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Har du problemer med at læse denne mail, så klik her for en online version

Dato 12.01.2017

Hermed udskrives licitation på halm til DONG Energy
Avedøreværket (AVV) Øst for Storebælt efterspørger halm på 1- og 3-årige kontrakter, med d. 1.
august 2017.
Tilbudsbrevene samt en tilbagekaldelsesblanket er at finde her på hjemmesiden www.dongenergybio.dk
BEMÆRK VENLIGST: Tidspunkt for deadline, og tidsfrister.
Der er ingen ændringer i forhold licitationen i 2016.
Men her er lige en opfølgning af de ændringer der har været ved de seneste licitationer:
• I forhold til de nye kontrakter, vil det fremover ikke længere være muligt at køre med sættevogn til
Avedøre, med mindre de kører fuldt lovligt, i henhold til færdselsloven. (Specielt længden har været et
problem)
• Det er ikke længere muligt at byde ind på frøgræs, og rapshalm. – Der er i stedet indført et produkt der
hedder blandingshalm. (se mere på hjemmesiden)
• Hvis man leverer frøgræs (som en del af blandingshalmen) skal man være opmærksom på at det IKKE
må være "Strandsvingel" da denne er for sej, og giver os for store problemer.
• Placering af baller ved blandingshalm: maks. 4 af 12 baller må være frøgræs eller raps.
Derudover er der ingen ændringer siden licitationerne i 2014.
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.
Der vil være mulighed for at byde på Kornhalm på 1- og 3-årige kontrakter. Henholdsvis licitationskode 120
og 121 på kornhalm. Og så Blandingshalm på licitationskode 122 og 123. Se mere på hjemmesiden:
www.dongenergybio.dk
Denne licitationsrunde har følgende nøgledatoer:
12. januar 2017 Licitationen offentliggøres.
31. januar 2017
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.
24. februar 2017 Svar på tilbud i form af kontrakter eller afslag udsendes til tilbudsgivere.
03. marts 2017 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
www.dongenergybio.dk
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Afmeld nyhedsbrev

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev med denne e-mail: henrik.k@madsen.mail.dk

DONG Energy Bioenergy & Thermal Power
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