Licitation
Hermed udskrives mini-licitation på halm til DONG Energy
Studstrupværket (SSV) Vest for Storebælt efterspørger halm
på 1-årige kontrakter på licitationskode 114, med opstart lige
efter kontraktindgåelse.
Dette er en mini licitation med kort svarfrist. Med levering fra kontraktindgåelse og indtil sæsonslut eller
senest 31.07.2015. Husk også at lægge mærke til det nye tiltag med en elektronisk del.
Tilbudsbrevet samt en tilbagekaldelsesblanket er at finde på hjemmesiden www.dongenergybio.dk.
Der er enkelte ændring i materialet i forhold til tidligere,
• Det er blevet indskrevet at man til SSV også SKAL kunne levere/læsse halm på søndage. Og i den
forbindelse bortfalder kompensationen. Den skal altså nu indregnes i prisen.
• Man kan kun indgive ét tilbud pr. adresse. Det vil sige ét tilbud AN Værk, og/eller ét tilbud pr.
afhentningsadresse.
Derudover er der ingen ændringer siden licitationerne i hverken 2013 eller 2014.
Vi anbefaler dog stadig, at du læser udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, leveringsbetingelser, og
kontrakter) grundigt igennem inden du afgiver tilbud.
DONG Energy har et licitationssystem, som vi bruger i anden forbindelse. Det kunne vi godt tænke os at
afprøve, og det har vi valgt at gøre i forbindelse med denne Mini licitation. Dels fordi det ikke er en ret stor
mængde vi mangler, og samtidig fordi der i denne licitation kun er tale om et enkelt værk, på en kort
leveringstid.
Det betyder at licitationen kommer til at foregå i 2 sektioner.
Første sektion:
• Først bliver der en runde, hvor du byder ind præcis som du plejer. Gå på hjemmesiden og find en
blanket, skriv en mængde og en pris, AN Værk eller AB Gård. Osv.
• Dette tilbud sendes ind, enten 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. Husk dog den korte tidsfrist.
• Det der så sker, er at vi lægger dit tilbud ind i vores nye indkøbssystem.
Anden sektion:
• Efter deadline for indsendelse af almindelige tilbud, får du tilsendt en mail med et link og en
beskrivelse ind til det test-systemet.
• Du vil her kunne gå ind og se hvor du ligger placeret i forhold til andre udbydere. – Ikke hvad prisen
er, men om du ligger nummer 1, 2 eller 20. Dette vil være en indikering af hvor sandsynligt det er at
du får en kontrakt. Her har du også mulighed for at rette din pris, og med det samme få en indikation
af hvor du lander med din nye pris. Husk dog at selv om du er nr. 3 når du lige har tastet dit tilbud,
kan det indtil lukning have ændret sig, da andre også kan rette deres pris.
• Du kan rette din pris lige så mange gange du har lyst, lige indtil den fastsatte deadline for den
elektroniske tilbudsgivning. Du får ikke en mail om at dit tilbud er modtaget i denne fase, For det kan
du se på skærmen med det samme.
• Dit tilbud er bindende uanset om du retter noget eller ej. Hvis du retter i prisen vil det være den nye
pris som er gældende, ellers vil dit først indsendte tilbud være det bindende tilbud.
• Så snart vi har afsluttet den del, vil vi hurtigst muligt kigge på hvor mange der så ender med at få en
kontrakt. Vi gør præcis som vi plejer: Prisen er væsentligste faktor, og så arbejder vi os opad, indtil vi
har den mængde vi skal bruge.

Hvorfor nu lave noget om?
Grunden til at vi laver dette forsøg er at vi har fået mange henvendelser med ønsket om at vide hvor man lå,
hvor stor sandsynligheden var for at man fik en kontrakt. Men også ønsket om at kunne korrigere sit tilbud,
vil her være muligt.
Der er flere fordele for på dig som leverandør, og os som modtager, hvis dette system kan bruges.
1. Der er kortere behandlingstid, efter lukning af licitationen.
2. Du får hurtigere svar retur, om du har fået en kontrakt eller ej.
3. Du kan straks, når du har tastet en pris, se om du ligger nummer 1, 2 eller 20 (Du bliver vurderet på
prisen når halmen ligger på værket, præcis som du plejer). Dvs. at du med det samme kan se hvor
stor sandsynligheden er for at netop du får en kontrakt.
4. Du kan gå ind via det tilsendte link, lige så tit man vil (indtil den elektroniske licitation lukkes d. 17.
april) og her kan du se/korrigere dit tilbud. Husk at selv om du er nr. 3 når du lige har tastet dit tilbud,
kan det indtil lukning have ændret sig, da andre også kan rette deres pris.
Efter testen bliver der evalueret på resultatet, og taget stilling til, om den elektroniske del, er noget vi kan
bruge fremadrettet.
Bemærk i øvrigt:
• Betalingsbetingelser for halmleverancer vil fortsat være løbende måned plus 15 dage.
• Bemærk også den korte tilbudsfrist !!
Denne licitationsrunde har følgende nøgledatoer:

8. april 2015

Licitationen offentliggøres.

14. april 2015
Kl. 10.00

Alle tilbudsbreve og evt. tilbagekaldelsesblanketter skal være leveret i postboksen
(eller på halm@dongenergy.dk) på dette tidspunkt for at indgå i licitationen.

15. april 2015

Mail med link til den elektroniske del sendes ud.

18. april 2015
kl. 12.00

Deadline for at se/rette tilbuddet elektronisk.

27. april 2015

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

1. maj 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

