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Ordregiver inviterer hermed til deltagelse i nærværende annoncering, levering af BioNaturgas 

til forbrug i HMN’s bygninger på Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg samt Vognmagervej 14, 

8800 Viborg. 

 

1. Proces 

Annonceringen gennemføres som en åben procedure og omfatter kun én fase med både ud-

vælgelse og tilbudsrunde. 

 

2. Beskrivelse af opgaven 

 

2.1 Opgaven 

HMN Naturgas søger en leverandør til levering af BioNaturgas til brug i HMN’s bygninger på 

Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, samt Vognmagervej 14, 8800 Viborg. 

 

2.2 Gastype    

Kommende leverandør skal levere gas af typen BioNaturgas. 

 

2.3 Forventede forbrug  

Det forventede årsforbrug er estimeret til at være på 71.000 nm3 på adressen Vognmagervej 

14, 8800 Viborg, og på 112.000 nm3 på adressen Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg. Estima-

terne er vejledende, og tilbudsgiver skal være i stand til at levere BioNaturgas efter ordregivers 

behov. 

 

3. Prismodel 

Prisen pr. nm3 beregnes af nedenstående formel, hvor tilbudsgivers leveringspris kommer til 

udtryk i form af en margin pr. nm3 BioNaturgas leveret:  

 

Pt= EGSI1   + Margin (tilbudsgivers pris pr. nm3) 

 

Pt= månedspris (øre/nm3).2  

 

Prisen for levering af BioNaturgas skal tage udgangspunkt i prisen for Naturgas, som indkøbes 

på Gaspoint Nordic og opgøres som en månedspris. For hver leveringsdag i måneden opgøres 

dagsprisen i øre/nm3 ved at omregne European Gas Spot Index (EGSI) med Nationalbankens 

offentliggjorte dagskurs på DKK/EUR samt en brændværdikonstant på 12,157 KWh/nm3. Må-

nedsprisen beregnes herefter som dagspriserne vægtet med dagens graddage. 

 

Til prisen for Naturgas lægges herefter en margin for levering af BioNaturgas. 

 

 

 

 

                                                           
1 European Gas Spot Index (EGSI) 
2 Månedsprisen er eksklusive transmission, CO2, NOx, energiafgift, nødforsyning og distribution 
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4. Kontraktlængde  

Kontrakten har en længde på 3 år, med kontraktstart d. 01.12.2018. Kontrakten kan opsiges 

med 4 måneders varsel til udgangen af et aftaleår. 

 

5. Fakturering og betalingsbetingelse 

Fakturering sker månedsvist, og vederlag forfalder til betaling 30 dage efter leverandørens af-

sendelse af fyldestgørende faktura. 

 

6. Deltagelse  

Ved deltagelse skal tilbud være modtaget senest fredag den 2. november 2018. Tilbud sendes 

elektronisk på mail til scj@gasnet.dk. 

 

7. Kontaktoplysninger 

Ved spørgsmål til annonceringen kontakt:  

 

HMN Naturgas I/S 

Navn: Søren Chr. Jensen 

Tlf.:  4070 5860 

Mail: scj@gasnet.dk 

 

8. Udvælgelseskriterier 

I nærværende annoncering anvendes udvælgelseskriteriet ”bedste pris”, hvilket bliver bedømt 

ud fra, hvilken tilbudsgiver der har den laveste margin for levering af BioNaturgas pr nm3.  

 

HMN Naturgas I/S forbeholder sig retten til at afvise alle tilbud. 

 


