
Aanvraagformulier inkoop I Bestelaanvraag 

Sector: 
Productgroep/afd.: 
Telefoonnummer: 
emalladres: 

Omschrijving 

Opdracht ombouw voetbal/ hockey constructie en aanleg natuurgrasveld 

in het Kyocera I ADO Stadion te Den Haag, Conform inshrljvingstaat 

3822330590 I d.d. 12-07-2013 

Totaal 

.., 
J 

Gemeente Den Haag 
Dlonst ondemijs, Colluur en Weizijn 

datum: 12-07-13 

- . -- --

01.37 

Bedrag excl. BTW BTW% eedrAg Jncl BTW 

1.284.000,00 21% 1.553.640,00 
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1.284.000,00 1.553.640,00 

r~~~~~M~-~----·-·-·-·-·-·-·-------~---·----~a-·~--~-· !Eigen lnkoopbevoegdileld (BOt EOS Inkoop Inkoper/ fnkoop/lnkooporder) 

Nr lnkooporder: 

(;ab& t_ 
I • 

(J;j'k~';p "vict afd~iin9 Ïn'koo'P (I~ko~p ;anvf"i'ieiiä;;t~iäa"n"';r~"ägiëe;t";t~;nv;;;ag ~- ·-·-"-·-·-·-·- · -1 
I • 

I I • 8 Nr beslelaanvraag: • I U kunt nlelzelllnkopen. a&o maaklln EOS een bestelaanvraag aan (B01!03) 1 
• q en stuurt dil formulier digitaal door naar da arcteling Inkoop. U ontvangt dit q • 
l formulier retour voorzien van het nummer van do bsslel~anvraag . U ontvangt van I 
j do afdeling Inkoop een dupllcaallnl<ooporder. j 
' I 

L-·-·-"-~---~-·-·-~~~-·-·-·-·-·-·-·-·~---~~~·-·-·-·-·-·-·-·~·~J 
0:\SPORT· BUS?\B EOR!JF SUUREA\J\S!OIAarMaagfollnullor lokoo.:p\OC\2013'1 !eli'l\8M Ombw.vVOG!N!Hoó:ayHall."rCr;~:K)·O<t(QS!edion 1207Jou.<O 13Jd$ I'0141t 2ó-0-1·20 I o 



Basisovereenkomst 
met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 

BASISOVEREENKOJI-1ST 

Ondergetekenden: 

Organisatie: Gemeente Oen Haag 
Bezoekadres: Laudonstraat 95 
Postadres: Postbus 12652 
Postcode/vesHgingsp/aats: 2500 DP DEN HMG 
hierna te noemen: de Opdrachtgever, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. F. van der Peet 

en 

Organisatie: Heljmans Wegen BV, Sport & Groen 
Bezoekadres: Landjuweel 35 
Postadres: Postbus 359 
3900 AJ Veeneodaal 
hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J.G. Opdam, 

overwegende dat 

(a) de Opdrachtgever voornemens Is de ombouw van het natuurgrasveld bij ADO Den Haag te doen realiseren; 
(b) de Opdrachtgever deswege Vraagspecificatie met de kenmerken T1473HC3 heeft doen opstellen; 
(c) de Opdrachtgever een bouwteamprocedure heeft gevolgd; 
(d) de Opdrachtnemer In het kader van die procedure een Inschrljvlngsstaat 'ombouw natuurgras voetbalveld 

3822330590, d.d. 12-07-2013 aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de ombouw van het natuurgrasveld 
bij ADO Den Haag; 

(e) de Opdrachtgeve· gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens Is die realisatle op te 
dragen aan de Opdrachtnemer; 

verklaren het volgende te :zijn overeengel<omen: 

Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk In de 
zln van Boek 7 lltel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. 

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de Inhoud van de U!IV-GC 
2005 bekend te zijn. 

3. 

4. 

