
 
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST 

 
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Werken

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AABerkel en Rodenrijs(NL).

Contactpunt(en): Civitas Advies B.V., t.a.v.: Dhr. R.J. Beumer. Tel.: 036-

5383050. E-mail: rbeumer@civitas-advies.nl.

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst:

http://www.lansingerland.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een

concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn

verkrijgbaar op:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:

Regionale of lokale instantie.

Algemene diensten van de overheden,

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:

neen.

II.1) BESCHRIJVING:

II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg

te Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland

Besteknummer: 2011-03

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen

of verlening van de diensten:

mailto:rbeumer@civitas-advies.nl


Werken.

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de

aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Meerweg te Berkel en

Rodenrijs

NUTS code: NL335.

II.1.3) De aankondiging betreft:

Een overheidsopdracht.

II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Het werk omvat het vervangen van de bestaande verhardingen van de Meerweg

en de aanleg van drukriolering t.b.v. de ongerioleerde percelen langs de

Meerweg.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):

45233142, 45231300

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):

Neen.

II.1.8) Verdeling in percelen:

Neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:

Ja.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:



 
AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 

Het totale werk omvat in hoofdzaak:

a. Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen, ca. 9.000 m2 en ca. 4.500 ton.

b. Opbreken elementenverhardingen, ca. 5.100 m2.

c. Het verrichten van grondwerk ca. 900 m3.

d. Het leveren en aanbrengen van PE drukrioolleidingen, ca. 1.750 m1.

e. Het aanbrengen van pompputten PE, ca. 22 stuks en beton, ca. 1 stuks.

f. Het maken van gestuurde boringen, totaal ca. 200 m1.

g. Het aanbrengen van boogzinkers, ca. 16 stuks.

h. Het aanbrengen van reliningen en deelreparaties in duikers, totaal ca. 70 m1.

i. Het profileren van funderingslagen, ca. 11.000 m2.

j. Het uitvullen van funderingslagen, ca. 2.800 ton.

k. Het leveren en aanbrengen van diverse elementenverhardingen, ca. 3.100 m2

l. Het leveren en aanbrengen van asfalt onder-, tussen- en deklagen, totaal ca.

7.800 m2 en ca. 3.810 ton.

m. Het aanbrengen van thermoplastische markering (1-1 streep), ca. 3,9 km

II.2.2) Opties:

Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

Begin: 25/04/2011.

Voltooiing: 14/07/2011.

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:

Van de aannemer wordt een zekerheid van 5% van de aannemingssom verlangd

in de vorm van een bankgarantie.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de

voorschriften dienaangaande:

Betaling zal plaatsvinden in vier wekelijkse termijnen.

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de

opdracht wordt gegund:

Geen.

III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:

Neen.

III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING



III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de

inschrijving in het beroeps- of handelsregister:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: a. Bij

de inschrijving moet worden gevoegd een verklaring "model K" volgens artikel

2.25.3 van de ARW 2005.

b. Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de

inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door

de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. De

formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd

na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in

dat verzoek vermelde termijn.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:- Een

bankgarantie ter waarde van 5% van de aannemingssom,

conform het model van de Standaard RAW Bepalingen 2005

Eventueel vereiste minimumeisen:- De gegadigde moet in de laatste drie

boekjaren een gemiddelde jaaromzet aan werken in de GWW sector hebben

bereikt gelijk aan of groter dan EURO 1.500.000,00 per jaar. (excl BTW). In geval

de inschrijver een combinatie is, wordt geëist dat de omzet van elk van de

combinanten ten minste EURO 750.000,00 bedraagt. (excl. BTW). Dit dient te

worden aangetoond door het overleggen van een externe accountantsverklaring.

III.2.3) Vakbekwaamheid:



AFDELING IV: PROCEDURE 

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Een

gedateerde en gewaarmerkte kopie van de in paragraaf 0.04 van het bestek

bedoelde kwaliteitssysteem certificaten, of in geval van een combinatie van

inschrijvers, een gedateerde en gewaarmerkte kopie van de in paragraaf 0.04

van het bestek bedoelde kwaliteitssysteem van elk der combinanten.

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig en relevant VCA**

certificaat. Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie

respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor

bedoelde certificaat.

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op

basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat

betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door

een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale

accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een

combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle

deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde

kwaliteitssysteemcertificaat.

Eventueel vereiste minimumeisen:

III.2.4) Voorbehouden opdrachten:

Neen.

III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR

DIENSTVERLENING

III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:

III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het

personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type procedure:

Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1) Gunningscriteria:

Laagste prijs.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:

Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN



AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN 

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:

2011-03

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:

Neen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of

een beschrijvend document:

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot

documenten: 14/03/2011 - 12:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

02/03/2011 - 12:00.

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan

geselecteerde gegadigden:

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot

deelneming:

Nederlands.

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet

doen:

Periode in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

16/03/2011 - 11:00.

Plaats: ten kantore van de Afdeling Beheer & Onderhoud van de Gemeente

Lansingerland, Dorpstraat 3, 2665 BG Bleiswijk.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.

1 per inschrijving

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:

Neen.

VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN

PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT

GEFINANCIERD:

Neen.

VI.3) NADERE INLICHTINGEN:



Het aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) is op de aanbesteding

van toepassing.

De ARW 2005 is te downloaden via www.pianoo.nl

Als uitbreiding op punt IV.3.4.:

Vragen over het bestek dienen uiterlijk 2 maart 2011 om 12.00 uur, schriftelijk

per e-mail bij Civitas Advies te zijn binnengekomen.

e-mail: rbeumer@civitas-advies.nl

Nota van inlichtingen wordt de bestekhouders per email toegezonden. Risico van

ontvangst is voor rekening van de aannemer.

Onder het bij punt I.1 genoemde contactpunt, kan het bestek worden

aangevraagd op twee manieren: digitaal of analoog.

1. Digitaal: Onder vermelding van het besteknummer, zend u een verzoek per e-

mail aan rbeumer@civitas-advies.nl, u ontvangt dan een snelkoppeling,

inlogcode en wachtwoord retour, waarmee u alle stukken kunt downloaden van

de internetsite van de gemeente.

2. Analoog: onder vermelding van het besteknummer, zend u een verzoek om

toezending van alle stukken per e-mail aan rbeumer@civitas-advies.nl met

daarin mede vermeld uw adresgegevens. Daarnaast maakt u het bedrag van

EURO 215,00 over op bankrekening 30.00.36.620 t.n.v. Civitas Advies BV te

Elburg, onder vermelding van bestek 2011-01. Zodra de betaling is ontvangen

worden aan u alle stukken zo spoedig mogelijk verzonden. De prijs is incl. BTW.

Er wordt geen restitutie verleend. Aandachtspunt: Civitas Advies heeft meerdere

aankondigingen geplaatst. Graag zorgdragen voor de juiste vermelding van het

besteknummer waarvoor u wenst in te schrijven.

VI.4) Beroepsprocedures:

VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:

VI.4.2) Instellen van beroep:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

11/02/2011.


