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Vriendelijke groet, 

Bestuurssecretariaat Montfoort 

tei.Wt 

Van: [mailto: ; l@brena.nl] 
Verzonden: zaterdag 18 februari 2017 13:14 
Aan: Ineke Langerak - Oostrom 
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In verband met de ophef over de SBR korrel wil ik je het ingesloten schrijven niet onthouden. 

Met vri endelijke groet, 

•••••• bestuurslid SBSH, 
Wil leskop 132 
3417 MG Montfoort mob.tel.:••••• 

Van: [mailto: · · @planet.ol] 
Verzonden: vrijdag 17 februati 2017 20:31 
Aan: · @gmail.com; ; p G filvvmontfoort.nl; S 

9@zigqo.ol; ' '; , · ' 
A ;g p MSV'19; 

'· , 
Onderwerp: FW: Informatie voor u naar aanleiding van Zembla 'het vervolg' 

Dag dames en heren, 

Ter info, zie onderstaande mail en bijlage. 

Groeten-

Onderwerp: Informatie voor u naar aanleiding van Zembla 'het vervolg' 



Geachte relatie van SBRcheck, 

TV-programma Zembla heeft opnieuw gezondheidsaspecten rond de rubberkorrels onder de loep genomen. U zult het 
wellicht hebben gezien. Deze keer baseren de TV-makers zich op de resultaten van proefjes met zebravisjes die door een 
team aan de VU zijn gedaan. Met deze brief willen wij u onze duiding geven van hetgeen is gepresenteerd. Ook aan deze 
uitzending van Zembla zitten nogal wat haken en ogen. De eenzijdigheid van de berichtgeving valt opnieuw op. Kennelijk 
wil men er aUes aan doen om te bewijzen dat het rubbergranulaat op kunstgras schadelijk is voor mensen. Een kritische 
noot bij de onderzoeksmethode en -conclusies van de VU ontbreekt. 

Die kritische noten zijn er echter wel en overvloedig. 
"Ongefundeerde stemmingmakeriJ, zegt toxicoloog Tinka Murk van de Wageningen Universtitelt 
De VU-onderzoekers hebben zeven dagen lang grote hoeveelheden rubbergranulaat in water gedaan, vervolgens op 
onnatuurlijke wijze maximale uitloging gemanipuleerd en daarna zebravisembryo's 24 uur in die geconcentreerde vloeistof 
laten zwemmen. Dit is volstrekt onvergelijkbaar met de blootstelling van voetballers aan de rubberkorrels. Het effect dat 
de onderzoekers bij de visjes zagen kan niet als een verrassing zijn gekomen -met deze methode was dat I(Ç.Oraf te . 
voorspellen. Het VU onderzoek is ook niet 'peer reviewed', dat wil zeggen door andere onderzoekers gecoritr~leerd; Het 
is dan ook niet bekend welke onderzoeksprotocollen zijn gehanteerd. Er is ook geen contact geweest met bijvoorbeeld 
het RIVM, om de onderzoeksmethoden en uitkomsten te kunnen vergelijken. 

Wetenschap oneens met risicobeoordeling van de VU 
. ~ ~) . 

Professor Dr. Gerard Mulder, toxicoloog en emeritus hoogleraar van de Universiteit Leiden, reageert als volgt op het 
onderzoek van de VU: "Het onderzoek met de zebravisjes is interessant, maar volstrekt niet geschikt om te dienen voor 
riscoschatting voor de mens, d.w.z. voor het vaststellen van de mate van risico die mensen lopen als ze aan bepaalde 
concentraties van een stof worden blootgesteld. Zebravisjes zijn heel nuttig voor onderzoek naar mechanismen 
(voorzover die vergelijkbaar zijn in de mens), en wellicht voor het vaststellen van hazards, maar absoluut niet voor 
risicoschatting in de mens. ledereen die zoekt naar proefdieralternatieven noemt het veelbelovend, maar je moet het wel 
uitsluitend gebruiken waar het geschikt voor is. Dus niet voor risicoschatting in de mens. De resultaten van de groep van 
de Boer zijn dan ook interessant maar dragen verder niets bij aan die risicoschatting. Er zijn altijd testjes te vinden 
waarmee effecten te zien zijn. Extrapolatie van de testresultaten naar de mens is extreem moeilijk. Zembla lijkt zich nu in 
allerlei rare bochten te wringen om zijn gelijk te halen". Mulder geeft in het NRC van 16 februari aan dat hij het veel te ver 
vindt gaan: MDat voorzorgprincipe is vanuit wetenschappelijk oogpunt wel te verdedigen, maar het betekent ook dat je 
haast niets meer kunt doen als het kinderen betreft. In de toxicologie kun je nooit met zekerheid zeggen dat iets absoluut 
veilig is. Maar aanvoeren dat je je eigen kind niet op kunstgras zou laten voetballen, doet het misschien leuk op tv,<maar 
als wetenschapper vind ik het een heel slecht argument.'' 

.. :: :·"'·~ ''. ,. ,, ~ - , ··-· 

De reactie van Dr. Frans Jongeneelen, toxicoloog van lndusTox en verbonden aan het Universitair Bedrijven Centrum 
Nijmegen is vergelijkbaar met die van Mulder: • Risicobeoordeling van chemische stoffen betreft het beoordelen van de 
gezondheidsrisico's voor de mens en de risico's voor het milieu. Dat zijn verschillende werelden. Er is een groot verschil 
tussen testen die gebruikt worden om de toxiciteit voor de mens te beoordelen en testen die de toxic;telt voor 
waterorganismen en bodemorganismen weergeven. Ook de methodiek voor beoordeling van het gezondheidsrisico voor 
de mens is geheel verschillend van de methodiek voor beoordelen van risico's voor het milieu. Het VU-onderzoek laat een 
effect zien van uitlopgwater op waterorganismen en toont aldus dat..e.r:stoffen uit rub~rgranulaat vrijkomen in . wa~~r. Er is 
dus een zekere milieutoxiçf!eit door rubbergranulaat mogelijk. Q~ positieve respons .. wordt naar mijn idee veroorzaakt.door 
zink (Zn). De ·concentratie Zn is relatief hoog en het is al lang bekend dat dit makkelijk uifrubbergranulaat uitloogt. Ook is 
bekend dat Zn een heel sterk effect heeft op waterorganismen. Het RIVM heeft afgelopen december gerapporteerd over 
de uitloging van zink naar water. Het is een maat voor de mogelijke verspreiding naar grondwater en oppervlaktewater. 
De concentratie Zn was hoog: gemiddeld 21 mg!kg rubbergranulaat met uitschieters naar 129. Dit is 100-1000x hoger dan 
de uitloging van andere metalen uit rubbergranulaat maar nog steeds binnen de norm. Voor de mens is Zn een 
essentieel element en het is voor de mens een metaal met een relatief lage toxiciteit. Het is zeer voorbarig om met deze 
resultaten te suggereren dat er gezondheidsrisico's voor de mens zijn. Pas als er veel meer onderzoek is gedaan, kunnen 
de VU-bevindingen op hun betekenis beoordeeld worden. In aanvulling op het recente RIVM-onderzoek geeft het 
onderzoek van de vu geen aanvullende inzichten voor wat betrefr de kwantitatieve risicoschatting voor de mees. 

In de NRC verscheen op 16 februari 2017 de reactie van wetenschappers van de Universiteit van Wageningen. "Totaal 
onverantwoord om op basis hiervan {red. onderzoek van de VU zoals in Zembla gepresenteerd] te zeggen dat er risico 
is", zeggen hoogleraar ecologie van Mariene Dieren en toxicoloog Tin ka Murk. ·Als je dit naar de mens zou vertalen dan 
zou je het extract moeten toevoegen aan het vruchtwater van een ongeboren kind. Dat is natuurtijk absurd·. "Deze 
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ongefundeerde stemmingmakerij is heel schadelijk. Het maakt mensen bang terwijl de zebra vissenlarveproef geen 
betekenis heeft voor de risicoschatting van het granulaat op voetbalvelden", zegt Murk. 

''Zembla geeft een eenzijdig beeld, dat onjuist en dus bedriegend is!" 
Helaas heeft Zembla een zeer eenzijdige uitzending gemaakt. De wetenschappers die aan bod komen in de uitzending 
maakten deel uit van de wetenschappelijke klankbordgroep van het RIVM-onderzoek. Zij waren het niet eens met de 
conclusies van het RIVM - en hebben opnieuw een uitgebreid platform gekregen om dat te vertellen. De zes andere 
leden van diezelfde klankbordgroep worden niet gehoord. Binnen die groep was er brede consensus dat het RIVM 
onderzoek aantoont dat sporten op rubbergranulaat veilig is. Voor de extra risicofactoren die de door Zembla veelvuldig 
geelteerde Professor Martin van den Berg wilde hanteren, was klaarblijkelijk geen draagvlak onder zijn collega's. 

Wij weten ook dat de GGD GHOR ook uitgebreid is geïnterviewd door Zernbla. Deze partij sluit zich aan bij de conclusies 
van het RIVM. Maar dat is helaas niet uitgezonden. Wij kunnen alleen maar gissen naar de reden daarvan. Verder heeft 
ook nieuw gepubliceerd onderzoek geen aandacht gekregen van Zembla. Zo is in januari van dit jaar, ruim vóór de 
uitzending, nieuw onderzoek gepubliceerd door het Washington State Department of Health. De conclusie daarvan: er zijn 
minder kankergevallen onder voetballers die op kunstgras met rubbergranulaat sporten dan verwacht op basis van de 
incidentie van kanker onder inwoners van Washington uit dezelfde leeftijdscategorie. 

Natuurlijk zorgt de tweede uitzending van Zembla mogelijk weer voor onrust. Wij kunnen ons voorstehen dat u zich 
...-._. afvragen wat nu waar is. Helaas is dit onderwerp verworden tot een discussie tussen een handvol wetenschappers die 

het voorzorgprincipe heel ver IMIIen doorvoeren en een grotere groep wetenschappers die zeggen dat er geen risico is. 
Het is uiteraard aan u om de afweging te maken wat nu waar is. Het RIVM is een instituut met wereldfaam. Zij trekken niet 
zomaar conclusies. Het is goed om dat in uw achterhoofd te houden als u de afweging moet maken welk infillmateriaal u 
in de toekomst wilt aanschaffen. 

Er is ons uiteraard veel aan gelegen dat er niet opnieuw onrust ontstaat rond de rubberkorrels, vooral omdat deze 
ongegrond is. Rubbergranulaat is veilig voor mens en milieu, heeft uitstekende sporttechnische eigenschappen, heeft 
lage aanleg- en beheerkosten in vergelijking met andere infillmaterialen, heeft een lange levensduur, heeft een minimale 
C02-footprint en draagt heel veel bij aan de circulaire milieuwaarde van gebruikte autobanden. Rubberinfill van 
voertuigbanden wordt door vriend en vijand gezien als het beste infillmateriaal voor kunstgrasvelden. Dit materiaal 
verdient het niet om in twijfel te worden getrokken vanwege suggestieve en onjuiste berichtgeving. 

Met vriendelijke groet, 

SBRcheck.nu 

P.S. Wij sturen u bijgaand tevens deze e-mail in opgemaakte vorm als PDF zodat u deze kunt gebruiken ter informatie 
binnen uw eigen kringen. 

Dite-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoe ld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde 
bent wordt u verzocht de afZender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te 
sturen of dit bericht te retourneren. 

Onze proclaimer leest u op: 
http://www.montfoort.nl/ 
http ://www.ijsselstein.nl/ 
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Gemeente Montfoort 
T.a.v. Wethoudermevrouw F. Langcrak~Oostrom 
Postbus 41 
3417 ZG Montfoort 

Montfoort, 18 februari 2017 

Betreft: Aanleg nieuwe kWlstgrasvelden 

Geachte mevrouw Langerak, beste~ 

Afgelopen week hebben de besturen van de Stichting Beheer Sportpark Hofland (SBSH), de 
voetbalvereniging Montfoort (VVM) en de voetbalvereniging MSV'l9 (MSV) elkaar 
geüûonneerd over de status va.n de aanbesteding inzake de aanleg van de nieuwe 
kunstgrasvelden in Montfoort. Op de eerste plaats is een compliment op zijn plaats aan 
iedereen, die vaak op vrijwillige basis een bijdrage heeft geleverd aan dit traject tot nu toe. 
Mooi, dat nu eindelijk de aanbesteding plaats kan vinden, waannee we weer een stapje 
dichterbij de uiteindelijke realisatie zijn. 

In dit kader hebben we elkaar 20 december 2016 ook nog gesproken. Daarbij hebben we het 
toen ook gehad over (de schadelijkheid van) het rubbergranulaat, dat op de velden gebruikt 
wordt. Beide voetbalverenigingen hebben toen aangegeven in de toekomst liever geen gebruik 
te willen maken van het rubbergranulaat, gelet op de onzekerheid over de 
gezondheidsrisico's. Daarmee zou in de aanbesteding ook rekening gehouden worden. Er 
zouden ook alternatieven onderzocht worden, waarbij dan later een keuze gemaakt zou 
worden tussen een eventuele meerprijs voor andere materialen en het belang van de 
volksgezondheid. Groot is dan ook onze verbazing, dat deze variant in de definitieve 
aanbesteding niet langer is opgenomen. Afgelopen week laaide de discussic opnieuw in volle 
hevigheid op na de uitkomst van nieuwe onderzoeken. Waar tegenover overigens ook weer 
heel snel nieuwe tegengeluiden kwamen. Maar het gevoel en de discussies erover blijven en 
dat zal ook bij de nieuwe velden zo zijn. We vinden dan ook dat de gemeente hierin zijn 
verantwoordelijkheid richting haar burgers moet nemen. 