Indien In de vraagspecificatie een norm, praktijkrichtlijn of een publicatie Is vermeld, Is deze van toep;~ssing 
zoals deze 3 maanden voor de dag van aanbesteding van het Werk luidt, tenzij daarvan specifiek wordt 
afgeweken. 

In annex XI zijn expliciete wijzigingen op de UAV-GC 2005 opgenomen. 
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Art. 3 Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten o~chrljven In onderllnç;e samenhang de rechten en verplichtingen die 
voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 
(a) de door partijen Ingevulde en ondertekende B~sl sovereenkomst met Inbegrip van de nota's van 

lnllchtlngen; 
(b) de Vraagspecifica tic, Inclusief bindende en Informatieve documenten; 
(c) de door partijen geparafeerde, bU de Vraagspeclncatle gevoegde annexen met betrekking tot: 

(I) Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmlngen die door de Opdrachtgever 
moeten worden verkregen; 

(IT) Planning; 
(J1I) Acceptatleplan; 
(lV) Toetslngsplan; 
(V) Vrijkomende materialen; 
(Vl) Werkzaamheden nevenopdrachtnemers; 
(VII) Verrekening van loon- en prijswijzigingen; 
(VIII) Stelposten; 
(lX) f1odel bankgarantie; 
(X) Verzekeringen; 
(Xl) Wljzlglngen op de UAV·GC 2005; 
(XH) Betalingsregeling; 
(Xlll) 11alusregellng. 

(d) de Uniforme Adm nlstrat!eve Voorwaarden voor ge1ntegreerde contractvormen (UAV·GC 2005); 
(e) de Aanbieding; 
(f) de Documenten als bedoeld In § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de 
overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: 
(a) de Baslsovereenkomst; 
(b) de Vraagspeclflcatle, Inclusief bindende en Informatieve documenten; 
(c) de bU de Vraagspeclncatle gevoegde annexen; 
(d) de UAV·GC 2005; 
(e) de Aanbieding; 
(f) de Documenten als bedoeld In § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de In de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit 
of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspeclflcatle 
wordt ge!!lst, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de 
Basisovereenkomst 

3. De Opdrachtnemer Is verantwoordelijk voor de Inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden 
tussen 1:\.vee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende 
onderdelen van éen Document. 

4. De Opdrachtgever Is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen In de 
Vraagspeclflcat!e, alsmede voor de strijdigheden In de door hem verstrekte Informatie. Het In dit lid bepaalde 
geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bU de Vraagspeclflcatle gevoegde annexen. 

5. Het In lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te 
waarschuwen In geval van een In dat lid bedoelde klaarbiUkeUjke tegenstrljdlgheld. 
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Art. 11 loetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

1. Bij de Vraagspecificatie Is door mlddel van een annex IV een toetslngsplan Ontw~rpwerkzaamheden 
gevoegd. In dit toetslngsplan zijn vastgelegd: 
(a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter 

toetsing moet overhandigen; 
(b) de termUnen waarbinnen de In sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd. 

Art. 12 Acceptatieplan 

1. Bij de Vraagspecificatie Is door mlddel van een annex III een acceptatleplan gevoegd. Jn dit acceptatieplan 
zijn vastgelegd: 
(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatle voor te leggen Documenten, 

gemachtigden en ze!rstandlge hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens Is aan te wijzen of 
In te schakelen In het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of 
resultaten van Werkzaamheden; 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de In sub a bedoelde Documenten, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatle moet voorleggen; 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatle 
wordt Ingediend; 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 
Werlaaamheden en resuttaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatle In 
aanmerking te komen; 

(e) de termUn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier 
bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, \Ncrkzaamt1eden of resultaten 
van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd. 

Art. 13 Bewijslast Ingeval van gebteken of t ekort komingen 

1. Indien na de feltelüke datum van oplevering een gebrek In een of meer van de volgende onderdelen van het 
Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer ln afwijking van het bepaalde In § 28 lld 1 sub (a) UAV·GC 
2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zUn aan zijn schuld, en dat zij evenmln krachtens wet, 
rechtshandeling of de In het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: 
Alle onderdelen van het werk. 

