Der udskrives licitation på halm til DONG Energy
Det er nu muligt at gå ind på vores hjemmeside www.dongenergybio.dk og se materialet for den
netop startede licitation.
Kontrakterne bliver alle med opstart 01.08.2012.
Idet Code of Conduct for indkøb af halm er udløbet i november 2011 er hele udbudsmaterialet
blevet revideret. Imidlertid fastholdes en væsentlig del af procedurerne for indkøb af halm til DONG
Energy i det reviderede materiale.
Vi anbefaler, at du læser udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, leveringsbetingelser, og kontrakter)
grundigt igennem inden du afgiver tilbud. Udbudsm aterialet kan i sin helhed findes på
www.dongenergybio.dk
Vi skitserer herunder nogle af de væsentligste ændringer som du bør være opmærksom på ved
tilbudsgivning:
•

En opdeling af aktiviteterne i DONG Energy Power A/S betyder, at det termiske
forretningsområde skifter navn til DONG Energy Thermal Power A/S. I den forbindelse
skiftes endvidere CVR-nr. DONG Energy Thermal Power A/S vil fremadrettet stå som
aftalepart ved indgåelse af halmkontrakter.

•

Dokumenter (udbudsbetingelser, leveringsbetingelser og kontrakter) for henholdsvis øst
og vest er skrevet sammen som konsekvens af udløbet af Code of Conduct samt idet
flere decentrale værker er solgt fra.

•

Der efterspørges 1- og 2-årige kontrakter i vest og 1-årige kontrakter i øst.

•

Tilbudsgivere skal fremover oplyse en gyldig e-mail adresse som DONG Energy kan
formidle information til. Der er indføjet et felt i tilbudsbrevene hvor dette noteres.

•

Der er åbnet mulighed for, at afgive tilbud via mail ved at indscanne og sende
tilbudsbreve til adressen halm@dongenergy.dk

•

•

Tilbud kan stadig ikke sendes via fax.
Det er skrevet ind i kontrakterne, at DONG Energy har mulighed for - uden forudgående
samtykke - at overdrage kontrakter ved eventuelt salg af værker til tredjem and.

•

Betalingsbetingelser for halmleverancer vil være løbende måned plus 15 dage.

Denne licitationsrunde har følgende nøgledatoer:
10. april 2012

Licitationen offentliggøres.

30. april 2012

Åbning af licitation. Alle tilbudsbreve og evt. tilbagekaldelsesblanketter skal

kl. 10.00

være leveret i postboksen eller på halm@dongenergy.dk på dette tidspunkt for
at indgå i licitationen.

25. maj 2012

Svar på tilbud i form af kontrakter og/eller afslag udsendes til tilbudsgivere.

8. juni 2012

Oplysningsblanketten skal være returneret til DONG Energy i underskreven
tilstand.

Har du spørgsmål til udbudsmaterialet kan du kontakte os på tlf.: 99 55 85 14 eller e-mail:
maric@dongenergy.dk.
Med venlig hilsen
DONG Energy
Marianne Engholm

