Dato
06.03.2014

Kære Halmleverandør
Licitationen er færdig for denne gang. Og onsdag d. 26. februar, er der
sendt svar ud med almindelig post. Vi vil gerne takke alle for den store
interesse.
Vi har fra i år valgt, at ændre vores strategi således, vi kun holder én
licitation.
Det er i denne omgang blevet til mange kontrakter på både et og flere
år. Og situationen er nu den:
Avedøreværket har i sæsonen 2014/15, samme mængde på kontrakt
som de plejer at kunne brænde, og de har en del af mængden frem til
sommeren 2017.
Måbjergværket har i sæsonen 2014/15, også kontrakt på den
mængde, som de plejer at brænde, også her har de en del af mængden
frem til 2016.
Studstrupværket har til sæsonen 2014/15, købt det vi forventer, de kan
nå at brænde, men da de stadig kører en del forsøg med træpiller, og
forbruget derfor er lidt sværere at forudse, kan vi komme i den situation,
at vi vil komme til at mangle lidt halm dertil. Det er dog endnu uafklaret.
Studstrupværket har også en del af deres mængde frem til 2016.
Der skal altså ikke ventes flere licitationer til den kommende sæson,
men der kan opstå et behov omkring Studstrupværket.
I den netop overståede licitation, er der dukket nogle spørgsmål /
situationer op, som vi gerne lige vil give en kommentar til.
Vi har blandt andet oplevet at nogen har henvendt sig, fordi de har
sendt en mail om aftenen inden for tidsrammen, men uden straks
at få et svar tilbage på at mailen er modtaget.
Det skyldes at dette svar ikke er et autosvar, og svaret kommer først
næste morgen, når vi møder ind, og får gennemgået de mails, der er
kommet efter, vi er gået hjem.
Vi har desværre også oplevet en stigende tendens til, at en del
tilbud, er kommet for sent. Det gælder både i postboksen, og i
mailboksen halm@dongenergy.dk.

Deadline er at tilbuddet skal være os i hænde senest kl. 10.00 på den
pågældende dag, enten i postboksen, eller i vores mailboks
halm@dongenergy.dk. Begge steder er fristen klokken 10.00.
På det tidspunkt tømmes postboksen, og der kommer et autosvar på
mailboksen, om at den er lukket, og tilbuddene ikke vil blive taget i
betragtning.
Derfor vil vi også gerne opfordre til, at man sørger for at sende sit
tilbud afsted i så god tid, så man ikke risikerer at falde udenfor, og
derved ikke får chancen for at få en kontrakt.
Vi vil også gerne opfordre til at du læser tingene godt igennem. Du er
også altid velkommen til at ringe eller skrive til Marianne Engholm hvis
du har spørgsmål eller tvivl.
Med venlig hilsen
Marianne Engholm
DONG Energy Thermal Power A/S

