SK Forsyning A/S

Den 18.03.2016

Udbudsbrev 2016
Generel orientering
Vordingborg Kraftvarmeværk A/S, Slagelse Kraftvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev
Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S udbyder igen i år deres halmindkøb.
Hele udbudsmaterialet findes på de respektive forsyningsselskabers hjemmeside.
For tilbudsgivere, som har læst tilsvarende udbudsmateriale sidste år - fra de samme værker, kan
det oplyses, at der ud over årstal kun er sket følgende ændringer i ”Standardvilkår”:
§ 5.6 Hvis mere end 2 halmballer afvises, kan hele læsset blive afvist.
Denne ændring er alene sket for at gøre kriterierne for kvalitetskontrol mere enkle og tydelige.
Der skal dog samtidig peges på vigtigheden af at Hesston-ballerne overholder de specifikationer,
som er opstillet i Standardvilkårene under § 5.1. Det skyldes, at værkerne og deres udstyr til
transport og håndtering af halmen er nøje indrettet til Hesston- halmballer som har dimensionerne
1,3 x 1,2 x 2,4 m (h x b x l). Det er derfor vigtigt, at disse mål overholdes og det er ikke muligt at
modtage halmballer som er lavere – eksempelvis MIDI-halmballer med en højde på 0,9 m.
Omvendt giver baller som er højere end 1,3 m problemer med driftsstop i indfyringen til kedlerne.
For de leverandører, der selv transporterer halm til værkerne, skal der gøres opmærksom på
bestemmelserne i § 9.2, hvor der står, at:
Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til af 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 imødegå tab af halmballer under transporten fra leverandøren til
værket.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med dansk landbrug.
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