TZ/MK/06/2015

OGŁOSZENIE
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A., ogłasza przetarg pisemny na zasadach konkursu ofert, na sprzedaż złomu z
demontażu nieczynnych urządzeń technologicznych byłej ciepłowni gazowej C 51, znajdującej się w Poznaniu na
ulicy Potworowskiego 4/6 oaz ciepłowni gazowo-olejowej C 52 znajdującej się w Poznaniu na ulicy Stablewskiego 5.
Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu przetargu.
1. Demontaż wszystkich wskazanych urządzeń i instalacji
2. Zabezpieczenie otworów powstałych w stropach i ścianach po pracach demontażowych
3. Uporządkowanie obiektu
4. Oferent na podstawie upoważnienia Inwestora wystąpi o pozwolenie na rozbiórkę (jeżeli zajdzie taka
konieczność)
5. Oferent musi posiadać
 Zezwolenie na skup surowców wtórnych
 Specjalistyczny sprzęt – demontaż kominów
 Doświadczenie w pracach demontażowych obiektów technologicznych
Zainteresowanych zapraszamy na wizję lokalną po uprzednim zaawizowaniu i uzgodnieniu terminu swojego
przybycia, u gospodarza obiektu, tel. 667 620 480.
Proponujemy, aby wizja odbyła się w dniu 18.06.2015r. godz. 10,00
Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do złożenia pisemnej oferty oraz nadesłanie wraz z
ofertą dokumentów rejestrowych firmy zawierającej:

NIP

KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Oferty prosimy przesłać na adres:
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A
Wydział Zakupów
ul. Gdyńska 54
61-016 Poznań
w terminie do dnia 25.06.2015r.
Kupujący organizuje i ponosi wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem.
Inwestor zastrzega sobie prawo anulowania procedury bez podania przyczyny.
Wykaz urządzeń podstawowych ciepłowni C-51 Potworowskiego
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa urządzenia
Kocioł VIESSMANN PAROMATTRIPLEX 1400 Kw z Dekamatikiem M1 i osprzętem
(rok prod.1999)
Pompy mieszające i obiegowe
Nagrzewnica powietrza typ Wn 9
Komin ze stali kwasoodpornej 2xH=16m, fi 450 mm; czopuchy 2xL=1m, fi 450 mm
Armatura , osprzęt i orurowanie

Ilość
2 kpl.
5
1
2
1600 kg

Wykaz urządzeń podstawowych ciepłowni C-52 Stablewskiego
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa urządzenia
Kocioł VIESSMANN VITOPLEX 100 1400 kW (rok prod. 2001) Palnik gazowy
Weishaupt typ G8/1 -D-ZD ślizgowo-dwustopniowy wraz z tłumikiem hałasu
Kocioł VIESSMANN VITOPLEX 100 1400 kW (rok prod.2001)
Palnik gazowo-olejowy Weishaupt typ GL8/0-D-TMD ślizgowo-dwustopniowy wraz z
tłumikiem hałasu
Kocioł VIESSMANN VITOPLEX 100 895 kW (rok prod. 2001) Palnik gazowo-olejowy
Weishaupt typ RGL 7/1-D-ZMD modulowany wraz z tłumikiem hałasu
Pompy mieszająca
Naczynie bezciśnieniowe typu GG 4000
Aparat grzewczo-wentylacyjny typ VAG/2/HW/1 z termostatem
Komin ze stali kwasoodpornej 3xH=36m, fi 350 mm; czopuchy 2xL=14m, 1x11 m, fi
350 mm
Olejowy zbiornik dwypłaszczowy M-Maj Żagań typ ZPD, D=1835 mm, L=5200 mm,
3
V=12,5 m wraz z instalacją i armaturą
Armatura , osprzęt i orurowanie

Ilość
1
1
1
3
1
2
3
1
2800 kg