Om die reden maken namens VVM en ondergetekende namens MSV 
fonneel bezwaar tegen het gebruik van rubbergranulaat op de nieuwe velden. Wij vinden het 
onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportaccommodatie. In dat licht 
bezien, is het voor ons niet uit te leggen aan (ouders van) leden dat de gemeente gekozen 
heeft voor rubbergranulaal, waarvan nog niet vast staat wat de gezondheidsrisico' s hiervan 
zijn voor de gebruikers. Wij zijn van mening dat de gemeente een belangrijke rol heeft in de 
zorg voor veilige sport. Wat dat betreft volgen wij het proefproces, dat nu in Amersfoort 
wordt aangespannen, met veel belangstelling. ln dit proefproces wordt gesteld dat gemeenten, 
die kunstgrasvelden met deze korrels bezitten verplicht zijn om deze velden te saneren .. In dit 



proefproces wordt verwezen naar het zogenaamde 'verzorgersbeginsel', waarin is vastgelegd 
dat overheden 'waar ernstige schade dreigt' beschenningsmaatregelen niet uit zullen stellen 
omdat er •geen volledige wetenschappelijke zekerheid' is. Deze risico's kwmeo we nu aan de 
voorkant al uitsluiten door voor andere materialen te kiezen. Waarbij we overigens ook 
vinden, dat eventuele meerkosten niet uit het nu beschikbare budget gehaald kunnen worden. 
Immers is hier sprake van nieuwe feiten, die ook nog eens van toepassing zijn op bestaande 
velden in Montfoort en Linschoten. 

Een kopie van deze brief gaat ook naar de SBSH en ook onze leden zullen wij aangeven, dat 
we hierover met de gemeente in gesprek zijn gegaan. Zij willen ook graag informatie 
hierover, imniddels zijn er zelfs al ouders, die hun kinderen niet meer op de kunstgrasvelden 
laten trainen en spelen. 

In de verwachting, dat jullie ook bezorgd zijn over deze situatie zien wij uw reactie met 
belangstelling tegemoet! 

Met sportieve groet, 

:.~~ =·-~ -- .. -, 
v. v. Montfoort ---·MSV'l9 



Montfoort 18-2-2017 

Geachte mevrouw Lange rak, 

Op donderdag 16 februari 2017 had de SBSH een bijeenkomst met de verenigingen v.v. 
Montfoort en v.v. M.S.V.'19. De bedoeling van deze avond was het bespreken van de stand 
van zaken rondom het aanleggen van de drie nieuwe kunstgrasvelden. De vergadering is in 
een prettige sfeer vertopen en men wacht met spanning op de uitkomsten van de 
inschrijving. Over een onderdeel ontstond een discussie. U kunt het al raden: de SBR
korrels. 

Maandag 13 februari 2017 constateerden we in een bestuur1ijk overleg nog dat de discussie 
over de korrels van de baan leek. Na een nieuwe uitzending van Zembla op woensdag 15 
februari 20171aaide de discussie opnieuw op. De voorzitters van de voetbalverenigingen 
vinden dat zij een besluit om toch rubber korrels in te strooien slecht tegenover hun leden 
kunnen verantwoorden. De SBSH geeft aan met de huidige financiêle afspraken niet' in staat 
te zijn de drie kunstgrasvelden met andere korrels te realiseren. 
Afgesproken is nu dat de voorzitters van de voetbalverenigingen een brief aan u, als 
wethouder, zullen sturen en ik als voorzitter van de SBSH een aparte brief zal sturen. 

Door de aanhoudende discussie blijft er altijd nog een gevoel van onveiligheid bestaan. Stel 
nu dattoch .. . 
Wat valt hier aan te doen? Volgens mij is er maar een manier om hier iets aan te doen: 

• De gemeenteraad stelt geld beschikbaar om voor de drie velden éen keuze voor 
andere korrels te maken. 

Dan nog blijft de discussie over de bestaande velden met rubber infill. Dit maakt het allemaal 
niet gemakkelijker. Zoals het er nu voor staat, vind ik het als voorzitter van de SBSH toch het 
overwegen waard de nieuwe velden te voorzien van veilige korrels. Op de nieuwe velden zal 
niet alleen gevoetbald worden. maar ook de scholen en buitenschoolse opvang zullen van de 
velden gebruik gaan maken. Ik vraag u dan ook om de gemeenteraad te verzoeken hiervoor 
een extra budget beschikbaar te stellen. 

Voor de bestaande velden zou ik nader onderzoek willen afwachten. Bij aangetoonde 
onveiligheid: onmiddellijk tot actie overgaan. In andere gevallen: op het moment dat de 
velden gerenoveerd moeten worden een beslissing nemen over de korrel. 

Zoals ik heb begrepen kan het huidige traject voor de aanleg van de drie kunstgrasvelden 
blijven doorlopen. Bij een keuze voor andere korrels kan die keuze in overleg met de 
gekozen aannemer op een nog nader te bepalen datum in het lopende proces worden 
gemaakt 

Nadat de overeenkomst over de vetden tussen de gemeente Montfoort en de SBSH is 
getekend, zullen vragen van de pers en de gemeenteraad over keuze van de korrels naar 
mijn mening niet uitblijven. Graag blijf ik dan ook over deze materie met u in contact. Hopelijk 
kunnen we met elkaar komen tot de beste oplossing voor onze kunstgrasvelden. 

Hoogachtend. 

SBSH 



.__. 
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1 Algemeen 

1.1 Definities 
In onderhavig document worden de navolgende begrippen - al dan niet geschreven met een hoofdletter
als volgt gedefinieerd: 

Aanbestedingsdocument: 
Aanbestedingsprocedure: 

Aanbestedeode dienst: 
ARW 2016: 
Dag: 

Inschrijver: 

Nota van inlichtingen: 

. Ondernemer: 
Opdracht: 

Opdrachtgever: 
Opdrachtnemer. 
Overeenkomst: 

Uitnodiging: 

1.2 Inleiding 

Onderhavig aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. 
De aanbestedingsprocedure zoals beschreven in het 
aanbestedingsdocument 
Het college van B&W van de gemeente Montfoort 
Het aanbestedingsreglement werken 2016. 
Kalenderdag, behoudens uitdrukkelijk anders in het 
aanbestedingsdocument bepaald. 
De ondernemer die een inschrijving heeft gedaan op de 
aanbestedingsprocedure. 
Document waarin door de aanbestedeode dienst nadere inlichtingen 
worden verstrekt en/of de vragen van ondernemers worden beantwoord 
met betrekking tot de aanbestedingsdocumenten en de 
aanbestedingsprocedure. 
Een ieder die goederen en diensten aanbiedt op de markt. 
De overheidsopdracht die het onde!Werp is van de 
aanbestedingsprocedure en die in de overeenkomst is vastgelegd. 
De aanbestedencle dienst 
Oe wederpartij van de opdrachtgever. 
De overeenkomst die wordt aangegaan met de in de 
aanbestedingsprocedure gegunde ondernemer en die het onde!Werp is 
van de aanbestedingsprocedure. 
De uitnodiging van of namens de aanbestedeode dienst waarmee een 
ondernemer wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de· 
aanbestedingsprocedure. 

Doel 
öëdoelstelling van deze aanbesteding is de aanleg van drie kunstgrasvelden ten behoeve van Stichting 
Beheer Sportpark Hofland uit te laten voeren tegen de laagst mogelijke integrale kosten via Engineering 
and Construct. Het betreft de volgende velden: 
• één kunstgrasveld groot 1 05m x 69m op het hoofdveld van W Montfoort (veld 1) 
• één kunstgrasveld groot 1 OOm x 64m op het wetraveld van W Montfoort (veld 2) 
• één kunstgrasveld groot 100m x 64m op het tweede veld van MSV19 (veld 3) 

Optioneel wordt een onderhoudsovereenkomst aangegaan voor de duur van 10 jaar. De 
onderhoudsovereenkomst heeft naast de drie aan te leggen velden ook betrekking op de twee reeds 
bestaande kuns1grasvelden op sportpark Hofland. 

Het Programma van eisen, zoals bijgevoegd als bijlage C is het uitgangspunt van deze opdracht. De 
opdracht betreft een geïntegreerde opdracht, dit houdt in dat alle kosten in de aanneemsom dienen te zijn 
verwerkt. Gedurende de uitvoering van deze opdracht is er geen sprake van meerwerk, Opdrachtnemer 
dient met de uitvoering van de opdracht te voldoen aan het vastgelegde resultaat (het definitief ontwerp). 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan globaal uit (niet limitatief): 

• Aanleg van drie kunstgrasvelden incl. fundering en drainage 
• Opsluiten van de velden 
• Plaatsen van ballenvangers achter de doelen 
• Plaatsen van overige veldinrichting 
• Aanbrengen van SBR korrels die als veilig worden beschouwd 
• Laten uitvoeren van !SA-keuringen of gelijkwaardig 
• Weghalen kabels/leidingen zover deze liggen onder de nieuw aan te leggen velden 
• Clickmeldingen 
• Onderzoeken 
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• Drainage van de nieuwe velden doorspuiten 
• Standaard leunhekwerk rondom de velden. 
• Standaard verlichting rond de drie nieuwe velden: 

o Veld 1: standaardverlichting klasse 2, lichtopbrengst volgens normen van KNVB. 
o Veld 2 en 3: standaardverlichting klasse 3, Jichtopbrengst volgens normen van KNVB. 

• Looppaden langs de velden: 
o Veld 1: 1,5 meter vanuit de leuning van het leunhekwerk. 
o Veld 2 en 3: 1 meter vanuit de leuning van het leunhekwerk. 

• Indien mogelijk hergebruik van materialen (bijvoorbeeld doelen en masten, zie programma van 
eisen) 

• Indien mogelijk hergebruik van grond (zie programma van eisen) 

Optioneel: 
• 0 nderhoud van 5 kunstgrasvelden voor de duur van 1 0 jaar. 
• Plaatsen van ballenvangers langs de zijkanten van het veld. 
• Sterkere verlichting, niet zijnde LED. 
• LED verlichting, klasse 2 voor veld 1. 
• LED verlichting, klasse 3 voor de velden 2 en 3. 
• LED verlichting, klasse 2 voor de velden 2 en 3. 
• Leunhekwerk voorzien van draadstaafmatten of voorzieningen voor reclame. 
• Ballenvangers voorzien van draadstaafmatten. 
• Aanbrengen van laurierhagen langs de velden. 

Overeenkomst 
De opdrachtgever wenst een overeenkomst af te sluiten met een ( 1) professionele en betrouwbare 
ondernemer voor de aanleg van de drie kunstgrasvelden. De Stichting Beheer Sportpark Hofland sluit 
eventueel een onderhoudsovereenkomst voor het 10 jarig onderhoud van in totaal 5 kunstgrasveld en. Dit 
wordt optioneel meegenomen in deze aanbesteding. 

Terzake wordt aanbesteed. De aanbestedingsprocedure vindt plaats overeenkomstig de door de 
aanbestedeode dienst in dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen gestelde eisen en (rand-) 
voorwaarden. 

Contractvorming met betrekking tot de opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit 
aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte nota ('s) van inlichtingen en de 
inschrijving van de gegunde ondernemer, alsmede overeenkomstig de als bijlage A aan dit 
aanbestedingsdocument gehechte conceptovereenkomst 

In dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen worden de te volgen aanbestedingsprocedure en de 
relevante aspecten omtrent de (uitvoering van de) opdracht c.q. overeenkomst beschreven. 

1.3 Aanbestedingsprocedure 
De Aanbestedingsprocedure vindt plaats volgens een meervoudig onderhandse procedure 
overeenkomstig het daaromtrent relevant bepaalde in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7 van het ARW 2016. 

1.4 Communieatle 
Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van 
Inkoop bureau Midden Nederland (IBMN) in het elektronisch medium Aanbestedingskalender. Het is 
ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken 
met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de 
aanbestedingsprocedure. 

1.5 Elektronisch medium; Aanbestedingskaiander (ABK) 
In de Aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch 
medium digitaal ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
www.Aanbestedingskalender.nl (verder: ABK). 

Een handleiding met betrekking tot het gebruik van ABK is te vinden op: 
http://aanbestedingskalender.nl/help-voor-ondememers/handleidingen-inschrijven-op-aanbestedingen 



IBMN-2017 -MON-RB-001 Gemeente Montfoort 

Het aanbrengen van wijzigingen in/van door de aanbestedeode dienst verstrekte/vermelde gegevens in 
de documenten die ter beschikking zij n gesteld, is NIET toegestaan. 

1.6 Klachten 
Klachten met betrekking tot onderhavige aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het 
Klachtenmeldpunt van de opdrachtgever via het a-mailadres: klachten@ibmn.eu. Een klacht zal worden 
behandeld door de directie van Inkoop Bureau Midden Nederland {IBMN) die niet direct betrokken is bij 
onderhavige aanbestedingsprocedure. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te reageren 
op een klacht. 

1.7 Instemming toepasselijkheid 
De ondernemer die tegenover de aanbestedeode dienst blijk heeft gegeven voornemens te zijn een 
inschrijving te doen, dan wel concreet een inschrijving heeft gedaan, wordt geacht te hebben ingestemd 
met de toepasselijkheid en inhoud van dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. 

1.8 UAV-GC 
Op deze aanbesteding zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten 
(UAV-GC) van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op: www.uavgc.nl. 

Eventuele algemene voorwaarden of verkoopvoorwaarden van (een} inschrijver {s) zijn/worden 
uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op de overeenkomst. 

