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1 Informatie over de opdracht
1.1 Algemeen
De locatie van het uit te voeren werk is vermeld in paragraaf 1.03 van het RAW-bestek.
Voor een globale omschrijving van de opdracht zie paragraaf 1.04 van het RAW-bestek.

1.2 Opdrachtomschrijving
De in het kader van de opdracht uit te voeren werkzaamheden zijn beschreven in de
volgende contractdocumenten:
· RAW-bestek met nummer Sweco350114-3 met bijbehorende tekeningen en bijlagen.

1.3 Contractvorm
De opdracht zal worden uitgevoerd op basis van een bestek volgens de RAW-systematiek
waarin de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn verklaard, voor zover
daarvan in de RAW-systematiek en/of in de onder artikel 1.2 vermelde documenten niet
wordt afgeweken.

De aanbesteder heeft besloten om de opdracht niet in percelen op te delen; dit wordt
gemotiveerd in paragraaf 2.5.

2 Informatie over de aanbesteding
2.1 Aanbesteder
De aanbesteder is gemeente Hengelo.

Bezoekadres:
Adres: Hanzeweg 121
Postcode en plaats: 7556 BM Hengelo

Postadres:
Postbus: 18
Postcode en plaats: 7550 AA Hengelo

2.2 Inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen uitsluitend per e-mail worden aangevraagd bij Sweco t.a.v. de
heer Jochem Knol, e-mailadres jochem.knol@sweco.nl tot uiterlijk de datum en het tijdstip
die vermeld zijn in paragraaf 2.4.

Van de tijdig aangevraagde nadere inlichtingen wordt een geanonimiseerde nota van
inlichtingen opgesteld, die zal worden gemaild naar de ondernemers op de in paragraaf 2.4
vermelde datum.

Er zal geen ‘bezoek van de locatie’ (aanwijzing) plaats vinden.

2.3 Procedure
Op deze meervoudig onderhandse aanbesteding is hoofdstuk 7 van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.

Het opdrachttype is Werk.

De gebruikte / te gebruiken taal bij deze aanbesteding (en tijdens de uitvoering van de
opdracht) is Nederlands.



De inschrijving dient te voldoen aan de eisen en criteria gesteld in de aanbestedingsstukken
en in de artikel 1.2 vermelde contractdocumenten.

Hiervan zijn de volgende onderdelen separaat in te bewerken digitale bestanden ter
beschikking gesteld:
· Een invulbaar pdf-bestand van de eigen verklaring (model UEA). Dit bestand mag alleen

geopend worden met Adobe/Acrobat Reader om onbedoelde wijziging van het document
te voorkomen;

De wijze van inschrijving is nader omschreven in hoofdstuk 3.

De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van:
Laagste prijs

Deze keuze wordt gemotiveerd in paragraaf 2.5.

De beoordeling van de inschrijvingen en de gunningsbeslissing zijn nader omschreven in
hoofdstuk 4.

2.4 Planning
De planning voor de aanbesteding is als volgt:

Planning
1. Verzenddatum uitnodiging tot inschrijving inclusief de

aanbestedingsstukken
23-06-2017

2. Uiterste datum en tijdstip aanvragen nadere inlichtingen 30-06-2017, 12.00 uur
3. Verzenddatum nota van inlichtingen 04-07-2017
4. Uiterste datum en tijdstip voor indienen inschrijving 11-07-2017, 10.00 uur

5. Verzenddatum gunningsbeslissing 25-07-2017
6. Opdrachtverlening (na einde standstill periode, zie artikel 4.4) 10-08-2017

De inschrijvers kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. De aanbesteder
behoudt zich te allen tijde het recht voor de planning te wijzigen.

2.5 Motivering
De aanbesteder heeft gekozen voor het gunningscriterium laagste prijs omdat:

· Voor dit project gebruik wordt gemaakt van een RAW-bestek, waarbij de verlangde
(minimum) kwaliteit gedetailleerd en eenduidig is vastgelegd.