Art. 14 Betalingsregeling 

1. Het In§ 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres (m.u.v. lid 2) luidt: 

t.a.v. 
Postbus 12652 
2500 DP DEN HAAG (NL) 

2. Op de f<Ktuur dient duidelijk te werden aangeven: 
a) Projectn<Jam: "Ombouw natuurgrasveld AOO Den Haag"; 
b) ContractnummerT1473HC3; 

3. De betalingsregeling staat omschreven In annex XII. 

Art. 15 Stelposten 

1. t~et betrekking tot het bepaalde In § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat de stelposten 
vermeld staan In het overzlcllt dat Is opgenomen In een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 

Art. 16 Boetebeding 
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GCW;)11401 Den Heag Blodnr: 2 
l<yocera etadlon IA'!< Hockey 2014 
Ombouw natuurgras vootbn!veld 3822330590 DEFINITIEF 12·07·2013 

13:26:64 

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST HElD RESULTAATS EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 

Voorbereidende werkzaamhodon 

10 Opruimwerk 

100010 Opnemen en afvoeren z~den natuurgras to~laag are 88,65 

100030 Opnemen en afvoeren veldverwarming EUR 6.720,00 

100040 Opnemen en afvoeren leunhe!\\'lerk EUR 760,00 -100070 Opnemen en in depot plaatsen reclamebebording EUR 3.200,00 -
2 Fundering on sporUochntscho fagen 

20 Fundering 

200000 Onlgraven en In depot pl2alsèn toplaag natuurgras m3 2.037,00 -voetbalveld: 8.855m2, 23cm dik 

200010 Lcve'en en BénbrengerJ zsnd ISA M3.c: 3cm dik m3 266,00 -200020 Profileren en eggen zandbed m2 8.855,00 

200030 Leveren en aanbrengen Java ISA M2.b: 15cm dik m2 6.855,00 

2.00040 Profileren en afwerken lavafundering 012 8.855,00 

200050 Leveren en aanbrengen asfalt ZOAB !SA M 1.a: ?cm dik rn2 8.855,00 

21 SporUachnlscho lagen 

210010 Leveren en aanbrengen primer \.b.v. e·tayer m2 8.855,00 

210020 Leveren en aanbrer.gen e-Jayer ISA M21.c: 17mm dik m2 8.855,00 -
22 Drainagebaan 

220000 Leveren en aanbrengen sysleemfilter PV m2 

22C010 Leveren en aanbrengen drainageplaten SD30 m2 

220020 Leveren en aanbrengefl systeemfilter TG m2 

3 Toptaan 

30 Grondwerk 

300010 Toepassen lijdelijke everkapping 20x35m mengleealle -I.b.v. mengen cps konels 

300020 leveren en lossen eps kofleis men;~locaUe m3 

300030 Laden en Iranaparteren toplaag uil depotnaar m3 -rnenglocatfe: 8.B55m2, 13cm dlk 

300040 Mengen toplaag uil depot mei ep3I<Otrels m3 

300050 Lndon, transporteren en aanbrongen gemengde toplaag m3 
naar voetbalveld: 8.B55m2, 23cm dik 

300060 Leden, transportoren en eonbrengen toplaag m3 
rechtslreeks uil depot: 8.8ó5m2, 7cm dik 

300070 Fijnprofileren toplaag natuurgras voetbalveld m2 
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12-07-2013 
13.26:54 

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJSPER TOTAALBEDRAG 
POST HElD RESULTAATS EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 

72 Ovarloe lnrlchtlngselomonlon 

720010 leveren en eanbrergen voelbaldoel st 2,00 V -720020 levoren en eanbrer.gen comervlaggen si 4,00 V 

~~ Sublotaal 