1.9 Garanties 
Waar in dit aanbestedingsdocument of bijlagen daarvan, melding wordt gemaakt van door een 
ondernemer of inschrijver te verstrekken garanties. of waar staat vermeld 'dient te garanderen', wordt 
(worden), voor zover niet naar een expliciete schriftelijke garantie bij inschrijving wordt gevraagd, de 
betreffende garantie (s) geacht impliciet onvoorwaardelijk door de ondernemer te zijn gegeven bij 
inschrijving op onderhavige aanbestedingsprocedure. 

1.10 Eventuele gebreken, onvolkomenheden etc. 
Dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en de uitnodiging zijn met grote zorg samengesteld. Mocht 
een ondernemer echter onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of bepalingen in strijd met de 
Aanbestedingswet 2012. de ARW 2016 en/of het {overige) aanbestedingsrecht constateren of anderszins 
bezwaren hebben tegen de aanbestedingsprocedure en de daarin gestelde voorwaarden en eisen, dan 
wordt de ondernemer dringend verzocht hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór publicatie van de 
nota van 
inlichtingen, schriftelijk melding te maken bij de aanbestedeode dienst om zo nodig een en ander te 
(kunnen) corrigeren of bij te (kunnen) stellen. 

Maakt een ondernemer van vorenbedoelde gelegenheid geen gebruik, dan is dat voor risico van die 
ondernemer en mogen de aanbestedeode dienst en overige ondernemers er in beginsel gerechtvaardigd 
op vertrouwen, dat terzake geen onduidelijkheden en/of bezwaren aanwezig zijn/waren. 

'Pro-actief reageren en handelen is in onderhavig verband (dringend) gewenst en vereist. 

1.11 Voorbehouden en contracteringsvrljheld 
De aanbestedeode dienst behoudt zich zonder meer èn zonder in het voorkomende geval tot enigerlei 
(vorm van) schadeplichtigheid te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor: 

De aanbestedingsprocedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten, af te breken 
of te beëindigen; 
De (tijds-) planning te wijzigen; 
De opdracht c.q. de overeenkomst in het voorkomend geval niet te gunnen. 

1.12 Varianten (alternatieven) 
Het staat een ondernemerfinschrijver niet vrij om, naast een inschrijving overeenkomstig dit 
aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, bij de inschrijving varianten (alternatieven) in te dienen. 

1.13 Uitgenodigde ondernemer en aantal inschrijvingen 
Slechts een in de aanbestedingsprocedure door middel van de uitnodiging door de aanbestedeode dienst 
uitgenodigde ondernemer kan (mag) een inschrijving doen. 
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Een uitgenodigde ondernemer kan slechts éénmaal op deze aanbestedingsprocedure inschrijven. 

Indien de aanbestedeode dienst constateert dat is ingeschreven in strijd met het vorenstaande, zijn alle 
inschrijvingen van de betreffende (rechts-) persoon ongeldig. 

1.14 Kennelijk onredelijkeen/of irreële en/of ongeloofwaardige (eenhelds-)prljzen 
De aanbestedeode dienst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kennelijk onredelijkeen/of irreële en/of 
ongeloofwaardige (eenheids-) prijzen, dan wel de betreffende inschrijving terzijde te leggenen/of de 
betreffende inschrijver uit te sluiten van (eventuele) gunning van de overeenkomst (opdracht). De 
aanbestedeode dienst is uitdrukkelijk niet gebaat bij strategischeen/of manipulatieve inschrijvingen. 

Onder een manipulatieve inschrijving wordt in deze verstaan: 

"Een inschrijving waannee een inschrijver de gunnings- c.q. beoordelingssystematiek bewust en in strijd 
met de kenbare bedoelingen van de aanbestedende dienst om realistische en marktconforme prijzen aan 
te (moeten) bieden, op slinkse wijze beïnvloedt en waarbij de grenzen van een geoorloofde strategische 
inschrijving zijn/worden overschreden. En/of een inschrijving waarbij de beoordelingssystematiek zo wordt 
gemanipuleerd dat het daarmee door de aanbestedeode dienst beoogde doel wordt verstoord: 

Benadrukt wordt, dat de aanbestedende dienst (slechts) geïnteresseerd is in aanbiedingen, waarvoor de 
inschrijver/opdrachtnemer de opdracht ook daadwerkelijk, naar tevredenheid van opdrachtgever en 
opdrachtnemer, voor een eerfijke en marietconforme prijs kan uitvoeren. Hetgeen bijvoorbeeld voordelen 
zal hebben tijdens de uitvoering {-speriode) van de opdracht respectievelijk de voortgang daarvan. 

1.15 Motiveringen 

1.15.1 Artikel1.5 Aanbestedlngswet 2012 

De aanbesteding betreft geen geclusterde opdracht. 

1.15.2 Artikel1.16 Aanbestedingswet 2012 
De motiveringen met betrekking tot (de afwijkingen van} de voorschriften uit de gids proportionaliteit als 
bedoeld in artikel1 .16 lid 4 aanbestedingswet 2012 luiden als volgt: 

Van de voorschriften 3.4A, 3.48, 3.5A, 3.50, 3.7, 3.8, 3.9A t/m 3.9E en 4.2 wordt niet afgeweken. 

1.16 Planning 
De voorgenomen planning luidt als volgt: 

Verzenden aanbestedingsdocumenten via ABK 
Aanmelden schouw Uiterlijk 16 februari 2017, 10.00 uur 
Aanwijs/schouw 20 februari 2017 
Stellen vragen t.b.v. nota van inlichtingen 21 februari 2017, 10.00 uur 
Verzenden nota van inlichtingen 28 februari 2017 
Datum en tijd ontvangst inschrijvingen 13 maart 2017, 10.00 uur 
Voornemen tot gunning 29 maart 2017 
Definitieve gunning 5 april2017 
Start werkzaamheden 1juni2017 
Opleveren werkzaamheden Uiterlij_k 15 augustus 2017 
Ingangsdatum onderhoudsovereenkomst 15 augustus 2017 
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2 Eisen met betrekking tot de uitvoering 

2.1 (Technisch) Programma van eisen 
De opdracht c_q_ de overeenkomst wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daartoe bepaald is in het 
(technisch} programma van eisen inclusief bijlagen dat als bijlage C aan dit aanbestedingsdocument is 
gehecht. 

2.2 Overige uitvoeringseisen en -aspecten 

2.2.1 Gekwalificeerde personen 
Oe uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst vindt te allen tijde plaats door middel van (de 
inschakeling van) voldoende (daartoe) gekwalificeerde personen. 

2.2.2 Nederlandse taal 
Tijdens de uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst zal door alle personen. weri<nemers en 
ingezette derden welke zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst in de 
contacten met de opdrachtgever en haar medewerkers, alsmede in de contacten met derden, de 
Nederlandse taal in woord en geschrift worden gebruikt. Een en ander wordt door inschrijving 
gegarandeerd. 

2.2.3 Geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden 
Oe door opdrachtnemer krachtens de overeenkomst op- en afgeleverde leveringen en, zo mogelijk 
(overige) producten en documenten, maken geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden, zodat 
opdrachtgever bij het gebruik van een en ander niet geconfronteerd kan/zal worden met aanspraken van 
(die) derden. Oe opdrachtgever kan na op-- en aflevering van een en ander dan ook in beginsel vrij over 
de betreffende leveringen, en eventueel de (overige) producten en documenten, beschikken en deze in 
het voor1<omend geval verspreiden en/of verveelvoudigen. 

2.2.4 Inschakeling onderaannemers bij de opdracht 
Inschakeling van niet bij deze aanbestedingsprocedure voorgestelde onderaannemers bij de uitvoering 
van de opdracht c.q. de overeenkomst behoeft te allen tijde steeds voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever. 
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3 Aanbestedingsprocedure 

3.1 Aanbestedende dienst I opdrachtgever 
De kerngegevens van de aanbestedende dienst I opdrachtgever voor deze aanbestedingsprocedure 
betreffen: 

Gemeente Montfoort 
Postbus 41 
3417 ZG Montfoort 
www. montfoort.nl 

Bezoekadres: 
Kasteelplein 5 
3417 JG Montfoort 

3.2 De inschrijving 
De inschrijving geschiedt via ABK. Andere of andersoortige inschrijvingen zullen (dan ook) niet in 
behandeling worden genomen. 

De uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen is vermeld in ABK. 

De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in dit 
aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. Oe inschrijving dient op aanbestedingsdatum en -tijdstip èn op 
straffe van directe uitsluiting van de aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongeldigheid van de 
inschrijving, de navolgende documenten/bescheiden te (be-) omvatten: 

Kluis 1 inhoudende: 
• Els 1.1 - Eigen Verklaring (paragraaf 4.2/bijlage B 1) 
• Eis 1.2- Verklaring omtrent rechtmatigheid (paragraaf 4.2/bijlage B2) 
• Eis 1.3 -(kopie van) Uittreksel Kamer van Koophandel (zie paragraaf 3.2) 
• Eis 1.4- Documenten t.b.v. beoordeling kwaliteit: de documenten met betrekking tot de 

kwalitatieve aspecten van de inschrijving die nodig/vereist zijn in verband met het bepaalde in 
paragraaf 3.9 en hoofdstuk 4 van dit aanbestedingsdocument (gunning op beste prijs 
kwaliteitverhouding), te weten: 

o Beantwoording G2 Planning 
o Beantwoording G3 Duurzaamheid 
o Beantwoording G4 Kwaliteit van het kunstgras {bijlage F) 

Kluis 2 inhoudende: 
• Eis 2.1- Prijsinvulfonnulier inclusief een gespecificeerde begroting (zie bijlageDen 

paragraaf 5.2) 

LET OP: Uw inschrijving is pas ingediend op het moment dat u uw inschrijving heeft vrijgegeven middels 
de knop 'Publiceren'. Zie voor een nadere toelichting de link naar de handleiding in paragraaf 1.5 van dit 
aanbestedingsdocument. 

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de 
inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er 
worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening. 

Rechtsgeldige ondertekening 
De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of 
beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen van maximaaiS maanden oud, te rekenen 
vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister 
dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van 
degene die de inschrijving heeft getekend. 

Van de opening van de inschrijvingen wordt een proces-verbaal in de zin van 7.21 .2 ARW2016 opgemaakt. 
Het proces-verbaal zal de volgende gegevens bevatten: 

i. de plaats en de datum van het openen van de inschrijvingen; 
ii. naam van de opdracht; 
iii. de namen en de adressen van de inschrijvers; 
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iv. eventuele in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingen; 
v. de naam, functie en handtekening van degene die de inschrijvingen heeft geopend; 
vi. de plaats en de datum van onderrekening van het proces-verbaal. 

Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen twee werkdagen op ABK gepubliceerd. 

3.3 Te late inschrijving 
Inschrijvingen die na de in ABK vermelde uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de 
inschrijvingen door de aanbestedeode dienst worden ontvangen, worden zonder meer uitgesloten van de 
aanbestedingsprocedure en zullen derhalve niet in behandeling worden genomen. 

3.4 Ongeldige inschrijvingen 
Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in dit aanbestedingsdocument 
inclusief bijlagen is ongeldig. 

Eveneens ongeldig is een inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn 
verbonden. 

Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 

3.5 Gestanddoeningstermljn 
Inschrijvingen dienen conform 7.20.1 ARW 2016 voor de duur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen, gestand te worden gedaan. 

Oe aanbestedeode dienst kan verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen. 

In geval een kort geding als bedoeld in paragraaf 3.12 van dit aanbestedingsdocument aanhangig wordt 
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening (evenwel) 16 kalenderdagen na de dag waarop in eerste 
aanleg is beslist. 

3.6 Inschrijving intrekken 
Indien een inschrijver conform 7.14. 7 ARW2016 voor de sluitingstermijn zijn inschrijving wenst in te trekken 
kan inschrijver de geOploade documenten van ABK verwijderen. 

3. 7 Aanwijzing/schouw 
Er is ten behoeve van deze aanbesteding een aanwijzing/schouw gepland. Het is de inschrijver toegestaan 
met maximaal twee (2) vertegenwoordigers hierbij aanwezig te zijn. Hiervoor dient inschrijver de 
betreffende vertegenwoordiger(s) uiterlijk op de in de planning genoemde datum en tijdstip via de 
berichtenmodule van ABK te hebben aangemeld. 

In afwijking van 7. 11.3 ARW2016 zal er geen proces-verbaal van aanwijzing worden opgemaakt ten einde 
onduidelijkheid naar aanleiding van foutief geïnterpreteerde mondelinge vragen te voorlcomen. Eventuele 
gestelde vragen dienen (alsnog) schriftelijk te worden ingediend in het kader van de nota van inlichtingen; 
mondeling namens aanbesteder gegeven antwoorden hebben geen rechtskracht. Enkel de schriftelijke 
beantwoording in de nota van inlichtingen heeft in het kader van de onderhavige aanbesteding gelding. 

3.8 Inlichtingen en nota van inlichtingen 
Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en 
(eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld. Oe vragen en 
nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in de planning genoemde datum. 

Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in ABK. 

Alleen vragen die, met behulp van het daarvoor bedoelde sjabloon zijn ingediend, worden verwerkt in de 
nota van inlichtingen. Dit sjabloon is als bijlage E aan de aanbestedingsstukken gehecht. 

3.9 De inschrijving en wijze en weging van beoordeling en gunning 
Gunning geschiedt door de aanbestedeode dienst op basis van het gunningscriterium (de) 'beste prijs 
kwaliteit verhouding'. 
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Een opgave van hetgeen daartoe door de inschrijver bij inschrijving moet worden ingediend (paragraaf 
3.2) en een nadere toelichting op de wijze en weging van beoordeling en gunning is vermeld in 
hoofdstuk 5 van dit aanbestedingsdocument. 

3.10 Eventueel niet gunnen 
De aanbestedeode dienst is niet verplicht de opdracht c.q. de overeenkomst te gunnen. 

De aanbestedende dienst is gerechtigd de aanbestedingsprocedure op het door hem wenselijk geachte 
moment te beêindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid jegens Inschrijvers 
leidt. 