· Er gelden geen bijzondere eisen op het gebied van communicatie, planning dan wel
fasering waarop de aannemers zich voldoende kunnen onderscheiden.

De aanbesteder heeft besloten om de opdracht niet in percelen op te delen omdat:

· Het werk daarmee zijn samenhang verliest;
· Risico op afstemmingsverliezen tijdens de uitvoering;
· Meer inzet van de opdrachtgever in begeleiding van het project;
· Kunstgras systemen komen op de markt onder keuringsvoorwaarden van

NOC*NSF/FIFA, in samenspraak met de KNVB. Gelet op de bijbehorende
garantieperiode voor het gehele kunstgras systeem, met onderbouw, en de
bedrijfsgebonden oplossingen, is deze opdracht niet geschikt voor een opdeling in
percelen.



3 Inschrijving, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
3.1 Indienen van de inschrijving
Bij de inschrijvingen dienen de in paragraaf 3.2 vermelde stukken digitaal per e-mail te
worden aangeleverd bij Sweco te worden aangeleverd t.a.v. de heer Jochem Knol, e-
mailadres jochem.knol@sweco.nl

De inschrijving moet vóór de datum en het tijdstip die zijn aangegeven in paragraaf 2.4 zijn
ontvangen.

3.2 In te dienen stukken bij inschrijving
Bij inschrijving dienen de volgende stukken te worden aangeleverd:

Aan te leveren stukken
Inschrijvingsbiljet
Inschrijfstaat
Eigen verklaring

1. Specifieke eisen per aan te leveren stuk:
· Inschrijvingsbiljet, conform bijlage 1 van deze inschrijvingsleidraad, volledig ingevuld

en ondertekend. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
bepalingen (Standaard 2015).

· Inschrijvingsstaat, conform bijlage 2 van deze inschrijvingsleidraad, volledig ingevuld
en ondertekend. Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard
RAW bepalingen (Standaard 2015).

· Eigen verklaring, conform bijlage 3, volledig ingevuld en ondertekend.

2. De bestandsnaam van de digitaal aangeleverde stukken dient duidelijk te maken welk
aan te leveren stuk het betreft.

3. Iedere ondertekening door de inschrijver in het kader van deze aanbesteding dient te
worden gedaan door een persoon die bevoegd is om de inschrijver rechtsgeldig te
vertegenwoordigen, tenzij door de aanbesteder expliciet zwaardere eisen worden gesteld
aan de ondertekening van een of meerdere stukken. In dat geval gelden de zwaardere
eisen.

4. Inschrijvers wordt verzocht uitsluitend die gegevens aan te leveren die in deze
inschrijvingsleidraad worden gevraagd. Gegevens, waaronder documentatie, waar niet
uitdrukkelijk om wordt gevraagd, worden niet in de beoordeling betrokken en aanlevering
daarvan wordt niet op prijs gesteld.



3.3 Uitsluitingsgronden
Navolgende uitsluitingsgronden worden gehanteerd:

Nr. Uitsluitingsgrond Te verstrekken bewijsmiddelen
U1 De uitsluitingsgronden zoals aangegeven in de eigen

verklaring (bijlage 3).
De bewijsmiddelen zoals vermeld in
artikel 7.7.6 en 7.7.9 van het ARW
2016. Bij ondertekening krachtens
volmacht dient de betreffende
volmacht van ondertekenaar te
worden verstrekt

De verlangde bewijsmiddelen kunnen bij de onderneming die in aanmerking lijkt te komen
voor de opdracht worden opgevraagd conform paragraaf 4.2.

3.4 Geschiktheidseisen
LET OP: In deel IV van de eigen verklaring (model UEA) wordt voor ‘geschiktheidseisen’ de
term ‘selectiecriteria’ gehanteerd. Met de te maken keuze in deel IV geeft de inschrijver aan
of hij al dan niet voldoet aan de in de inschrijvingsleidraad gestelde geschiktheidseisen.

