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Indledning
Når Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S (i det følgende benævnt ”BKVV”) indkøber halm følges nedennævnte principper.

1. Udbudsrunder
Udbudsrunder er det bærende princip i BKVV’s halmindkøb.

2. Offentliggørelse
De nærmere betingelser i forbindelse med udbud offentliggøres i et af BKVV valgt landbrugsblad samt på
BKVV’s hjemmeside; www.BKVV.dk/halm. Eksisterende og forhenværende leverandører får direkte besked
via e-mail.
Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra BKVV’s hjemmeside. Alternativt kan materialet rekvireres
per e-mail eller post ved henvendelse til BKVV.

3. Tidsfrister
Der fastsættes i udbudsmaterialet en fast tidsfrist for fremsendelse af tilbud til BKVV. Tilbudsfristen
er som hovedregel på minimum 10 dage.

4. Ligebehandling
BKVV skal behandle alle tilbudsgivere lige i udbudsrunden.
Der vil ikke forekomme forhandling mellem BKVV og leverandørerne af indkomne tilbud.

5. Udelukkelse af leverandører
BKVV forbeholder sig ret til at udelukke leverandører, der tidligere væsentligt har misligholdt kontrakter med
BKVV.

6. Krav til tilbud
Tilbudsgivere kan afgive flere forskellige tilbud, både hvad angår mængde, pris, løbetid og halmtype
Kun skriftlige tilbud, som afleveres indenfor tilbudsfristen med tilbudsgivers underskrift, kan indgå i tilbudsevalueringen.
En tilbudsgiver kan frit ændre eller tilbagekalde et tilbud inden udløbet af tilbudsfristen, men er ved udløbet
af denne bundet af sit bud. Ændringer og tilbagekaldelse skal opfylde samme formkrav som tilbuddet.

7. Halmmængde
I forbindelse med en udbudsrunde anfører BKVV i udbudsmaterialet den efterspurgte halmmængde.
BKVV kan frit vælge hvor stor en mængde halm, man ønsker at indgå kontrakt om.
Såfremt BKVV ikke antager tilbud på hele sit behov af halm i 1. udbudsrunde, kan en ny udbudsrunde finde
sted.
BKVV tilstræber ikke at afholde mere end 4 udbudsrunder pr. år.
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8. Evaluering af tilbud
BKVV åbner og registrerer alle indkomne tilbud efter fristens udløb. Kontrakttildeling sker efter tildelingskriteriet laveste pris.
Ved flere tilbud med ens pris an værk, hvorved den nødvendige mængde overskrides, kan BKVV frit vælge
at antage samtlige tilbud med ens pris, hvilket medfører en forøgelse af den efterspurgte mængde, eller
nedskrive tilbudsmængderne forholdsmæssigt. I tilfælde af en nedskrivning vil de pågældende halmleverandører blive orienteret pr. e-mail af BKVV og anmodet om at give tilsagn til nedskrivningen. Gives der ikke
tilsagn til nedskrivningen afvises tilbuddet. I stedet for en nedskrivning kan BKVV også vælge at afvise alle
tilbud med ens pris.
Alle accepterede tilbud skal have skriftlig besked samtidig, og indenfor en nærmere angiven fastsat dato.
Afslag på tilbud fra øvrige deltagere i udbudsrunden, skal ligeledes have skriftlig besked samtidig.
Der afgives ingen oplysninger om udfaldet af udbudsrunden forinden. Ydermere videregiver BKVV ikke oplysninger om udbuddets total indkøbte mængde eller priser.

9. Aflysning af udbudsrunde
Det er forbudt for tilbudsgivere at koordinere deres tilbud. Såfremt BKVV får mistanke om, at der er sket
koordinering af tilbud, priser eller andre forhold, orienterer BKVV Konkurrencestyrelsen.
BKVV kan herefter annullere udbudsrunden.

10. Køb af halm mellem udbudsrunder
I det omfang BKVV vælger at købe halm uden afholdelse af udbudsrunder står det BKVV frit at udvælge
leverandører og forhandle vilkår bilateralt. En ikke-udtømmende liste på situationer, hvor bilateralt køb kan
blive aktuelt, er:
- i slutningen af en halmsæson, for at sikre den mængde der mangler i indeværende sæson.
- i forsyningsmæssige problematiske perioder.