3.11 Eventuele loting 
Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor gunning van de opdracht c.q. de overeenkomst in 
aanmerking komen, zal aan de inschrijver met de hoogste beoordeling/score op de kwalitatieve aspecten 
van de inschrijving/aanbieding gegund worden. 

In geval geen onderscheid voornoemd valt op te maken. beslist het lot aan wie van hen de opdracht c.q. 
overeenkomst zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis 
gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij 
zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn. 

3.12 Voornemen totgunning en rechtsbeschenning 
Het (eventuele) voornemen tot gunning zal aan alle inschrijvers schriftelijk (via Aanbestedingskalender) 
kenbaar worden gemaakt. 

De mededeling van de aanbestedende dienst van een (voorgenomen) gunningsbeslissing c.q. van een 
voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in als bedoeld in artikel217, eerste lid, van boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek van een aanbod van een inschrijver. 

De aanbestedeode dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 7 kalenderdagen 
(ingaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning via Aanbestedingskalender}, geen 
uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot 
opdrachtverlening voor de opdracht overgaan. teneinde Inschrijvers gedurende die 'standstill-termijn' 
gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning. 

Een kort geding dient op straffe van verval van rechten binnen de standstill-termijn daadwerkelijk 
aanhangig te worden gemaakt, hetgeen ondermeer betekent dat de betreffende dagvaarding binnen de 
standstill-termijn aan de aanbestedeode dienst daadwerkelijk betekend dient te wordenfzijn. 

De concrete standstill-termijn zal in de brieven met het voornemen tot gunning aan de Inschrijvers bekend 
worden gemaakt. 

3.12.1 Bevoegde rechter 
Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar 
aanleiding van de aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
(voorzieningen-) rechter in het arrondissement van rechtbank Midden Nederland. 
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4 Uitsluitingsgronden/uitsluitingsmaatregelen 

Onderstaand staan de uitsluitingsgronden welke niet op de inschrijver van toepassing mogen zijn om voor 
gunning in aanmerking te komen, op straffe van uitsluiting. 

4.1 Uitsluitingsgronden 
Inschrijver dient middels de Eigen verklaring (bijlage 8) te verklaren dat er geen sprake is van een in de 
afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver of persoon die lid 
is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, 
beslissings-of controlebevoegdheid heeft, in de zin van de 7.7.1 tot en met 7.7.5 ARW 2016. 

Inschrijver dient tevens middels de Eigen verklaring te verklaren dat in de afgelopen drie (3) jaren geen 
sprake is (geweest) van de volgende situaties zoals opgesomd in 7.7.7 ARW 2016: 
a. de inschrijver een of meer van de in artikel2.81 Aw 2012, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft 

geschonden; 
b. de inschrijver verl<eert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, 

jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de inschrijver verl<eert 
in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

i. de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of van sociale 
zekerheidspremies. 

Ter bewijs van deze verklaring kan de voorlopig begunstigde inschrijver worden verzocht bewijsstukken 
conform artikel7.7.6 en 7.7.9 ARW 2016 aan de aanbesteder te overleggen. 

De uitsluitingsgronden en eisen welke gelden voor de inschrijver zijn tevens van toepassing op eventuele 
onderaannemers op welke inschrijver een beroep op doet in het kader van de uitvoering van de 
onderhavige overeenkomst Bij inschrijving dient, indien inschrijver gebruik maakt van (een) derde(n), een 
rechtsgeldig ondertekende Eigen verklaring, van deze derde(n) te worden gevoegd. 

Wanneer inschrijver ten behoeve van het indienen van haar inschrijving zich laat begeleiden door een 
adviseur/adviesbureau en deze adviseur/adviesbureau begeleidt eveneens concurrerende inschrijvers 
bestaat de schijn van belangenverstrengeling dan wel de schijn van beïnvloeding c.q. afstemming van 
inschrijvingen. Inschrijver is verantwoordelijk voor het handelen van door haar ingeschakelde adviseurs als 
zijnde haar eigen handelen. Op eerste verzoek van aanbesteder/opdrachtgever dient/dienen inschrijvers 
aan te tonen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en op welke wijze dit met effectieve 
maatregelen is geborgd. Niet tijdig reageren dan wel in optiek van aanbesteder onvoldoende aangetoond 
leidt tot uitsluiting en ongeldigheid van de inschrijving. 

Inschrijver dient in staat te zijn voornoemde bewijsstukken binnen vijf (5) werkdagen na verzoek van de 
aanbesteder te overleggen. Inschrijver dient rekening te houden met eventuele aanvraagtermijnen met 
betrekking tot voornoemde bewijsmiddelen. 

4.2 Uitsl uitingsmaatregelen 

4.2.1 Eigen verklaring (bijlage 81) 
Inschrijver verklaart middels het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van de Eigen verklaring (Bijlage B 1) 
te voldoen aan alle uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specifteaties en uitvoerings- en 
contractvoorwaarden zoals omschreven in deze offerteaanvraag en aangevuld of toegelicht in de nota van 
inlichtingen. De verl<laring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door een uit het handels- en/of 
beroepenregister blijkende vertegenwoordigingsbevoegde. 

4.2.2 Verklaring rechtmatig inschrij'(ing (bijlage 82) 
Inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring conform Bijlage B2 over te leggen dat de inschrijving niet 
tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het vigerende 
mededingingsrecht. Deze verl<laring, ingericht volgens het in Deelll ARW2016 opgenomen Model K, dient 
ondertekend te zijn dQor een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het 
geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke 
verl<laring van een bestuurder van iedere ondernemer. 
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De inschriiving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt. niet rechtsgeldig is ondertekend en/of 
niet naar waarheid is ingevuld. 

Ingeval aanbesteder gerede twijfel of gegronde vennoedens heeft te twijfelen aan de juistheid van deze 
verklaring zal zij de betreffende inschrijver(s) hiervan op de hoogte stellen en de kans bieden de 
vermoedens gemotiveerd te weerspreken. Als de vennoedens van aanbesteder na respons van inschrijver 
in stand blijven behoudt zij het recht voor de betreffende autoriteit op de hoogte stellen van haar 
vermoedens en besluiten de betreffende inschrijving(en) te ecarteren . 
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5 Gunningcriteria en beoordeling 

De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium 'beste prijs
kwaliteitverhouding', hierna aangeduid als: 'Beste PKV'. 
Het bepalen van de beste PKV gebeurt volgens de methodiek van Gunnen Op Waarde, gelet op de 
volgende subgunningscriteria: 

1. G1 Aanneemsom 
2. G2 Planning 
3. G3 Duurzaamheid 
4. G4 Kwaliteit van het kunstgras 

De bepaling van de eindwaardering vindt plaats door de fictieve korting (waarde) die door de Inschrijver is 
verdiend op het subgunningscriterium Planning (G2), Duurzaamheid (G3) en Kwaliteit van het kunstgras 
(G4} af te trekken van de aangeboden aanneemsom (G 1} van de betreffende Inschrijver. Hierdoor 
ontstaat van elke inschrijver een fictieve inschrijvingsprijs. De fictieve inschrijvingsprijs van een Inschrijver 
is bepalend voor diens rangschikking. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingsprijs is de 
inschrijver met de beste PKV en krijgt de opdracht gegund. 

De fictieve inschrijvingsprijs van een inschrijver wordt berekend met behulp van onderstaande formule: 

Fictieve inschrijvingsprijs Inschrijver= Aanneemsom (G1)- fiCtieve korting G2- fictieve korting G3-
fictieve korting G4 

6.1 Subgunnlngscriteria 
Hieronder zijn de subgunningscriteria en de maximaal te behalen fictieve korting weergegeven: 

Subgunnlngscriterium Maximale 
fictieve korting 

G1 Aanneemsom NVT 
G2 Planning € 5.000,-
G3 Duurzaamheid € 10.000,-

G4 Kwaliteit van het kunstgras € 38.000,-

TOTAAL € 53.000,-

5.2 G1 Aanneemsom 
Inschrijver verklaart middels inschrijving dat alle eisen zoals vermeld in het programma van eisen, en zoals 
aangepast in de nota('s) van inlichtingen, alsmede afte subgunningscriteria (G2 Vm G4) zoals door 
inschrijver geoffreerd zijn, en verder alle werkzaamheden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om het 
gewenste resultaat te realiseren in de geoffreerde prijzen verwerkt zijn. 

Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd : 
• (Kluis 2, Eis 2,1) het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Prijsinvulformulier dat als 

bijlage D aan dit Aanbestedingsdocument is gehecht. 

N.B. De aanbestedeode dienst heeft een plafondbedrag vastgesteld voor de aanneemsom exclusief 
opties. De aanbestedeode dienst behoudt zich het recht voor de opdracht niet te gunnen wanneer dit 
plafondbedrag wordt overschreden. Het plafondbedrag is vastgelegd in de inkoopstrategie en wordt niet 
kenbaar gemaakt. 

U dient een gespecificeerde begroting bij te voegen bij uw inschrijving. Uit deze gespecificeerde begroting 
dienen duidelijk de kosten van de verschillende werkzaamheden en materialen te blijken. 
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5.3 G2 Planning 

Dit onderdeel bestaat uit maximaal één (1} pagina A4 en dient goed leesbaar te zijn. Indien dit onderdeel 
meer pagina's bevat dan toegestaan, zal het meerdere aan pagina's terzijde worden gelegd en niet worden 
beoordeeld. 

Aan te leveren: 
Beschrijf concreet hoe u ervoor zorgt dat alle werkzaamheden op 15 augustus 2017 zijn afgerond. Geef 
daarbij duidelijk aan welke planning en fasering u hanteert en of het eventueel mogelijk is om de 
werkzaamheden in een eerder stadium op te leveren/af te ronden. 

Beoordeling 
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

• De mate waarin inschrijver compleet is in de beantwoording: 
• De mate waarin de inschrijving consistent is; 
• De mate waarin de inschrijving aansluit/toepasbaar is voor de gemeente Montfoort/SBSH. 
• De mate waarin de inschrijving concreet en praktisch uitvoerbaar is; 
• De mate waarin de inschrijving reêel haalbaar is. 
• De mate waarin de inschrijving invulling geeft aan en/of een meerwaarde biedt ten opzichte van 

het programma van eisen; 
• De mate waarin de inschrijving de gemeente Montfoort zekerheid biedt dat de deadline gehaald 

wordt. 

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de (sub-)subgunningscriteria afzonderlijk. Per 
onderdeel wordt door de beoordelaar een score van 0, 2, 4, 6, 8 of 10 gegeven. De inschrijvingen zuRen 
absoluut worden beoordeeld. Dit houdt in dat op basis van de opgave van de inschrijver aan ieder 
individueel antwoord een score wordt toegekend. De beoordelingscommissie zal op basis van een unaniem 
eindoordeel per (sub-)subgunningscriterium de uiteindelijke score bepalen. 

H' b" d d 1er 'IJ wor en d t bh I fit' k rt' h t d e vo1gen e scores en e e a en IC 1eve o .ngen ge an eer : 
Score Toelichting_ Fictieve korting 
0 Ontbreekt K.O. 

De vraag is niet beantwoord. De inschrijving is daardoor niet volledig 
en de inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname. 

2 Onvoldoende €0,-
De beantwoording is onvolledig, aspecten en/of onderdelen van de 
vraagstelling zijn in het antwoord niet benoemd en/of de 
beantwoording is niet relevant en/of de uitwerking van dit onderdeel 
wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als onvoldoende 
aangemerkt. 

4 Matig €0,-
De beantwoording is beperkt of slechts ten dele inhoudelijk relevant, 
aspecten en/of onderdelen van de vraagstelling zijn slecht/beperkt 
uitgewerkt en/of de uitwerking van dit onderdeel wordt aan de hand 
van de beoordelingscriteria als matig aangemerkt. 

6 Voldoende € 1.000,-
De beantwoording is concreet en eenduidig, de aspecten en/of 
onderdelen van de vraagstelling zijn uitgewerkt op een wijze die 
voldoende aansluit op de behoefte en/of de uitwerking van dit 
onderdeel wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als 
voldoende aangemer1<t. 

8 Goed € 3.000,-
De beantwoording is concreet en eenduidig de aspecten en 
onderdelen van de beantwoording hebben een duidelijke 
meerwaarde en/of de uitwerking van dit onderdeel wordt aan de hand 
van de beoordelil'!gscriteria als goed aangemerkt. 

10 Uitmuntend € 5.000,-
De beantwoording is aansprekend door de zeer concrete, eenduidige 
en volledige beantwoording. Alle aspecten en/of onderdelen van de 
vraagstelling zijn specifiek, onderscheidend en in onderlinge 
samenhang uitgewerkt en/of de uitwerking van dit onderdeel wordt 
aan de hand van de beoordelingscriteria als uitmuntend aangemerkt. 
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5.4 G3 Duurzaamheid 

Dit onderdeel bestaat uit maximaal één (1) pagina A4 en dient goed leesbaar te zijn. Indien dit onderdeei 
meer pagina's bevat dan toegestaan, zal het meerdere aan pagina's terzijde worden gelegd en niet worden 
beoordeeld. 