Nr. Geschiktheidseis Te verstrekken bewijsmiddelen

F1 De inschrijver dient te beschikken over een doorlopende
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die mede
verzekert de opdrachtgever en diens directie en
adviseurs met een dekking van ten minste 2 miljoen
euro per gebeurtenis (met een minimum van twee maal
de verzekerde som per verzekering- of kalenderjaar)

Bewijs van verzekering dat
inschrijver beschikt over de geëiste
verzekering.

De verlangde bewijsmiddelen kunnen bij de onderneming die in aanmerking lijkt te komen
voor de opdracht worden opgevraagd conform paragraaf 4.2.

3.5 Overige bepalingen inschrijving
1. Indien de inschrijving niet volledig is, kan de inschrijving ongeldig worden verklaard.

2. Alleen de genodigden mogen inschrijven op de aanbesteding. Artikel 7.15 van het ARW
2016 vervalt.

3. In afwijking van artikel 7.19.1 van het ARW 2016 is de termijn van gestanddoening 47
dagen.



4 Gunningscriteria, beoordeling en gunningsbeslissing
4.1 Gunningscriterium
Het gunningscriterium is laagste prijs.

4.2 Toetsing bewijsmiddelen
De verlangde bewijsmiddelen kunnen worden opgevraagd bij de onderneming die in
aanmerking lijkt te komen voor de opdracht.

De verlangde bewijsmiddelen moeten, na een schriftelijk verzoek daartoe, binnen 7 dagen
gerekend vanaf de dag van verzending van het verzoek door de aanbesteder zijn
ontvangen.

Indien de bewijsmiddelen niet de juistheid van de verklaringen aantonen of niet tijdig of
volledig zijn aangeleverd, kan de inschrijving ongeldig worden verklaard en kan de
eerstvolgende ondernemer uit de rangorde worden gevraagd zijn bewijsmiddelen ter toetsing
aan te leveren.

4.3 Gunningsbeslissing
De aanbesteder streeft ernaar om de inschrijvers op de in paragraaf 2.4 vermelde datum in
kennis te stellen van de gunningsbeslissing.

4.4 Standstill periode
In aanvulling op artikel 7.26 van het ARW 2016 is op deze aanbesteding een standstill
periode van toepassing waarvoor de volgende bepalingen gelden:

Indien een inschrijver zich niet kan verenigen met de gunningsbeslissing dan dient de
inschrijver daartegen een kort geding aanhangig te maken bij de in paragraaf 5.8 vermelde
rechtbank, uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen na de verzenddatum van de
gunningsbeslissing, op straffe van het verval althans verwerking van het recht om nog op te
mogen komen tegen de gunningsbeslissing.
De aanbesteder verleent de opdracht niet binnen de eerder in dit artikel vermelde termijn.
Indien de aanbesteder slechts één inschrijving heeft ontvangen hoeft deze termijn niet in
acht te worden genomen. Indien binnen de eerder in dit artikel vermelde termijn een kort
geding aanhangig is gemaakt tegen de gunningsbeslissing van de aanbesteder, mag de
aanbesteder niet overgaan tot het verlenen van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is
gewezen.

Indien een inschrijver tegen een gunningsbeslissing een kort geding aanhangig maakt, dient
de oorspronkelijke begunstigde in deze procedure te interveniëren, op straffe van het verval
althans verwerking van het recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel
gewijzigde gunningsbeslissing.

Indien een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 8
dagen na de dag waarop in kort geding vonnis is gewezen.

5 Overige bepalingen
5.1 Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijk is alle kennis, informatie en gegevens (hierna aangeduid als: vertrouwelijke
informatie) in de breedste zin van het woord, die zijn verstrekt of verkregen in het kader van
deze aanbesteding, onverschillig of deze vertrouwelijke informatie mondeling dan wel
schriftelijk werd of zal worden verworven en onverschillig of deze belichaamd is in een
tekening, een model, of in bepaalde apparatuur of andere voorwerpen of informatiedragers.



Ondernemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de verworven vertrouwelijke
informatie en afzien van gebruik hiervan voor andere dan de in de aanbestedingsstukken
omschreven doelen.

