
 

 Marts 2021  

Nordals Fjernvarme A/S (Lundenvej 7, 6430 Nordborg), som ejes og drives af Sønderborg 
Forsyning, udbyder nu halmindkøbet til fyringssæsonen 2021 → 2022.  
 
Hele udbudsmaterialet kan hentes på Sønderborg Forsynings hjemmeside, 
www.sonfor.dk/udbud. Udbudsmaterialet består af: 
 

• Nærværende udbudsbrev 

• Principper for leverancer af halm til fjernvarmeværket 

• Betingelser for leverancer af halm til fjernvarmeværket 

• Tilbudsskema 
 
Hvis en Leverandør ønsker at afgive tilbud om levering af halm, skal det ske ved at udfylde et 
”Tilbudsskema” med underskrift af Leverandøren. Tilbudsskemaet kan sendes som mail til 
tomc@sonfor.dk, skriv ’Halmtilbud i emnefeltet. Det er også muligt at aflevere tilbuddet til 
Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg, mærk tilbuddet ’Halmtilbud’. 
 
Tilbuddet skal være os i hænde senest den 14.april 2021. 
 
Der vil ikke blive svaret på spørgsmål til udbudsbetingelserne mv., ligesom der heller ikke vil 
blive foretaget forhandlinger ifm. afgivelse af tilbud. 
 
Kriteriet for tildeling af kontrakter vil være laveste pris (kr./ton leveret på fjernvarmeværket, 
basis 13 % fugtindhold), inklusive afhentning, evt. oplagring og udbringning af halmasken. 
 
Af hensyn til forsyningssikkerheden må den maksimale, totale tilbudte halmmænge fra én 
tilbudsgiver højst være 2.500 tons.   
 
Der vil ikke blive givet adgang til at se andre leverandørers tilbud mv.  
 
Nordals Fjernvarme vil tildele kontrakterne ved at underskrive de relevante tilbudsskemaer fra 
leverandørerne, og returnere dem. Afslag vil blive givet på samme måde. 
 
Nordals Fjernvarme vælger frit, hvor stor en mængde halm, der ønskes at indgå kontrakt om. 
Såfremt der ikke bliver antaget tilbud på hele behovet af halm i en udbudsrunde, kan en ny 
udbudsrunde finde sted. Alternativt vil Nordals Fjernvarme frit vælge leverandører og forhandle 
vilkår bilateralt. 
 
Nordals Fjernvarme udsender i juli/august 2021 et udkast til en leveringsplan, som omfatter 
leverandørens leveringsperiode. 
 
Tidsplanen for udbudsrunden er følgende: 

• Annoncering af udbuddet 23. marts 2021 

• Seneste dato for at afgive tilbud 14. april 2021 

• Forventet dato for tildeling 5. maj 2021 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde med dansk landbrug og øvrige aktører på markedet.  
   
Med venlig hilsen 
 
Torben Munk-Christensen 
Nordals Fjernvarme A/S 
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