Ørsted køber halm. Licitationen er Åben
Vi efterspørger halm på 1- og 3-årige kontrakter, med opstart d. 1. august 2018 til
Avedøreværket (AVV) Øst for storebælt.
BEMÆRK VENLIGST: Tidspunkt for deadline og tidsfrister. Vær særlig opmærksom ved brev via
Postdanmark, da de har nogle rigtig lange leveringstider. Du kan derfor med fordel sende en
mail på: halm@orsted.dk. Så snart din mail er læst modtaget og kontrolleret for fejl, modtager
du en bekræftelsesmail. Deadline er tidspunktet for hvornår brevet skal være Ørsted i hænde.
Ingen ændringer i forhold til sidste licitation:
Udover at vi har ændret navn fra DONG Energy til Ørsted, er der er ingen ændringer siden
licitationen i foråret 2016. Vi anbefaler dog stadig, at du læser udbudsmaterialet
(udbudsbetingelser, leveringsbetingelser, og kontrakter) grundigt igennem inden du afgiver
tilbud. Gældende leveringsbetingelser ved denne licitation er fra marts 2018.
Her er lige en opfølgning af den seneste ændring der har været ved de tidligere licitationer.
•

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.

Der vil være mulighed for at byde på Blandingshalm og på kornhalm på henholdsvis 1- og 3årige kontrakter. Du kan gå direkte til licitationssiden her.
Denne licitation har følgende nøgledatoer:
15. mar 2018

Licitationen offentliggøres

03. apr 2018

Tilbudsrunden lukker. Alle tilbudsbreve og evt. tilbagekaldelsesblanketter

kl. 10.00

skal være leveret til Ørsted, enten på mail eller i Postboks. Både Postboks
og mailboks lukkes præcis kl. 10.00

24. apr 2018

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

04. maj 2018

En underskrevet oplysningsblanket for hver kontrakt skal være returneret til
Ørsted.

Har du spørgsmål til udbudsmaterialet kan du kontakte mig på tlf.: 99 55 85 14 eller mail:
maric@orsted.dk.

Vi ser frem til at modtage dit tilbud på levering af halm.
Tak for din interesse

Med venlig hilsen
Marianne Engholm Christensen
Senior Biomass Originator
Logistics
Bioenergy & Thermal Power

Læs mere på orstedio.dk
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Tlf. +45 99 55 85 14
maric@orsted.dk