Ondernemer zal de vertrouwelijke informatie niet meedelen aan derden, met uitzondering
van derden die de informatie vorderen uit hoofde van een wettelijke regeling, of die zich als
deelnemer in een samenwerkingsverband of derde met inschrijver aanmelden.

De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover de vertrouwelijke informatie:
· algemeen bekend was, respectievelijk is geworden, in de openbare literatuur, indien

deze bekendheid niet het gevolg is van enig nalatigheid van de ondernemer;
· zonder verplichting tot geheimhouding is of zal worden medegedeeld aan de

ondernemer door een derde, die het recht had deze informatie te verstrekken;
· reeds op niet vertrouwelijke basis in het bezit was van de ondernemer op het moment

van inschrijving bij deze aanbesteding.

Aanbesteder en eventueel door hem in te zetten adviseurs zullen de ingediende stukken met
dezelfde vertrouwelijkheid behandelen. De ingediende stukken zullen, behoudens
verplichtingen tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden op grond van
wettelijke bepalingen, uitsluitend worden getoond aan medewerkers die direct bij de
aanbesteding zijn betrokken.

Openbaar-maken aan derden zal niet plaatsvinden, tenzij de aanbesteder daartoe in rechte
wordt gedwongen of tenzij de aanbesteder die gegevens in het kader van de motivering van
haar gunningsbeslissing nodig heeft. Dit laatste uitsluitend ter beoordeling van de
aanbesteder.

5.2 Tussentijdse beëindiging
De aanbesteder behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbestedingsprocedure met
onmiddellijke ingang te beëindigen, te staken of te schorsen. De ondernemer heeft in
voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding.

5.3 Vergoeding
Voor het maken van een inschrijving zal geen vergoeding worden gegeven.

5.4 Tegenstrijdigheden en rechtsverwerking
De aanbestedingsstukken en de onder artikel 1.2 vermelde contractdocumenten zijn met
zorg samengesteld. Mocht de ondernemer hierin desondanks onvolkomenheden en/of
tegenstrijdigheden tegenkomen dan wel anderszins bezwaren hebben tegen de procedure of
eisen, dan dient de ondernemer de aanbesteder daarvan per omgaande schriftelijk op de
hoogte te stellen.

Maakt de ondernemer van deze mogelijkheid geen gebruik dan komt dit voor risico van de
ondernemer en vervalt zijn recht, althans verwerkt hij zijn recht om daar op een later moment
nog bezwaar tegen te maken.

Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de uitnodiging tot inschrijving en de
inschrijvingsleidraad is de inschrijvingsleidraad leidend.

Indien digitale bestanden zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm
worden verstrekt, dient de verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als de
geldende contractstukken.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel
te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en
door de inschrijver, respectievelijk de opdrachtnemer, jegens elkander geen rechten kunnen
worden ontleend.



5.5 Social return
De inschrijver verplicht zich om als resultaatsverplichting minimaal 2% van de inschrijvings-
som, exclusief btw, aan te wenden voor social return. Hiervoor gelden de uitvoeringsregels
van social return van de gemeente Hengelo. Deze uitvoeringsregels zijn vermeld in
paragraaf 01.03 in deel 3 van het RAW-bestek.

5.6 Akkoordverklaring
Door in te schrijven stemt de ondernemer in met de inhoud van de aanbestedingsstukken en
de onder artikel 1.2 vermelde contractdocumenten.

5.7 Geschillenregeling
In aanvulling op artikel 7.27.1 van het ARW 2016 dient ieder geschil te worden voorgelegd
aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland.



Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet



RAW0018-105431

Bladnr. 1VERVANGEN KUNSTGRASVELD ATC'65 HENGELO (OVERIJSSEL)
Gemeente Hengelo
Sweco350114-3 DEFINITIEF D.d. 21-06-2017

Behoort bij: Sweco350114-3

Aanleg Kunstgrasveld ATC'65 Hengelo

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Sweco350114-3
Aanleg Kunstgrasveld ATC'65 Hengelo
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW0018-105431

Bladnr. 2 VERVANGEN KUNSTGRASVELD ATC'65 HENGELO (OVERIJSSEL)
Gemeente Hengelo
Sweco350114-3 DEFINITIEF D.d. 21-06-2017

C) (handtekening)

(naam)
(functie)



Bijlage 2: Inschrijvingsstaat



RAW0018-105431

Bladnr. 1VERVANGEN KUNSTGRASVELD ATC'65 HENGELO (OVERIJSSEL)
Gemeente Hengelo
Sweco350114-3 DEFINITIEF D.d. 21-06-2017

Behoort bij: Sweco350114-3

Aanleg Kunstgrasveld ATC'65 Hengelo

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0018-105431

Bladnr. 2 VERVANGEN KUNSTGRASVELD ATC'65 HENGELO (OVERIJSSEL)
Gemeente Hengelo
Sweco350114-3 DEFINITIEF D.d. 21-06-2017



RAW0018-105431

Bladnr. 3VERVANGEN KUNSTGRASVELD ATC'65 HENGELO (OVERIJSSEL)
Gemeente Hengelo
Sweco350114-3 DEFINITIEF D.d. 21-06-2017

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Voorbereidende en opruimingswerk

11 Diversen

110010 Toepassen rijplaten. EUR N
110020 Uitvoeren nul-meting transportroutes en depot EUR N
110030 Reinigen kolken. st 3,00V

12 Verkeersmaatregelen

120010 Toepassen bebording st 4,00N
120020 Schoonhouden toegangswegen EUR N

14 Tijdelijke afrasteringen

140010 Toepassen tijdelijk depot opslag materialen EUR N
140020 Toepassen tijdelijk depot opslag grond EUR N

15 Opruimingswerk

153 Opruimingswerk- leidingwerk

153110 Opnemen tegelpadkolken st 10,00V
153120 Opnemen straatkolken st 4,00V

155 Opruimingswerk - verhardingen

1551 Opruimen elementenverharding

155110 Opbreken betontegels - 300 x 300 mm m2 350,00V
155120 Opbreken betontegels - 400 x 600 mm m2 140,00V
155130 Opbreken betonstraatstenen - keiformaat m2 2,00V
155140 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 360,00V

1552 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond

155210 Betontegels ontdoen van grond. m2 490,00V
155220 Betonstraatstenen ontdoen van grond m2 36,00V

1553 Opruimen kantopsluitingen

155310 Opbreken betonbanden 80x200 mm m 250,00V

157 Opruimingswerk - inrichting en bebakening

1571 Opnemen diverse terreininrichtingen

157110 Opnemen afvalbak st 1,00V
157120 Opnemen voetbaldoelen - senioren st 2,00V
157130 Opnemen grondkokers hoekvlaggen st 4,00V
157140 Opruimen schoonloopmat st 1,00V

158 Opruimingswerk - kunstgrasveld

1580 Verwijderen toplaag kunstgrasveld

158010 Verwijderen toplaag kunstgrasmat m2 7.597,00V

2 Grondwerken

21 Grond ontgraven

212010 Grond ontgraven uit cunet verhardingen m3 18,00V
212020 Grond ontgraven uit cunet molgoten m3 52,00V

22 Grond vervoeren



RAW0018-105431

Bladnr. 4 VERVANGEN KUNSTGRASVELD ATC'65 HENGELO (OVERIJSSEL)
Gemeente Hengelo
Sweco350114-3 DEFINITIEF D.d. 21-06-2017

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

221020 Grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 18,00V

2220 Grond afvoeren uit het werk

222010 Grond afvoeren m3 18,00V

23 Grond verwerken

2310 Grond verwerken in cunetten

231010 Zand verwerken in cunet element verhardingen m3 35,00V
231030 Zand verwerken in cunet molgoten m3 40,00V
231040 Leveren zand voor zandbed m3 75,00V