Aan te leveren: 
Beschrijf concreet welke maatregelen u treft op het gebied van duurzaamheid. U dient hierbij in ieder 
geval aan te geven of en op welke wijze u materialen en grond hergebruikt. Denk daarbij aan hergebruik 
van: 

• De Wetra toplaag 
• Zand 
• Masten 
• Hekken en ballenvangers 
• Tegels 

Beoordeling 
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

• De mate waarin inschrijver compleet is in de beantwoording: 
• De mate waarin de inschrijving consistent is; 
• De mate waarin de inschrijving aansluit/toepasbaar is voor de gemeente Montfoort/SBSH. 
• De mate waarin de inschrijving concreet en praktisch uitvoerbaar is; 
• De mate waarin de inschrijving reêel haalbaar is. 
• De mate waarin de inschrijving invulling geeft aan en/of een meerwaarde biedt ten opzichte van 

het programma van eisen; 
• De mate waarin er voor duurzame oplossingen wordt gekozen; 
• De mate waarin de grond en materialen worden hergebruikt. 

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de (sub-)subgunningscriteria afzonderlijk. Per 
onderdeel wordt door de beoordelaar een score van 0, 2, 4, 6, 8 of 10 gegeven. De inschrijvingen zullen 
absoluut worden beoordeeld. Dit houdt in dat op basis van de opgave van de inschrijver aan ieder 
individueel antwoord een score wordt toegekend. De beoordelingscommissie zal op basis van een unaniem 
eindoordeel per (sub-)subgunningscriterium de uiteindelijke score bepalen. 

H' rb" d d te 'IJ wor en e volgen d t beh I fi f k rf h t rd e scores en e a en 1c 1eve o 1ngen ge an ee 
Score Toelichting Fictieve korting 
0 Ontbreekt K.O. 

De vraag is niet beantwoord. De inschrijving is daardoor niet volledig 
en de inschrijver wordt uit_qesloten van verdere deelname. 

2 Onvoldoende €0,-
De beantwoording is onvolledig, aspecten en/of onderdelen van de 
vraagstelling zijn in het antwoord niet benoemd en/of de 
beantwoording is niet relevant en/of de uitwerking van dit onderdeel 
wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als onvoldoende 
aan_g_emerkt. 

4 Matig €0,-
De beantwoording is beperkt of slechts ten dele inhoudelijk relevant, 
aspecten en/of onderdelen van de vraagstelling zijn slecht/beperkt 
uitgewerkt enlof de uitwerking van dit onderdeel wordt aan de hand 
van de beoordelingscriteria als matig aangemerkt. 

6 Voldoende € 2.000,-
De beantwoording is concreet en eenduidig, de aspectenen/of 
onderdelen van de vraagstelling zijn uitgewer1<t op een wijze die 
voldoende aansluit op de behoefte en/of de uitwerking van dit 
onderdeel wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als 
voldoende aangemerkt. 

8 Goed € 6.000,-
De beantwoording is concreet en eenduidig de aspecten en 
onderdelen van de beantwoording hebben een duidelijke 
meerwaarde en/of de uitwerking van dit onderdeel wordt aan de hand 
van de beoordelingscriteria als goed aangemerkt. 
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10 Uitmuntend € 10.000,-
De beantwoording is aansprekend door de zeer concrete, eenduidige 
en volledige beantwoording. Alle aspectenen/of onderdelen van de 
vraagstelling zijn specifiek, onderscheidend en in onderlinge 
samenhang uitgewerkt en/of de uitwerking van dit onderdeel wordt 
aan de hand van de beoordelingscriteria als uitmuntend aangemerkt. 

5.5 G4 Kwaliteit van het kunstgras 

U dient bijlage F 'Invulformulier t.b.v. beantwoording G4 Kwaliteit van het kunstgras' in te vullen en een 
technische omschrijving van het kunstgras bij te voegen bij uw inschrijving. Daarnaast dient u een monster 
van het kunstgras te bezorgen op of verzenden aan het volgende adres: 

Gemeente Montfoort 
T.a.v. de heer W. Pijnappel 
Kasteelplein 5 
3417 JG Montfoort 

Beoordeling 
Dit onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

G4.1 Aantaf knopen 

Ud Ik ient aan te geven uit hoevee nopen p_erm 2 he d t oor u aange bod k en unstg_ras 
Aantal knopen per m2 in het kunstgras Fictieve korting 
8750 knopen of meer €0,-
9000 knopen of meer € 3.000,-
9250 knopen of meer € 9.000,-
9450 knopen of meer € 15.000,-

G4.2 FIFA norm 

b estaat: 

u d' t Ik FIFA ren aan e geven we e norm van oepass1n h t d g 1s op e b d k oor u aange o en unstgras: 
FIFA norm Fictieve kortin_g 
FIFA * €0.-
FIFA** €20.000,-

G4.3 Bicolour 

U dient aan te geven of het door u aangeboden kunstgras b' rcolour 1s: 
Bicolour Fictieve korting 
Nee €0,-
Ja € 3.000,-
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6 Contractvorming en afrondende bepalingen 

6.1 Contractvorming 
Contractvorming met betrekking tot de opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit 
aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte nota ('s) van inlichtingen en de 
inschrijving van de gegunde ondernemer, alsmede overeenkomstig de als bijlage A aan dit 
aanbestedingsdocument gehechte conceptovereenkomst 

Aan de hand van vorengenoemde documenten, zal de als bijlage A aan dit aanbestedingsdocument 
gehechte conceptovereenkomst definitief worden opgemaakt en ter ondertekening aan de betreffende 
gegunde ondernemer worden voorgelegd. 

Indien nodig zal terzake een (voorbereidende) contractbespreking worden belegd. Onderhandelingen 
zullen evenwel niet plaatsvinden. 

6.2 Kostenvergoeding 
De door een inschrijver (eventueel) gemaakte kosten in verband met de deelname aan de 
aanbestedingsprocedure worden niet vergoe~t 

6.3 Voertaal 
De voertaal in de aanbestedingsprocedure is Nedertands. De bij en eventueel na de inschrijving te 
verstrekken bescheiden/documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld. 

6.4 Diversen 
Tijdens de aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde nota's van 
inlichtingen en de overige onderdelen en bijlagen van dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de 
nota's van inlichtingen in rangorde vóór gaan op (de onderdelen van) dit aanbestedingsdocument. 
Indien nota's van inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde 
nota van inlichtingen boven de eerder opgestelde nota van inlichtingen. 

Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de aanbestedingsprocedure zo 
spoedig mogelijk de aanbestedeode dienst op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Na 
sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen kan hierop in beginsel geen beroep meer worden 
gedaan. 

6.5 Vertrouwelijkheld 
Onvenminderd de op haar rustende wettelijke verplichtingen zal de opdrachtgever alle door haar tijdens 
de aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de overeenkomst van een 
inschrijver/opdrachtnemer verkregen informatie en gegevens/documenten vertrouwelijk behandelen. 
Voomoemde bepaling is wederkerig, althans daar gaat de opdrachtgever van uit. 

- · 
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BIJLAGE A CONCEPT 
AANNEMINGSOVEREENKOMST 

Aanleg kunstgrasvelden 
gemeente Montfoort 

<1nvoegen logo gerneem~;>:: <1nvoegen logo par1;J> 



Aannemingsovereankomst· aanleg kunstgrasvelden 
gemeente îVIontfoort 
kenmerk IBMN-2017-MON··RB·OO'i 

<invqtig~n~ïóg9:s~:rvEleilt§> 

<invêtçfgen logopanû> 

CONCEPT AANNEMINGSOVEREENKOMST 

<naam>, <functie>, als zodanig de gemeente Montfoort, gevestigd te Montfoort aan het Kasteelplein 
5, vertegenwoordigend, nader te noemen de opdrachtgever ter enerzijds; 

en 

<naam>, <functie>, als zodanig de vennootschap <naam>, gevestigd te <plaats> aan het <adres>, 
vertegenwoordigend, nader te noemen de opdrachtnemer ter andere zijde; 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

De opdrachtgever verklaart te hebben opgedragen aan de opdrachtnemer, gelijk de opdrachtnemer 
verklaart te hebben aangenomen van de opdrachtgever: 

Aanleg drie kunstgrasvelden 

Met bijbehorende werken volgens de aanbestedingsdocumenten voor de meervoudig onderhandse 
aanbesteding aanleg kunstgrasvelden gemeente Montfoort met kenmerk IBMN-2017-MON-RB-001 
met bijbehorende tekeningen en de Nota van Inlichtingen en het door de inschrijver ingediende 
prijsinvulformulier welke stukken door beide partijen gewaarmerkt bij deze overeenkomst zijn 
gevoegd als daarbij behorende en daarmede een geheel uitmakende voor een bedrag de 
omzetbelasting daarin niet begrepen groot: 

<invullen> euro (€ <invullen>) 

Het bedrag van de telZake verschuldigde omzetbelasting: 

<invullen> euro (€ <invullen>) 

Rangorde bijlagen: 
1. Nota van Inlichtingen d.d. <invullen>; 
2. Aanbestedingsdocument aanleg kunstgrasvelden gemeente Montfoort met kenmerk IBMN-

2017-RB-001; 
3. Inschrijving <naam partij>; 

De voldoening van de opdrachtnemer zal geschieden overeenkomstig het daaromtrent in het bestek 
bepaalde. 

Aldus ondertekend d.d ................... .. ...... .. . . ......... . 

Gemeente Montfoort 
De opdrachtgever 

<naam> 
<functie> 

Gemeente Montfoort en <n:3am .pàrtij> 
Pélgina 2 v2n 5 

<naam partij> 
De opdrachtnemer 

<naam> 
<functie> 

Paraaf op<Jrachtgever: 

Paraat opdrach!n~rnt:!r 



Aannf:ming5overeenkornst. c.anieg kunstgrasvelden 
gemeente Montfoort 
kenmerk IBMN-2017-MON-RB-001 

<i!J\,ióe-g~n. lpg() geiiîë$fife> 

<rfiyo:êg~.ti ibgó · P.~? r:tiJ> 

Bijlage 1 
RB-001 

Aanbestedingsdocumenten gemeente Montfoort met kenmerk IBMN-2017-MON-

c•emeentc Montfoort en <r.aam P<·:ri.\;> 
f'agini? 3 vorJ 5 

Paraaf opdrzchtge·:er 

Paraai c-pdracJ!trH.;mer · 



Aannemingsovereenkornst: aanleg kunstgrasvelden 
gemeente Montfoort 
kenmerk IBMN-2017-MON-RB-001 

Bijlage 2 Nota van Inlichtingen d.d. <lrivuilèn> 

Gemeente Montfoort en <naïim partij> 
Pagina 4 van 5 

<tnvokigê[l:kia9 "9t:ifnê§:r\tè> 

<if\Vo~sen ~ogoii>~fiü > 

Paraat opdrachtgever: 

Paraaf opdracht nemer. 



Aannemingsovereenkornst aanleg kunstgrasveiden 
gemeente Montfoort 
kenmerk IBMN-2017-MON-RB-001 

Bijlage 3 Inschrijving <n;t,am p~nij> 

Gerneente !vl or.tfoort en <naam parlt;> 
Pagirw 5 van 5 

Paraaf opd rachl.q~ver 



Voorhet invullen dient het UEA te zijn 
geopend met Acrebat Reader. 
Invullen van dit PDF lormuliel met gobrui< ~r.~n een 
ander P<Ofltamma dan Acrobat Reader kan leiden lOt 
onjulsll! ~~ """ de lneeWide vee«vens na hot 
diSitaal V1!15Wten van het document. waardoor 41! ln
ooud v•nhet UEA..,n anderekan worden dan bodoold. 

Ministerie van Economische Zaken 

Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 

Verwijzing naar d! rrlnantt Gllllltondlglng' die bekend Is ge maillet in 
het Pubi!Qtieblad v;n de EurOp!Se Unie: 

Nummer öënkondiglng in PB EU s (alleEn indien u beschiM over dit oommer}: 

~-------~------------------------
vermeld, waoneer bekendmaking van een aanlrDndiging in her 
Publicatieblad Viln de Europese Unie niet Is vereist. ;mdere gegevens op 
basis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke 
aanbestedingsprocedure het gaat (bijvoorbeeld verwijzing naar een 
bekendmaking op nationaal niveau): 

I A11nlep en onderhoud kunstgrasvelden 

Deze aanbesteding bdreft: 

0 Een procedure boven de van toepassing zijnde Europese 
aanbestedingsdremp!l 

@Een procedure onder de van toepassing zijnde Europese 
aanbestedlngsdrempel 

0 E~n procedur~ van een speciale·sectorbedrijf 

Deel I Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedeode dienst of 
aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven) 

.' •,' 

··--/-': '~':~:·.· :;· .- ·; 

Ident itei t van de "anb<!steóer' Naam: 

Om welke a'lnbesteding 
gaat h"t? 

1"·~ .... ··-·· 
Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding~: 

\""~""" ~do<hoodu u""'"'""' ooolog oo '"'"'""' """"'"woldoo, '~'"" "'"""'" 

Referentienummervan het dossier bij de aanbestedendedienst of aanbestedeode entiteit (indien van toepassinq)'l: 

I IBMN-2017-MON-RB-001 

I voor nnbesttdtnde dif:nSttn: ofweiMI"I~nkotdiaintdie ~Is OI' roep lot meckdif8illl: wordt ttbruiktor ten u.okond~intnn rt.nopdtldt. Voer 

unbti~MtC.tittrc..n per~îtu inciQtitw .unkor4Mdit t!Jopr.c.ptot ~,.w«ckJibrulkt. ttn Mnkondititc van Mnapdt~t of ttn 

Z Ultdetll, punt 1.1. wn dt bttrttft'nde ililrtkofldittniCNfl tt nementttt'Vt ns.. Vtrmeld tnaev.-lvln teUtllf'nliJke aanbt)t«J~ntdt Nmen Yin ~ll• !rcu okb:n 

.. nl>osttders. 
3 tie* fM,dtn lll .l en ~ I .Jvan~ bfttefftnde~t'ldClfW.. 

(! Zif purten 11 .1.1 "aRde bttrlffcndt.~nkoncliirc.. 

