Hermed udskrives licitation på halm til DONG Energy
Studstrupværket (SSV) Vest for Storebælt efterspørger halm på 1-årige kontrakter på licitationskode 116, med d. 1.
august 2015.
Tilbudsbrevene samt en tilbagekaldelsesblanket er at finde her på hjemmesiden www.dongenergybio.dk

BEMÆRK VENLIGST:
Tidspunkt for deadline, og den korte
tidsfrist. Da vi er så langt henne på året, i
forhold til opstarten i August er tidsfristen
kortere end ved tidligere licitationer.

Der er en enkelt ændring i materialet i forhold til tidligere,


Det er blevet indskrevet at man til SSV også skal kunne levere/læsse halm på søndage.



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 maile tilbudsbreve til adressen
halm@dongenergy.dk. Eller de kan fortsat sendes almindeligt med Postdanmark til postboks 460, 7000
Fredericia.

Derudover er der ingen ændringer siden licitationerne i 2013.
Dog skal det stadig påpeges, at hvis man kommer i en situation, hvor man af en eller anden grund ønsker, at
overdrage sine rettigheder/forpligtelser til andre, skal det præciseres at man kun kan overdrage hele kontrakten til
en anden leverandør/transportør. Alle kontraktoverdragelser skal stadig godkendes af DONG Energy.
Nyt omkring selve indkøbsprocessen:
Vi har valgt at ændre en smule på indkøbsmetoden. – Vi har ved en tidligere licitation, kørt forsøg med en online
Auktion, det er dog ikke den model, vi bruger i denne omgang, men vi bruger nogle enkelte af elementerne, fra denne
auktion
Det betyder at licitationen kommer til at foregå i 2 sektioner. Læs mere på www.dongenergybio.dk

Denne licitationsrunde har følgende nøgledatoer:
26. maj 2015

Licitationen offentliggøres.

08. juni 2015
Kl. 10.00

Åbning af licitation. Alle tilbudsbreve og evt. tilbagekaldelsesblanketter skal være leveret i postboks
460 (eller på halm@dongenergy.dk) på dette tidspunkt for at indgå i licitationen. Både postboks og
mailboks lukkes præcis kl. 10.00.

10. juni 2015

Mail med information om din placering udsendes.

16. juni 2015

Deadline for indsendelse af korrektionsblanket.

23. juni 2015

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

29. juni 2015

En underskrevet oplysningsblanket for hver kontrakt skal være returneret til DONG Energy.

Har du spørgsmål til udbudsmaterialet kan du kontakte os på tlf.: 99 55 85 14 eller e-mail: maric@dongenergy.dk.
Vi ser frem til at modtage dit tilbud på levering af halm.
Med venlig hilsen
DONG Energy
Marianne Engholm