2330 Grond verwerken in tijdelijk depot

233010 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 18,00V

25 Grondbewerking

2510 Grondbewerking t.b.v. verhardingen

251010 Afwerken zandbed. m2 526,00V

2520 Grondbewerking tbv. sportveld

252010 Stabiliseren bestaande sporttechnische laag EUR N
252020 Egaliseren sporttechnische laag are 76,00V

3 Leidingwerk

3310 Kolken

331020 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 14,00V

3311 Kolkaansluitingen

331110 Aanbrengen PVC-buis ø125mm kolkaansluiting m 28,00V
331120 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00V
331130 Aanbrengen PVC-buis rond 125mm. m 230,00V
331150 Aanbrengen markering uitstroomvoorziening RWA st 1,00V

5 Verhardingen

51 Kantopsluitingen en goten

5110 Kantopsluitingen

511030 Aanbrengen gazonbanden van beton 100x200 mm m 240,00V
511050 Pasmaken van opsluitbanden 80x200 mm st 8,00V
511060 Aanbrengen gazonbanden van beton, hoekstuk 90º st 6,00V

5120 Molgoten

512020 Aanbrengen goot van betonelementen. m 260,00V

52 Aanbrengen elementenverharding

5210 Betontegels

521010 Aanbrengen betontegels 300x300mm m2 350,00V
521020 Aanbrengen betontegels 400x600mm m2 140,00V

5220 Betonstraatstenen

522010 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 356,00V
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6 Groenvoorzieningen

6010 Afwerken randen langs verhardingen

601010 Frezen. are 5,00V
601020 Profileren randen veld m2 5,00V
601030 Zaaien randen veld are 5,00V

7 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 Aanbrengen kunstgrasveld voetbal

7120 Toplaag

712010 Aanbrengen kunststof grasplaten st 3,00V
712020 Aanbrengen geotextiel m2 7.597,00V
712030 Aanbrengen toplaag kunstgrasveld m2 7.597,00V
712040 Aanbrengen bord gebuikers richtlijnen st 1,00V

7130 Keuringen voetbalveld bij aanleg

713010 Uitvoeren keuring bij aanleg, FIFA Quality Pro EUR N

72 Afrasteringen, hekwerken en poorten

720010 Op hoogte brengen staafmat in leunhek m 360,00V

73 Terreininrichtingen

731010 Aanbrengen RVS-schoonlooprooster st 1,00V
731020 Aanbrengen afvalbak st 1,00V

74 Sportbenodigdheden

741010 Aanbrengen voetbaldoelen - senioren st 2,00V
741020 Aanbrengen grondpotten hoekvlaggen uit depot st 4,00V

75 Onderhoud kunstgras voetbalveld

751010 Uitvoeren keuring bij onderhoud, FIFA Quality EUR N
751020 Inspecteren veld tbv. garantieperiode keer 10,00V
751030 Verzorgen instructie en registratiemateriaal EUR N
751040 Leveren SBR-infill t.b.v. dagelijks onderhoud m3 1,00V
751050 Uitvoeren specialistisch onderhoud kunstgrasveld EUR N

8 Werken van algemene aard

81 Diversen

810210 Grondonderzoek volgens besluit bodemkwaliteit st 1,00N

82 Ter beschikking stellen

821 Ter beschikking stellen werknemers

821120 Verrekenbare uren werknemer. uur 12,00V
821130 Verrekenbare uren werknemer. uur 48,00V

822 Ter beschikking stellen materieel

822120 Verrekenbare uren hydraulische graafmachine. uur 12,00V
822130 T.b.s. vrachtauto hydrolisch kipbaar uur 12,00V

88 Diverse werken van algemene aard

880140 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
880160 Communicatie met vereniging EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910120 Melding Besluit bodemkwalite EUR ............,..
910220 V&G EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950110 Stelpost herstellen hekwerken EUR 1.500,00V
950120 Stelpost vervuild zand EUR 1.000,00V
950130 Stelpost extra verharding van betontegels EUR 2.500,00V
950140 Stelpost te kort komend bestratingsmateriaal EUR 2.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),



Bijlage 3: Eigen verklaring

Opmerking:

De eigen verklaring (model UEA) wordt separaat als invulbaar pdf-bestand verstrekt. