Wielkie możliwości dla
podwykonawców przy budowie
tunelu Fehmarnbelt
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Małe i średnie ﬁrmy mają wielkie szanse na udział w pracach przy realizacji projektu przyszłego tunelu między
Danią - Rødby i Niemcami - Puttgarden. Cały czas trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców przy
budowie tunelu. Nie został jeszcze podpisany żaden z kontraktów.

Małe i średnie ﬁrmy mają wielkie szanse na udział w pracach przy realizacji projektu przyszłego tunelu między
Danią - Rødby i Niemcami - Puttgarden.
Cały czas trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców przy budowie tunelu. Nie został jeszcze
podpisany żaden z kontraktów. Femern A/S ułatwia kontakt między ﬁrmami. Służy temu publikacja
przewodników dla podwykonawców.
Wielu podwykonawców jest zainteresowanych realizacją czterech głównych kontraktów na budowę tunelu, tj.:
tunelu północnego, tunelu południowego, portali i ramp oraz pogłębiania i rekultywacji terenu. W grudniu 2013 r
Femern A/S opublikowała przewodnik dla podwykonawców dla ww. czterech dużych kontraktów budowlanych.
Przewodnik dostępny jest na stronie:
http://www.femern.com/material-folder/documents/2013-publications/guide-for-sub-contractors
Kolejną okazją dla podwykonawców są dwa duże kontrakty na budowę instalacji elektrycznych i mechanicznych
do zamontowania wewnątrz 18-kilometrowego tunelu oraz podstacji na Lolland, które dostarczają energię do
tunelu i napowietrznej system sieci trakcyjnej dla pociągów. Przewodnik dla podwykonawców instalacji
elektrycznych i mechanicznych oraz podstacji został właśnie opublikowany i można go znaleźć na stronie:
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http://www.femern.com/material-folder/documents/2014-publications/sub-contractorguide-tem-tps.pdf
Przewodnik dla podwykonawców instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz podstacji przedstawia niektóre z
konkretnych zadań, które mogą być istotne dla podwykonawców w ramach realizacji poszczególnych
kontraktów, a także podaje dane kontaktowe do ﬁrm i konsorcjów przygotowujących oferty.
Poniżej dane kontaktowe do wstępnie zakwaliﬁkowanych ﬁrm i konsorcjów do wykonania dwóch kontraktów na:
1. Instalacje elektryczne i mechaniczne

Konsorcjum

Firmy

Kraj

Konsorcjum
Strabag
Bravida

Strabag AG
Bravida
Denmark
A/S

Austria
Dania

FEMC Femern
Electrical
and
Mechanical
Contractors

Cegelec
Mobility
Actemium
Cegelec
Gmbh
Vinci
Energies
GSS

ALSTOM
Transporte

Alstom
Transport
Danmark
A/S
INDRA
SISTEMAS,
SA
Tecnimont
Civil
Construction
SpA

1. Podstację

Francja
Niemcy

Dania
Hiszpania
Włochy

Adresy mailowe do osób
kontaktowych

SBC-Fehmarn@strabag.com
lieu.bich@bravida.dk

contact-TEM@cegelec.com

jordi.alegre-costa@transport.alstrom.com
scmontero@indra.es
P.Sartore@tecnimont.it

4

Konsorcjum

Bravida
Danmark A/S

Firmy

Bravida
Danmark A/S

Kraj

E-mail do osób kontaktowych

Dania

lieu.bich@bravida.dk

Konsorcjum
Cegelec
Mobility Siemens A/S

Cegelec
Mobility
Siemens A/S

Francja
Dania

contact-TPS@cegelec.com

Elektrobudowa
SA

Elektrobudowa
SA

Polska

Aleksandra.Czekaj@elbudowa.com.pl

Źródło: www.femern.com

5

