1 Anbudsförfrågan avseende biobränslen
till Övertorneå Värmeverk i Övertorneå med första leverans augusti 2019.
2 Företaget
Övertorneå Energi Försäljning AB, 556241-919, producerar och säljer fjärrvärme till privata
kunder, företag, kommun inom Övertorneå centralort.
3 Upphandlingsform
Förhandlingar kommer att genomföras som konkurrenspräglad dialog med flera anbudsgivare.
Leveransavtal kan komma att skrivas med flera anbudsgivare.
4 Krav på leverantör
Anbudsgivare ska vara fri från skatteskulder och skulder avseende sociala avgifter. Kontroll
kan komma att ske hos Skattemyndigheten.
Till anbudet ska bifogas verifierad kopia på anbudsgivares registreringsbevis.
En förutsättning för leverans är att parterna beviljas de tillstånd från myndighet som krävs för
hantering, transport och eldning av materialet.
5 Miljö och kvalitet
Övertorneå Energi Försäljning AB kan under avtalsperioden behöva verifiera ursprunget på
bränslet. Leverantör är skyldig att på anmodan redovisa ursprung av bränslet.
6 Leverans
Leverans sker fritt tippfickor vid Energivägen, om inte annat avtalas.
I andra hand kan pris ges på flis fritt anvisat upplag.
Tredje hand kan rundvirke levereras till anvisat upplag.
Leverans av bränsle kan ske dygnet runt. Anläggningen är normalt bemannad vardagar 07.0016.00
Mätning av fukt och vikt genomförs. Ett för leveransen representabelt bränsleprov skall tas av
leverantören vid varje leverans i enlighet med anvisningar. Köparen tar vid behov eget prov
för kontroll av fukthalt och kvalitet.
Vägning av leverans skall ske på våg vid Energivägen om inte annat avtalats.
Leveransperiod fastställs av beställaren innan eldningssäsong.
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7 Kvantitet och kvalitet
Bränslets fraktion skall inte innehålla delar som är längre eller bredare än 100 mm.
Sågspån godkännes ej som hel eller del tillsatts i bränsle.
Allt levererat bränsle, oavsett typ, skall vara fritt från föroreningar som kan störa driften eller
skada köparens anläggning såsom främmande föremål, större träddelar, långa stickor,
isklumpar eller sammanfrysningar. Salt eller målarfärg får inte förekomma.
Kostnader för skador och produktionsstörningar som orsakas av föroreningar i bränsle och
bränslebrist kommer att ställas till leverantören på upp till totala värdet på kontraktet.
Bränsle vars fukthalt ligger i spannet 30-50 % fukthalt får 100 % betalning enligt anbud.
Bränsle vars fukthalt är torrare är 29,9% fukthalt reduceras betalning till 80%.
Bränsle vars fukthalt är blötare än 50,1 % fukthalt reduceras betalning till 80%.
Bränsle som ligger utanför torrare är 25% eller blötare än 55% fukthalt vrakas och ingen
betalning till leverantör kommer att ske och leverantör står för köparens omkostnader som
orsakas av detta.
8 Volym
Förfrågningsunderlaget avser totalt 28 GWh per eldningssäsong +/- 20% i köparens val.
Av bränsle årligen klass A 12 GWh per eldningssäsong
Av bränsle årligen klass B 16 GWh per eldningssäsong

Bränsleslag
Stamvedsflis, Björk
Träddelsflis, lövträd
Barkblandning, tall + torrflis (ej
granbark)

SDCkod*
63x3
6433
88xx

Klass
A
B
B

*SDC-koder enligt VIOL v 7.7
Bränsle av klass B planeras att eldas augusti-november. Klass A december-mars. Klass B
mars-juni. Leverantör skall hålla ett lager av färdigt bränsle minst motsvarande en veckas
leverans under egen pågående leveransperiod. Köparen väljer i vilken omfattning respektive
bränsleslag som är aktuellt i respektive period. Köparen avser att teckna avtal med flera
leverantörer. Säljare skall ange vilka tillgängliga volymer, per eldningssäsong, av respektive
bränsleslag som kan levereras.
Köparen förbehåller sig rätten att köpa in hela eller delar av volymen.
Övertorneå Energi Försäljning AB
Älvvägen 13, 957 31 Övertorneå
Hemsida: www.övertorneåenergi.se
E-post: kundtjanst.energi@overtornea.se

Org nr 556241-9191
Innehar F-skatt
Kundtjänst 0927-79660

9 Generellt för anbud
Övertorneå Energi Försäljning AB strävar efter en långsiktighet, diskussioner i riktning mot
mer långsiktiga avtal kommer att upptas under förhandlingsdiskussionerna i samband med
utvärdering av inkomna anbud.
Leveransupplägg, idéer eller andra förutsättningar som antas förmånliga för Övertorneå
Energi Försäljning ABs redovisas separat i anbuden.
Anbudsgivaren väljer själv i vilken omfattning anbud lämnas, på hela eller delar av
förfrågningsunderlaget.
10 Priser
Fast pris skall gälla för hela avtalsperioden. Alla priser skall anges i SEK/MWh.
Prissäkring i annan valuta kan ske efter överenskommelse.
Betalning skall ske till svenskt bankkonto
11 Utvärdering av anbud
Anbuden kommer att värderas efter nedanstående parametrar utan inbördes prioritetsordning:





Sort/kvalitet
Leveransberedskap/leveranstider
Kvantitet
Pris SEK/MWh fritt leveransplatsen

12 Avtalstid
Avtal tecknas för perioden 20190801-20220731.
Avtalet kan förlängas med 1-3 år om bägge parter är överens.
Expeditions- och faktureringsavgift betalas ej av Övertorneå Energi Försäljning AB.

13 Anbudstid
Anbud skall vara oss tillhanda senast 2019-04-01 klockan 16.00
Anbud skickas per post eller lämnas till Älvvägen 13
Ange Upphandling Bränslen 2019 i ett neutralt kuvert.
Mottagningskvittens skickas per e-mail.
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14 Frågor
Frågor gällande förfrågningsunderlag och anbudsförfarande ställs senast 5 (fem) dagar innan
anbudets inlämnande till:
henrik.luttu@energi.overtornea.se
Ange i ämnesraden : Fråga Upphandling Bränslen 2019

Mars 2019 Övertorneå

Henrik Luttu
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Bilaga A Exempel på anbudsmatris
Bränsleslag kod

Minsta volym
att leverera
MWh/år

Största volym att
leverera MWh/år

Anbudspris
SEK/MWh

Exempelbränsle 1

8593

1 000

10 000

218

Exempelbränsle 2

6433

5 000

25 000

325

Övertorneå Energi Försäljning AB
Älvvägen 13, 957 31 Övertorneå
Hemsida: www.övertorneåenergi.se
E-post: kundtjanst.energi@overtornea.se

Org nr 556241-9191
Innehar F-skatt
Kundtjänst 0927-79660

