
Holeby Fjernvarme A.m.b.a. køber hvedehalm i overensstemmelse med nedenstående 
bestemmelser. 
 
For udbuddet gælder også de bestemmelser, som fremgår af tilbudsliste, leveringsbetingelser og udkast 
til kontrakt, der findes her på hjemmesiden. 
 
 
Udbudsbetingelser: 
Tildeling af kontrakter sker efter tildelingskriteriet laveste pris. 
 
Leveringsperioden er 1. august 2023 til 31. juli 2024.  
 
Den tilbudte mængde halm ved dette udbud skal minimum være på 100 tons. Tilbudsprisen er en 
enhedspris (pris pr. ton), hvorfor tilbudsgiver er forpligtet til at levere en mindre mængde halm end den 
tilbudte mængde til enhedsprisen. 
 
Der modtages kun hvedehalm fra lade, det vil sige ikke fra stak. 
 
Der modtages kun hvedehalm, som opfylder de af myndighederne fastsatte regler om bæredygtighed og 
reduktion af drivhusgasser for biomasse til energiformål, jfr. kontraktens § 6. 
 
Tilbudspris pr. ton skal anføres med udgangspunkt i halm med et fugtindhold på 17 %. Den mængde, der 
afregnes for, reguleres i forhold til det aktuelle vandindhold målt ved leveringen, jfr. kontraktens 
bestemmelser om afregning, § 4.  
  
I prisen skal være indregnet alle tilbudsgivers omkostninger herunder til produktion af halmen, oplagring 
af halmen mv. 
 
Anvendelse af den af Holeby Fjernvarme udarbejdede tilbudsliste er obligatorisk, og alle relevante felter 
skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudslisten skal afleveres fysisk på Energivej 4, 4800 Nykøbing F. eller 
sendes pr. mail til info@holebyfjernvarme.dk. Tilbudslisten skal være Holeby Fjernvarme i hænde senest 
den 21. april 2023, kl. 12.00 - i modsat fald er tilbuddet ugyldigt. Kun hvis Holeby Fjernvarme i helt 
særlige tilfælde skønner, at alle relevante oplysninger på anden vis, er modtaget inden tilbudsfristens 
udløb kan et tilbud, som ikke er indleveret på Holeby Fjernvarmes tilbudsliste, indgå i tilbuds-
evalueringen. 
 
Holeby Fjernvarme forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste 
alle indkomne tilbud. 
 
Tilbudsgiver skal angive det antal læs, som han har mulighed for at levere pr. dag. 
  
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 60 kalenderdage regnet fra den af Holeby Fjernvarme fastsatte 
seneste frist for at afgive tilbud. 