·~ 
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Deel II Gegevens met betrekking tot de ondernemer 

D~e 111 A Gegevens over de ondernemer 

ldem if;c2tie Naam: 

- - ---- -- ·--- ---- - -------· 
Vermeld indien er geen BTW-nummer o( BTW-nummer of KvK-nummer: 

KvK-nuiiiiiJtrvan roepassing i5, een 
onder narionaal identi~cotienummer. 

indienvereist tn toepa5selij~. 
Postadres: 

Telefoonnummer: E-mail: 

L___ _ ______________ _L ________________________ __ 

Internet adres: 

Contactpersoon of -personen: 

Algemene informatie Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote ondememlngs? 

Alleen want><>er<le aanbesteding 
voorhehca!den fs6 

~ l I .,"; t I' I t ~·,• ' , l: ~ : I i I ' 

Oia 0 nee 

Is de ondernemer een sociale werkplaats of een "sociale onderneming"7 of zorgt de onderneming voor de uitvoering van de 
ov..,eenkomst in het kader van programma's voorbeschermde arbeid? 

01~ Onee 

zo ja, wat is het corresponderende percentilge gehandicapte of l<an~rme werl<nemers? 

Vermeld. ind~n verel.!t. de categorie of categorie~n gehandicapte of kansarme werknemers waartoe de betrokken 
werknemers behoren. 

:·nc :l:n v~ n to•;~·~:.:;i r-:g; i~- de i.:.' !lÓt~l'!1t; fT'I ; t:g : l"l~.I:!St:tH'Cv1:.:n ç.p Clt1~ Cit i :(;(lc ti i5t v<:~ti *Zt' ~. t'·r<k ''liCi t.~rnt- r':I TJf,<: n <.~ t :~ ~t!lt;': :r, t1e\ 
~._H vt:~n e-E>o t<t>;:j~~ ;;; rc:ih -:e: 1.î'"i·::ü#t (b~iv.::o1be;;.lv c.p bHnH.; v;n ~e -. ra:..tJOr'I;J;:sl (vcc,h <:l·~c:l.i•::· ~;:ste-=.:m)7 

ie iii:· ~(~j}~~~~--;~~ddê r~~-ifJcn~~ g~JáJrè~-- V~i; J;~ -d~d.-~à~iti·h·{J ·fi·r~n~· ~~~-,i~;1· ·,é.i-~Î(in\r: ~-tdrJJh·?.. c. wm :fr dff.l_ irLJ r d('t'i vin. li:dif:l v,tr; 
ro:-~·~S!ir g, ~r: v;; f Îjl rik qt',~<~J Ó:!~: VJ ·n. 

· ·.·; }-- -. _ . - \ --. 

In dtzlt'lv• n d~ .anbtvtl"Svfl'1 de Commissie ~n 6 mtl 2003 bt:trdftndtdt:dtf'11'11t~v~n micro -, itllint tn mldd•lrrott ondttn•rrW r-,.e:niPB l124van 
ZO.SlOOJ. bit !Sl-O.Jt iflforrnatito ls ulcllllittndnrwlst voor st~tlstlr.cht doet~tn. MlcJo..<Jnd~rMrni nltJI.: u n on6tnwi1Ynant mirkitrdAn 10 wtrkntRW'l:S 

.n nwt eenjNromut •~/OftNrli;b batamtotulvM"' niet f1"1itt16«'1 Z mifOt.'"lf.uro. kttinc ondtr~minttn:~nondt rntnlAJ met mindtrcbn 50 Wlf'knamtn e.~ 

met ttnJ,uromut erVof iu lljk:s 0ai;JJ"64Qiiial var. nit l "'"'dan 10 mîioen t uro; middeilfott ondl!i"nerrinpn. 4ndtmtminJtn dit mkro noth klein zi}ntn nwt 

mln()tr din 2~0 ptllOntn werknrmtt1tn u n turomztt 'i' IR niet mnrQan SO miliotn turo tn/of ttnja.arl ~b biftnltoUiilll nn nitt mat rd11n q): mtioen turo. 
Zft punt 111.1.5 v•n dt a.~l\kondiaii'Jt Vindt opdracht. 

7 DatwUa a ttl d~t htt hoofddotl .,~n cl t onderuminrkn~tin dt mnuchappelij lte t n prvft .uiondt in~:tsratit v,a.n t ebi OOJg ptt dk.anwrmt perJOntn. 
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ALLf.H: wû~lnoc-r t.A in 
de t eirchhet• :wnlwndig::;q o( 

iJOJ1t:e5tE"di!Ç{f~J<:k.?n V!Oi dlg<r.l?l!Cigd. 

!') V~ i m~1c d~. r~terenti~s waat cp :111?. :~i$trati~ of <t? rt îll<tl i:og '~ geba5eeJC er •• îndaen \.'dr. tcepds~in~. 

d~ C.l ël!-~if!caUè ç:p c~c cf~:ciele l:jstt: 

.Q~~~ - ------------·---~----

t~) ~' ~n dt~ oaOcrncmet een certtfica:~t O\·crlcgg~n ;mak~ de hei.iling van soc.ialc2t~~erht,lt1shi!<'11 agl~t'lt"~n b~;êsliTl(:l"!f"' of 
ec>-?.evens ve:st1ekkt>ll met ~h.rlp Wè2 '~an do: aanb~;tedende dien;t :Jf aanbeslnknd€ en:iteil een do!J;eiij~ cerrifh;äat 
' l?i:hrs: rer.ks k3n verkr ·jg~n dc01 io een I kistaal è<!fl gratis toegankelijke nationale d2tabank ter aadplegerf? 

Q!." Ünt!e ... ·····-·--·--- -·· ·-· .. .. ---·· ·- ---~·· -· ... .. . ···-·-·--· ... . .. - --·· 

Wijze van deelnemir.ï! Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de aanbestedlnasprocedurê67 

O!a 0 nee 

Zo~: 
a) Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor specifieke taken, enz.): 

b) Vermeld de Identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de aanbestedingsprocedure deelnemen: 

0t r.ft~t.lu•nc:iasslfic,.a,t• Jijn, ft\ voortemend .~ V.I'I"'Midop tl.et ctrtiriaat. 

9 Me1 f'NIITM jb dniYinttn wm'llinin'e.wruortiurn. JatntvtntVrt, trlL 
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C) Indien van toepassing, de n;~am van de deelnemende combinatie: 

P~rr~len Vermeld, indien van toepass ing. het perceel/de percelen waarop de ondernemer wil inschrijven: 

'---------------------~----------------------

D eel ll s Jnfonmtle over de vertagenwoordlgers wn de ondeme mer 

V~rmeld, ind~n van toepassing. naamtoamen en adres/adressen van de persoon/personen die g~achtigd is p ijn om de 
ondernemer bij deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen: 

AllEen Mdig indien afg.tW!!I!rm Volledige naam: 
wordt van de venegenwoordigings-

bl!voegdhe/dzoaiSop!jE?nomen.in ! ________ .. ______ ---------- - ----------- ------- ---
1!« KvK Hanrfelsregister. 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Functie/optredend als: 

Postadres: 

.__ ______________ - - - - ----------.. - .. ·------ - ---- - - -
Tel~toonnummer: E-mait 

Volledige naam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

functiefoptred end als: 

[_ _ ___ . 

L~------·-------
Telefoonnummer: E-mail: 

·---------------- -
Vermeld zo nodiggedetailleerde Informatie over de vertegenwoordiging (Vorm, reikwijdte, doel. enz.): 

l 
' 
_Î ~----- .. -.---------------~--.. ·--------~------------------
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D eet 11 c Informatie over beroep op draagkracht van andere e ntitelten 

Doet de ondernemer beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de sele.:rlealterla van deel IV 
en de (evenruele) criteria en regel~ van onderstaande deel 1/1 

Dr~~<~gkro(ht k~n betreilhing hebben op 0 a 0 nee 
~nandêleentconomiSt.hedraagkrachr, =--'=----'=c..:.:.:::.::... __________________________________ _ 

moor ook op bijvoorbeeld ta:hnische 
belwaamheid, beroepsbevoegdheid of 

her bezitvanCI!rtiF(afen. 

Vermeld de speàfieke draagkracht llr.larcp de ondernemer steunt voor elk van de betrokken entiteiten: 

Deel ll D Informatie betreffende onderaannemers op wierdraagklacht de ondernemer 
geen beroep doet 

Vermeld de in(ormatie d1e word! 
gevraagd in de afdelingEn A en B van 

dit deel e11 deel 111 voor efk van de 
(wtegorif'ën van) befrol<Ren onderaan· 
nemel!i indien de aonb8tedende dienst 

o( aanbestedende entiteit aplicier 
om deze inFoTJllll!ie vraagt naast de 

intormlltit in dit deel. 

f~-:~~~~nrrt#rl~raen~ijg~I~~QTr~nqn~~~e~~olab~~~·~#rt~~~,et~m# ••-· 

is de ondernemervan plan een gedeeltevan de opdracht In onderaanneming aan derden te geven? 

Oja Ünee 

Zo J;, noem, voor wver bekend. de onderaannemet5 die worden voorgesteld: 

; 

i 

L --------------------------------------
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Deel I U Uitsluitingsgronden 

Deel 111 A Gronden die verband houden metstr.~frechteiiJke veroordelingen 

Gronden in W!rolllld met strof
rEChtelijke ~~eroordelingen kmchteru 

nationale bepo~ngen waarbij de 
in altikei ~.lid 1. van de richtlijn 

vermelde gronden worden omgezet. 

Aan Ie kruisen door 
aanbestedeode dienst, 
aanbestedend~>entiteit 

Indien J!eteenprocedurronllcr 
lle Europe.se oanbestedingsdrernpet 

of een procedurr van 
renspedale-sectorbedrijfbetrl?lt. 

Bij deze oanbesredingsprocedurrzijn de volgende uitsluitingsgrondenvan toepo.ssin~' 

0 Geen 
00 1 Deelneming aan een criminele organisatie 
00 2 corruptie 
00 3 Fraude 

00 4 Terroristi5elle misdrijven of strafbare feiten 
In verband met terroristische activiteiten 

00 5 Witwassen van geld of f inanciering van terrorisme 
00 6 Kinderameid en andere vormen van mensenh~ndel 

ll de ondernemer zelf ofiemond die Hd is van ll« bestuurs-, leidinggeiend oftoezïctthoudend orgaan van de onáe11lf1!ler 
ofdoalin ~<elttgenwoordigings·, beslusings- of controlebevoegdheid hetjt. om een von oe hiervoor genoemde "áenen 
veroordeeld bij ootlerrnepelij~ vonnis, welk vonnis niet ltlttr don vijfjaar geleden is gewezen of dat expliciet een 
uitlluitingsperiode bevat die nog steedsvootoepassing is? 

O;a Ünee 

lnte~tadres: 

Afgevende entiteit: 

Precieze referentienummers van de stukken: 

zop: 
i!) Vermeld datum vonnis, om welkevan de punten 1 toten met 61letgaat en wat de grond(en) voor de veroordeling isf2ijn. 

Datum: 

Punt(en): 

Grond(en): 

--- ---······-- - -----

10 In Mzinv•n•rtbllvafl t(ad~rbtshit ZOO.t}841/JEZwndt RuGivan 24 Dktober l0~8 ttrbtstrijdinJV<lnliltofilnis.ttrde crimit\l:lil!!'il 
if'B L~Oven 11.11.2004, btz. 42}. 

11 Inde !in nn artiktl3 Ylllr'l de Overeenkoms.t~r btsulidint "11.\n corru)titw.ur~lj ~mbten;aren vtn dt. Europe~G~m.tenschtfl;len CJf ven de tidst..lttnnndt 

EurDl>t't Unit botiOkktn liln!PBC 19l '"" 25.6.19PT. bl2. l)<n•nil<tl2.1id l.van !CalofbtsiLJII200Ji56B/.IBhon22 ;,i 20031RZokedtb<>Ui)dillfv•n 
corruptit lndf: prWJta«tPS li:Plvan31.7.l003,blt 54). 0.21t uft~uitinNrond Df1WOJtookCDtmpt .. indl:învanch n~tMiltc!w•~iiiVIn elf 
•nbtsttdtndt die:nsl taaf't tstec;ltrU)t entiteit) ofdtoncltrnemu. 

i l $ndf ~n nn artik~ l \IMI dt o~erttnkomsl.a:~npard4 de btou:hlotmlr.a:van dt fi na i'ICilif bttanttnY.aftdl! EutöpewG~mMMC~I)ptn 

(Pll 016 •ao Zt.ll.lP~. biL48~ 
13 In dt zin 'i'ln Clt lrtWfl~n J tn ~ Yö!Jn Ki!l(!erbtsluk 2001/4T5J)8I van dt R~Yirt 13jwni200Z in UI kt lf rrorbmt:btstriidinl {PBl 164v~n 22 ., .200l, 'bb:, J). 

Dut ultsluidl'll5artmd onwat ook uitloktlnavan. tntde,lichtilht id a.1n ofpoalna tot htt pltJtr'l ~lfl Hnstralbur teit Jil1 W<totld lf1 .artiPI-4 Vin tttJ0611d 

bdrerbt sfuit. 

14 IPdt zin Yin~nik~ l van R.khtrWn 10~160/!G w~n htt Europe~.s ~rftmettltndt kNd"'" lG oktober lOOS tot 'lrootkomlna Y.1n het ttbru;k """' btt financlilf 

•tolsolvcor holwitw .... n>~nnld on do finaocioritluanltflOfi:lllloiPJL309nu~5.11.2~5. ~~- 15~ 
1.5 In d•tin v~n ertlker 2wn RichtliJn 201 1,136/EU "'"~u E~19ptes f'aflfmtnt tn dt RHdnn S lpriiZOtl i nukede \IOOrkomina en tltst:Jiidi~ van menstn haf'ldtl 

tn dt bfSd\tfmina 't'.ansli<hto1fers dnrvi'll, tn Ier ""'' "l.nt: ~~~~n l<idtrbashlit Z002./0:Z9/JSZ v•n dt Rnd (PB L Hn ... ." 1 5,4.2011, biL 1). 
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b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld. 

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur ~an de uitslultingsperlode: 

fn de betrokken punt(en): 

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisCh beschikbaar zijn: 

tnternetadres: 

Afg~ende entiteit: 

Precieze referentlenumme" van de srukken: 

Wanneer er sprakevan veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondan~ de 
toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar Is,. ("Self·Cie.ining1? 

O ·a Onee 

Deellil B Gronden die verband houden met de betalingvan belastingen ofsodale premies 

Aan te kruisen door Bij ckze oanbestidillgsproa~dure is de volgende uitJiuitin~grondvon toepa.uing: 
aanbestedeode dienst, 
aanbestedeode entJteit lïl Betaling van belastingen of soda ie premies 

in dim hEteen procedure onder 
de furopese oonbestedingsdr!mpel 

orten procedure VIII! 

L eenspeciok>-srctor!lecfrijrbe!re~. 

------------------------------------------------~ 

Heeft de ondernemer voldaan aan afzijn verplichtingen met betrekking tot de bet~ling v;m belastin~:en of sociale premies, 
zowel in net land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de ~anbe<Jteden de dienst of aanbestedeode entiteit indien dit een 
ander land Is dan het land van vestiging? 

I aelastingt r. Onee 

Zo nee, vermeld: 
a) Betrokken land of Udstaat 

b) Om welk bedrag gaal het? 

c) Hoe Is vastgesteld dat dezeverplichtingen niet zijn nagekomen: 
1. Door middelvan een rechterlijke of administratieve beslissing: 

j Belosli r>.cen Onee 

16 Ovcr"nkomsli;notionolehpllî~t•<trorntettina>on •nil:ol S7.1d6. von Ri<hlliinZOIIO'z<l(lU. 

Onee 

Onee 

l7 Met inachtntmineun• Nrdv~dt.tp\teadtstrafb•r• Jeittfl (t-tnm~fit. btrhNtd. ft"'ktnatiJc.Mmot"t Litdtcmxhri)Yinl' bl~neûlt6eltnomt.n 

R"''ICitftltn•dlfqUIIl z:iif\. 
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-Is deze beslissing onherroEpelijk en bindend? 

I Bela stingtr: Onee l5ociaie premie; .. __ 0'-"'Ja'---=O:....:;n.:;ee=------- --

-Vermeld de datum van het vonnis of de beslissing. 

- In Reval vao een vonnis: vermeld de duur van De uitsluiting voor zover die daarin expliciet Is vastgesteld: 

2. Met andere middelen? Vermeld: 

L ____ ~ 
d) Is de oodernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen of soaale premies, met inbeerip 

van lopende rente of boetes Indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan? 

I Bela~tingen ÜJa 0 nee On~ 

Beschrijf wijze nakoming of bindende regellne: 

· ~ ... 

lnternetadres: 

Afgevende entiteit: 

Precieze referentienummers van de stukken: 

Deelli l c Gronden met betrekking tot Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten" 

Aan te krulsen door 
aanbesteelende dienst, 
aanbestedeode entiteit I 

l 
Deze gronden zijn facultatief 

zowelboven als on derde Europese 
aMiltSredingsdrempel. 

-

Lttop: 
Door de ondernemermoeten alleen di~ 

vragen wordm beanr:woo~ waarvan 
de uitsluitingsgronden zijn aangellinkt 

~.cht!:di r;r- •lt'rpho;:h ting.er: o.b.v. 
ntHie...t·. ~ot.ittal of arbe :~ f{lC hT 

Bij deLe aanD05rrdingspi'OCZdure zijn do volgende uiuluiringsgnmden """ toepa<sing: - J' 
0 Geen 0 Belangenconflict 
l!l Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal· of arbeidsrecht 0 Betrokken bij de voorbereiding 
l!l Faillissement insolventie of gelijksoortig 0 Prestaties uit het verleden 
0 Ernstige beroepsfout 0 Valseverldarlni 
0 vervalsing van de mededinging 0 onrechtmatige beïnvloeding ·- __ ,. 

; ~z; op gewean ifat in IMit kailérVM deit ~llgsommigÎ ~on ckvof9éride'i~tsAIÜingsgioiuièn p~uomse~~Miên ~uhilènlljn ~ 
. lri dt nationàkW«pevîng, de ~tètftllcle èiiii*ondiging o(iie oliiibe.îUding!~ Pé ilatiOTû!le WffgéViii9 kan iHjv~ii!iiiÏJèjlilfen diit 
fietbèQn~"ènfsiige~èrpe~S(\lm:'Wh~hllleJideged,raOin~ni!DnolllY~. , . · · .·.:;·/ · :·' .· · . ' .,. 

Heeft de ondernemer, voor zoverhij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht 
geschonden''? 

0 ja _ 0 n~--- - --··-- - ---- --------·-··----- - - --- -···- - ---.. ------

IS Zit oni<ol5 Uid ot von ltichtlün2014/2'V(V. 
lSl Als wrmeld, "oortOYtt httom dnt u.nbHt@dir'l,JSfl ~durl! fAit in de natiooalt \to'elt evln&. indt betrefftnde ••n~o ndi&in;of dl ~8f1butNinasstukken 

ol l• ollll<t l lS. J;d 2.von ]l;(h<Ji;. 20WI<lJEU, 
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Faillissement, insolventie of 
gelijksoonig 

Zo jd, i"i €t'l ( t'~ t.~nd~ ! !' emer maûl r ~~f'!EI\ ee;K\m en t,;l~i s.:m l€! t ou~ n d;-;t hij -.:HldC.U' li.!: tie; \ Ot::'jlè)~t: !ijkl;èiG va.tl dt::€' 
...Jksh.: iiîn~sgrond bêt;cu·..,b; Gr ~~ f'~cl f-( , eaning"J? 

0_1~. 0 nee 

Is op de ond~rnemer een van de volgende situati~s van toepassing: 
a) Hij is failliet, of 
b) Hij verkeen In lnsoi~J~entie of liquidatie, of 
c) Hij h~ een regeling met schuldeisers getroff~n. of 
d) Hij verk~ert in een andere, vergelijkbare toestand inge\lolge een soongelijke 

procedure uit hoofde van nationale wet- ofregelgeving"'. of 
e) Zijn aaiva worden beheerd door een curator of door de rechtbank. of 
t) Zijn bedriJfsaCtiviteiten zijn eesta•kl? 

O;a Onee ------ -------- ------------
Zo ja: 
- i)m~duijf drt rader. 
~ G~ef Ge ret1ener. waaorT. <it c•nGërr.emt!r desc;ndar,k~ in stëtat i!) O l'l d~ opdrö,-:ht U1! te voeler .. ge-iet op (ft- u'~~~s.selljke 

nationoa:· voo: ~'h~ iften en !r. è2~regel~,, beu effende d~ voon zett i ~g van tie 2Ct ivitt.:-ft<'n i:r d~;Le ~it ual ie$~, ? 

·I~!!:! nf?;_a dre ::: 

20 z-,. do n.&ioool<wotanini. do l><uoHtndt ,.0\l:ondisinl oldo Nnl>utt<lqsstu!doon. 
l l Dut lnfoflnltit ~ft nift te worden werstrttt inditn dt uitshriti~rvo~n on6tmtmt ts in tt ~ vudeondt' .t) tot tn met I') Jt 004-mde: rev•lltn U.d'ltens Mt 

tot~öMifk• nt tioNte rtcht~rplkht tuoM!Ktnltt mot•Ufl.hiMI t<C ~fwttdn;Wiflll1ftr de cm<lwntmtr dtiQfldinks in i tMt is dt opdrKht uît tt~ot rt n. 
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lf ~ · ~ (t_;.'> t··t;! <'• ~'S· ~ t~~=-'• 

zoals bedoeld in çni~el 2-87 
lid 1 sub c AanbesledingSWEt20l2 Q :a Ün'.'<: 

Zo ja. Oir •. <c~r ljf: 

0 ia 0 ne<: 

Hec:t (lt, et td~tar:me! r!l~; a Nît:rt: oni.it:l n•· r~t:n cvr·ru'ï;kom~te·t ge~lN 4 J\ llif gt- l ;~:~r l lj f; q J Jl~lv~ l ~~nt; Vi.f1 

::;~· i' ~ e~tedin,g~ng? 

Q1e. Ünee 

Zo ja, Of"n~(l1 tij f: 

I 
I 
L~--------~ 



11 van 14 

Uniform Europees Aanbested ingsdocument 1•1inist"' ie va n EC('onCml5d'e Zaken 

~, ~t: t; ;·,~·i.~;. ~,;) d< \J~~ ,·.{ t · er ,... !d in~~ ~eef\ d~ ond~mt:.mè f ot een n· d de O')dernt:FH?J \'!:!I bond er: ont.1t;rr.t?rrdrg <!e ë:ëni~~!.ledê:'\d~ óie:nsr of ëan~~:\teCeraJ€ 
em it e~· geadv~ 5oeerd of ts de oncerr.eme• of ee;j met he ;n v:::rbon:ien C·ndt:rr1eming andet szin~ betrokken &ewe~5-t ::nj d~ 
vcc!br.! ~iCing van de a-ar.b e~1f:dinRsprc~ c-t=Gut~? 

Zo]~. ormctnijf: 

i 
i 
! L_ ___ _ _ ______ _ 
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~ . i:: •.n . .:-~ ~ ·( ! . ..:·~ -..- "":' ~"" · ·-·.,-·· ·-- '1 i$ het de i;r;l1e;nerr.cf cv~n:orr.er. dat et.n crd~rë C.'(ert e-t(J~o~ld iad· t. t·t~ t:eï~ (-1 c: 0pdrad~ ~ Yé= ~-l t:r;:n Gar b~Hedrr,~t:: 

en1 it~:l ot r.·en ee1d~ 't' (<H'l <~~ s ieov€ree::kom!:l hedt g€f~id !\..'1 V i .-~ eg t rp1i~t: b~e indigtn F. va:. cit- èe.l r:.e~ ë" :)pd :ilr!.t. :o! 
S':hadeliHf<' e':fnr,lifTot ct Kiet t! ve!'g~l ijkO.~~e } ;nccte!i! 

~.1 ' ( ' · : l : r. . , , ,; , , -. .. '!1 ;·. 

q ,., Ü ne-.: 

Zo j~_- om~hrijf: 

L __________ _ 
K'-1 :1 <à:· ondernoroer bcvet tigcn dê:·: 
t!) !1!_i zich nie! Tli é·mstige r!l.:itt ~~ ln.m1ig he~fl [ E-m<::aSt a;;.. n \'~i >e ver~ïiii h!gt:!! bi§ het vi::'t st: cic.l-.~11 \'ar: Gt~' infur ma!i~ d1e qi~.:i :;. 

is onr te (~mt ~c !C I"è~i r,f ~r gt:er: gtc:,den vcor ;r ! t~- loi\ ~ng : .ijn d4 ·1 ~:-.. .. P. : of :~c:. n dP st~l enlt~crHt"·r iz ,A,.~ Hf i. voldam; , 
b) :11! derg.c"ilj i<c Informatie nic·! heeft ~ch t ergt:fu.• Jdt.-'0. 
() :)!j de d<Kr de ;.;. nbr:s.~ederh1 t: di er:. ~ of n2 01r'e stt;dend~ ; m i: dt g~vr t1 ae.:l ~::. o r · <.h:: r~. t~u:, end c- t1C•-t'lJ 'r,en!en ~1 r1Vtc: r ~..v iik~ r. et=!! 

~ l..Jr. n~n C"o verit;:r:gt:n. en 

0 ,;; Üne~ 

Ka ~l OI? on-::~rnemf.': heve:;t :p:~m :1(~\: 

d1 '1ij =-~ :e r :,cefï. tt?Ua~ !· T hfJ tH~ ~fu:tvo r :r,i •tr,-:p~ou.~~ van d~ ~ar; hf:;;.:t.•r1t::n ~1 ~. t.[ f t·n ~t of ;.12 tl ~e5 ~t:d=?ndt ~.,,~ 1 iH!i~ OPt-e.rt·.cr,;.::t tf: ! f

bt"l.n\'IN·. ti ~o . 0ï.l ver tiV:.JXt·HJkt:; · ·11 t~r mat!~:. tf. -.·:::r:- j(ti ;r,r;r· d;~ ~~·"i"": {.)f'1"ê:Ólt Tta: i~t:' vC\Iide!f:f"l ;1 :J·~ c: ~t·t:~~-tei!i ;:;- ~ l,I" C\ e•lu'"t' 

!<: .. ~ ;1 !>etOf fJ~r. , o( o.~T~ ·~··f· i"~.'ijtba ;;; fl".IS: ! E.l dt~ ': {(. ir•f f' ! ''r,,_:;: i f: i t' vr.~ r ~ rrf kh ;~ .:ilf! '2--r' ~ b-::;~Ï(i !1D ';jk. t- h-,'l C1:"':t! ka r~ ~' E:t:r. lT! OC 
h,;.:;.~.lit,: ·;, [r, (.;,k..~ l; Ît!;~l'Îtîng . ..:o::-r. :: ti ~ of" g· · 1~1inr,? 