11. Varighed
BKVV’s halmindkøbspolitik vil tidligst blive revideret i januar 2017.

12. etiske guidelines for leverandører
BKVVs etiske guidelines for Leverandører indeholder de minimumskrav, som alle BKVVs leverandører forventes at leve op til. Ligeledes forventes det, at Leverandørernes underentreprenører og -leverandører også
lever op til disse minimumskrav.

Etik og socialt ansvar
BKVV forudsætter, at Leverandøren og dennes underentreprenører/-leverandører overholder internationale
konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:
•

Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

•

Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

•

Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de
værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)

•

Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)

•

Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for
rammerne af gældende lovgivning.
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Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underentreprenører/-leverandører respekterer
grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Såfremt BKVV bliver bekendt med, at Leverandøren eller dennes underentreprenører/-leverandører ikke
lever op til foranstående bestemmelser, er Leverandøren forpligtet til at opfylde aftalen med en tilsvarende
ydelse, som opfylder aftalens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er
BKVV uvedkommende.
Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul anses som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Klausul vedr. arbejdsvilkår
Løn – og arbejdsvilkår
Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at
opfylde aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af
de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som
gælder for hele det danske område. Der henvises til ILO-konvention nr. 94.
Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget
(dele af) aftalen til udførelse. I så tilfælde påhviler det Leverandøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.
BKVV kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne
lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.
Dokumentationen skal være BKVV i hænde senest 2 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Leverandøren og BKVV kan i særlige tilfælde aftale en forlængelse af fristen. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser eller udskrift fra eIndkomst-registret.
BKVV er desuden berettiget til at bede Leverandørens ansatte om at fremvise den nødvendige dokumentation for deres løn- og ansættelsesvilkår. Leverandøren giver ved indgåelse af aftalen sin accept til, at BKVV
må kontakte de ansatte direkte.
Orientering om løn - og arbejdsvilkår
Leverandøren skal ved arbejdets start orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende
gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af)
aftalen til udførelse. På opfordring fra BKVV skal Leverandøren inden 14 kalenderdage dokumentere, at
medarbejderne er orienteret herom.
Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv.
Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Registret for
Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT).
Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT, skal på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til
BKVV straks efter, at anmeldelsen er sket.
Leverandøren skal desuden sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget
(dele af) aftalen til udførelse overholder gældende lovgivning, herunder en eventuel anmeldelsespligt til
RUT.
På opfordring fra BKVV skal Leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT er sket.
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Misligholdelse af klausul om arbejdsvilkår
Hvis Leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger fremsender relevant dokumentation, herunder kvittering for anmeldelse til RUT, kan BKVV kræve dagbøder af 2.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsdag
indtil dokumentationen er modtaget. BKVV er berettiget til at modregne boden i betalingen til Leverandøren.
Ligeledes kan BKVV kræve dagbøder af 2.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsdag, hvis det viser sig,
at Leverandøren ikke lever op til betingelserne i klausulen. Dagbøderne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. BKVV er berettiget til at modregne boden i betalingen til Leverandøren.
Såfremt Leverandøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausulen eller sender den krævede
dokumentation, kan det sidestilles med væsentlig misligholdelse af aftalen.

Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed
Produkterne skal produceres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser
samt de af Arbejdstilsynet udsendte meddelelser, forskrifter, cirkulæreskrivelser og anvisninger mv. for miljø,
arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.
Det forudsættes, at Leverandøren, ud fra et almindeligt kendskab til de af aftalen omfattede produkter, har
viden om særlige og væsentlige miljøforhold og arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med produkternes udførelse og det regelgrundlag, som gælder herfor.
Leverandøren skal kontrollere, at krav vedrørende miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed opfyldes. Leverandøren skal på anmodning kunne dokumentere dette.

Underleverandører
Såfremt Leverandøren anvender underentreprenører/-leverandører til opfyldelse af dele af aftalen, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af aftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde produceret
og transporteret produkterne.
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