Den 18.12.2018

Udbudsbrev 2019

Generel orientering
Forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse-Korsør (SK-Forsyning), Ringsted, Haslev og St.
Merløse (FORS) udbyder igen i år deres halmindkøb til anvendelse på Vordingborg Kraftvarmeværk,
Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop39, Halsskov Halmvarmeværk, Ringsted
Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St. Merløse Varmeværk til sæsonen 2019-2020.
Hele udbudsmaterialet findes på de respektive forsyningsselskabers hjemmesider.
Angivelse af udbudsperioden samt tidsfrister er indeholdt i dokumentet ”Udbudsbetingelser for
indkøb af halm”.
Forsynings selskaberne gør særligt opmærksom på, at SK-Forsyning fra og med denne
halmleverance sæson både modtager halm leveret som Hesston og MIDI baller, til deres tre
anlæg, henholdsvis Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket STOP39 og Halsskov
Halmvarmeværk.
De øvrige værker fortsætter med udelukkende at modtage Hesston balle leverancer.
Udbudsdokumentationen inklusiv tilbudsskema er således opdateret med specifikationer for mulige
MIDI balle leverancer til SK-Forsynings anlæg.
SK-Forsyning udvider desuden deres anlæg med en ny halmfyret fjernvarme linje, med navnet
”Halmvarmeværket Stop39”, beliggende ved Stop 39 Erhvervs og Transportcenter i Slagelse.
Halmleverancer til Halmvarmeværket Stop39 vil ikke indgå i udbud og kontrakter som en
selvstændig enhed, men vil indgå i den samlede halmmængde til Slagelse Kraftvarmeværk.
Ved ”An Værk” tilbud skal der således udelukkende angives pris på transport til Slagelse
Kraftvarmeværk, der vil dække den samlede halmmængde til de to anlæg.
SK-Forsyning vil forud for ”An Værk” halmleverancen informere leverandøren om, hvilket af de to
værker leverancen skal transporteres til.
Dette betyder at det samlede halmbehov i denne sæson vil forøges ift. de foregående år.
Forsyningsselskaberne gør desuden opmærksom på, at det er vigtigt, at halmen leveres i
overensstemmelse med udbudsmaterialets gældende krav og specifikationer, særligt med hensyn til
vægt, fugtindhold og dimensioner. Disse forhold er nærmere beskrevet i § 5 i ”Standardvilkår for
leverance af halm”, dateret 18-12-2018.
For de leverandører der selv transporterer halm til værkerne, gør Forsyningsselskaberne
opmærksom på bestemmelserne i § 9.2 i ”Standardvilkår for leverance af halm”, dateret
18-12-2018, hvor der står at:
”Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til transport af halm, er velholdte og
egnede til halmkørsel samt opfylder lovgivningen i enhver henseende, herunder også
Arbejdstilsynets regler og påbud.
Der påhviler leverandøren særlig ansvar og opmærksomhed for at udføre sikker transport og for at
undgå tab af halmballer under transporten fra leverandøren til værket”.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med dansk landbrug.
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