0 i< 0 n•~ 
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DeeiiV Selectiecriteria 

Bedoeldworden geschikt- a: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria 
~dsasenzools IJelmeJd in de 

AonblsredingSIIIet 2012. D~ ondernemer v~rklaart met betrekking tot de selectiecriteria det, hij voldoet aan de voo rgeschreven selectiecriteria: 

Û/i Ûnee 

Deel V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden 

Bedoeld wo~n .lll«tiroitelio 
zo all vetmt14 in 4e 

Aon~stedingswtr 2012. 

De ondernemer velidaart dat: 

Er wordt op de volgende wiJze voldaan aan de objectieve en niet·dlscrtmlnerende criteria en regels te beperking van het 
aantal gegadigden. 

Geef, In geval bepaalde certlfiCllten of indere vormen van bewijsstukken zijn vereist. 
aan of de ondernemer over de vereiste documenten beschikt: 

Üia O nee 

'lt:Jm-eld. indien e~n .1~ota i vc:n de~o! .:.ertifka!er. of '' nde1e vo1men vtm Dew: jss.wkken elekt J onf~ch bt:~ch1kbaJ r 

~iJ !'I .::"~, voor t?!k {jD;;~vr.n : 

- ·· 
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Deel VI Slotopmerkingen 

Datum, plaats en. indien veteist of 
noodzalltlij~. handtdltning(en): 

Ondergetekende(n) verklaart,Nerklaren formeel dat de door hemfhaar fhen hiervoor in de delen 11-V verstrel<le 
informatie accuraat en coneet is en dat hli/Zii zich voüedig bewu~ isjzijn van de conSl!quenties van het afleggen van 
een valse verklaring. 

Ondergetekende(n) verlel aart/Verielaren formeel desgevraagd en onverNijld de hiervoorbedoelde certificaten en 
anderevormen van bewijsstukken te kunnen overleggen, tenzij: 

a) de aanbestedeode dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten rechtstreeks kan verkrijger. 
door raadpl~ing in een lidstaat van een gratis toegankelijke nationale databank'S of 

b) de aanbestedeode dienst of inslint ie met ingangvan uiterlijk 18 oktober ~018,. reeds over de betrokken 
informatie beschikt. 

Ondergetekende(n) stemt/stemmen er f ormeel mee in dat de aan bestedeodedienst of <~anbestedende 
entit~t bedoeld in deel I, afdeling A toegang krijgt tot stukken tot stavine van de informatie die is verstrekt in 
dit Uniform Europees AinbestedlngsdOOJment met het oog op de onderhavige aanbestedingsprocedure. 

Plaats: Datum: 

L __________ __ _ 

Naam: 

fUnctie: Handtekening: 

Plaats: Datum: 

Naam: 

Functie: Handtekening: 

Plaats: Datum: 

rlaam: 

·-- ---·· ··--- -·----------- ------- - ---·-- - - -
Fun«ie: Handtekening: 

L_ _ _ _ 

2S Op voorw~,d~ ebt ck onderntmtf dt noodzakelijke infounitie heritverstrtkt (inttmetJdru, ~~at~ en:ktit. prt<ieu refmnt~u~ van de 
St1.1kJ.en)wnrdooJ dt ~tlbtste dtndt óltl'lSt of~ill rtbut~nd• inst.;ntlt ~artot in stut wordt atSttld. Jnditn voo:pKhrtven. mondit Vtrae:tld &finYandc 
bfuefkndt îmtemrrint met ttA d!rrttijkt rMdp"&'int-

lE All!onkolökvon dt n><lon<li oltvotrinevan •Rikt1S9. lid 5. tw•od< d no•• •nRJd""" 2014/l~U. 



BIJLAGE 82: VERKLARING OMTRENT RECHTMATIGHEID 

Ondergetekende verklaart dat onderhavige inschrijving in het kader van de meervoudig onderhandse 
aanbesteding aanleg kunstgrasvelden gemeente Montfoort met kenmerk IBMN-2017-MON-RB-001 niet tot 
stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of 
Europese mededingingsrecht. 

Aldus, naar waarheid opgemaakt op 

ti~"n;~;;·.,.nan' 'àl te -~1áäis -~~ .!p<;~_. _ ~f.:! ·" P.L. ~ - -

Ooor ·· ;.;;,.,..;::,,· ·a.~ ·' ::ll~'-~ füïf'''e , O~!J. !~L - ~U.Ii:.'~~rp, ... Jäi , 

Als rechtsgeldig vertegenwoordiger van ofiij'ijjj}iml!bg 

Handtekening: 
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Nota van Inlichtingen Meervoudig onderhandse aanbesteding aanleg 
en onderhoud kunstgrasvelden gemeente Montfoord 

ALGEENE OPMERKING VOORAF: 
Vul hieronder uw vrag&n In met een v•rwiJ:!!Ift9 naar net betreffende document, par.graaf 

en alinea. 

Vraaa: Verwt.Wng Vraeg 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Plaats en datum: 

Bljt.ge1: 
BIJlage 2: 

16MN·2017-MON·RB-001 

Antwoord 

Gemeente M ontfoort 

P~glna 1 vaol 



BIJLAGE F: INVULFORMULIER G4 KWALITEIT VAN HET KUNSTGRAS 

G4. 1 Aantal knopen 

U dient aan te geven uit hoeveel knopen per m2 hel door u aangeboden kunstgras bestaat: 

Aantal knopen per m2 in het kunstgras Aankruisen wat van toepassing is 
8750 knopen of meer 
9000 knopen of meer 
9250 knopen of meer 
9450 knopen of meer '-

G4.2 FIFA norm 

U dient aan te geven welke FIFA norm van toepassing is op het door u aangeboden kunstgras: 

FIFAnonn Aankruisen wat van toepusing is 
FIFA* [] - .. FIFA- [] 

G4.3 Bicolour 

U dient aan te geven of het door u aangeboden kunstgras bicolour is: 
Bicolour Aankruisen wat van toepassing is 
Nee lJ 
Ja [] 





Gemeente Montfoort 
T.a.v. mevrouw 
Postbus 41 

·- -.-- ~·;;;.. - -_ 
. . 

3417 ZG MONTFOORT 

Kenmerk 
Doorklesnr. 
Bijlagen 
Datum 
Onderwerp 

Geachte mevrouw 

Uit-20 16/06469/NR/MP/Iv 
030-6086030 

20 december 2016 
RIVM onderzoek rubbergranulaat 

- --- - ·-

1131-1818 

GGD r.( 
regio Utrech7'\ 

Vandaag Is het rapport 'Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat' van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu 
verschenen. Het rapport laat zien dat er weliswaar gevaarlijke stoffen In het rubber 
voorkomen maar dat er geen risico's zijn voor de gezondheid van de gebrulkers van de 
velden. Het standpunt van de GGD regio Utrecht (GGDrU) bliJft ongewijzigd: er kan 
veilig gesport worden op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. 

Lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit moet 
vellig en gezond kunnen gebeuren. Na de uitzending 'gevaarlijk spel' van 
Zembla van 5 oktober 2016 Is onrust ontstaan over mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid 

--- met rubbergranulaat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheld en Milieu (RIVM) 
heeft aanvullend onderzoek gedaan om duidelijkheld te krijgen over of er 
daadwerkelijk gezondheidsrisico's zijn. Op basis van dit onderzoek concludeert 
het RIVM dat het verantwoord Is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. 
De GGDrU onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders om 
vooral te blijven sporten. 

Rubbergranulaat op de Nederlandse kunstgrasvelden 
Rubbergranulaat zijn kleine zwarte korreltjes. Deze zijn vaak gemaakt van oude 
rubberproducten zoals autobanden. In de rubberkorrels zitten heel veel verschillende 
stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK's, en metalen. 
PAK's zijn kankerverwekkende stoffen. In het dagelijks teven komen we op verschillende 
manleren met PAK's In aanraking, bijvoorbeeld vla uitlaatgassen van auto's, rook van 
houtkachels, sigarettenrook en gebarbecued vlees. 
Benzeen, wat mogelijk leukemie of lymfeklierkanker veroorzaakt, heeft het RIVM niet In 
de korrels aangetroffen. 



GGD F."( 
regio Utrech~ 

Gezondheidsrisico 
Het is duidelijk dat er allerlet stoffen zoalsPAK's in de korrels zitten. Zolang deze stoffen 
in de korrels zitten en daar niet uit kunnen vrijkomen, Is er voor de gezondheid niets 
aan de hand. Alleen als deze stoffen ook In het lichaam komen, kunnen ze mogelijk 
schade aanrichten. Hoe meer van deze stoffen In het lichaam terechtkomen, hoe hoger 
het risico. 
Er is In het verleden onderzoek gedaan naar de opname van kankerverwekkende stoffen 
in het lichaam bij sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Uit deze onderzoeken zijn 
geen aanwijzingen gekomen dat de stoffen uit het rubbergranulaat daadwerkelijk In het 
lichaam van de sporters worden opgenomen. Het recente onderzoek van het RIVM laat 
zien er weinig vrijkomt uit de rubberkorrels en dat er nog minder in het lichaam terecht 
komt. 
Op grond daarvan menen deskundigen van zowel GGDrU als RIVM dat bij het sporten op 
een veld met rubbergranulaat er zo weinig schadelijke stoffen in het lichaam komen, dat 
er veilig op de velden gesport kan worden. 

Alternatleven voor rubberen korrels 
Verschillende partijen denken nu na over alternatieven voor rubbergranulaat. Elke 
ondergrond voor sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGDrU adviseert om bij 
vervanging van een veld, goed na te denken over deze voor- en nadelen en gezondheld 
daarbij niet te vergeten. 
De GGDrU denkt graag mee over een eventuele vervanging van een veld en kan als dat 
gewenst Is, op maat adviseren. 

Spelen 
Het RIVM-onderzoek gaat alleen over sporten. Maar jonge kinderen spelen ook met de 
korrels, bijvoorbeeld als ze kijken naar een wedstrijd of spelen op een trapveldje in hun 
buurt. Het Is bekend dat jonge kinderen van alles In hun mond stoppen en soms ook 
doorslikken. Het is de verantwoordelijkheid van volwassenen om dit zo veel mogelijk te 
voorkomen. Dit geldt voor grind, zand en andere dingen die buiten op straat gevonden 
worden, en ook voor rubberkorrels. Als een kind per ongeluk toch een korreltje doorslikt 
dan Is dit niet erg, want dat ene korreltje levert geen relevant extra risico op. 

Conclusie en advlezen van de GGDrU 
De advlezen die de GGDrU nu geeft, zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke 
kennis. Op basis van deze kennis heeft de GGDrU geen aanwijzingen dat sporten op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot risico's leidt voor de gezondheid. Daarom 
kunnen sporters de velden gewoon gebruiken. 
De GGDrUis het ermee eens dat er breed nagedacht wordt over alternatieven voor 
rubbergranulaat. Maar dringt erop aan bij alternatleven ook te kljken naar mogelijke 
gezondheidsrisico's. 
Lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom adviseert de 
GGDrU om vooral te blijven sporten. De GGDrU begrijpt dat sommige ouders zich toch 
zorgen blijven maken, ondanks de uitkomsten uit het RIVM-onderzoek. Normaal 
hygiënische gedrag zorgt er voor dat contact met de rubberkorrels zo klein mogelijk Is. 
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De GGDrU benadrukt dat dit gedrag altijd gewenst is na sporten, op welke ondergrond 
dan ook. 

• Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone kleren aan; 
• Klop sportschoenen en -kleding bulten uit; 
• Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af vóór het spelen 

op het veld; 
• Zorg ervoor dat de korrels niet in de mond komen: dus let op je kinderen en sluit 

bidons op het veld af na gebruik. 

Dit advles Is op de website van de GGDrU terug te vinden. 

Voor vragen van burgers is tijdelijk een landelijke telefoonlijn geopend: 0800 ~ 0480 
Nadere informatie is te vinden op de websites van het RIVM, www.rivm.nl, en GGD 
GHOR NL, www.ggdghor.nl. 
NatuurliJk kunnen burgers ook contact opnemen met het team milieu en gezondheld van 
de GGOrU. 

Graag verzoeken wij u deze Informatie te delen met uw collega van sport. 

Hoegacbtspp, 

Gezondheid 
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Onderwerp: Kidera voor llemleutide aanbesteding kunstgrall'lelden Sportptrtc Hoftancl 

Advies: 

Colegavoorstel B & W 

P~tUtlth~&) 

mevr. F. l.qll!llk-Oostrom 

1. Ter UitvoerWig VM de door de gemeenteraad aan11aarde rndle nader onderzoek doen naar 
a. dt benodlp veltcapackell voor de velclen op aporlplrt Holland 
b. vertdlllende kw lillellen nnlnlil VIn lwnstgruvl6den naar belpeelbaalfleld, gezondheld en mlieu; 
c. de gemUkte "'te~ kotten; 

2. Gel~ een~~ voor beatalncle tcunetorewelden In beeJd br~; 
3. Geen onderzoek doen naar een rmderB locidie voor .ehden fNd lfi(IMIIden; 

In fonii'Wcbter 

RumleD Santrievlng D 
GeniMJIIerNid 

Raadebeltui!J Ter kennlanlme 0 lnfotmatle 0 tiet m~toepaalnf liD 

OpHbaar: hl OR: BIJlagen: 

Ja B Nee [J Jl 0 Nee181 
Eva ... tleclatum: 

A/deo om 8t~~«< 

Buroemeest«' mr. P.J. ven Hartskllfl'l[>-dtJ Jong U/ . . . 
Wethouder J.LM. VIN! 

'"'<'-:· ·· I . p c y · 

' ./ - --· 
Wothoucltlr F. t.afJf1erfJJf..Qostrom ---=- ~ \ r·'\ 

Wethouder H.M. ,....,,-.Jlosttr 
..... 

............ -~ IV 
· ~·- -·-

~""·-....__......_ " · Secnttaris drs. M.P.C. Geelelfa-van GIJs 
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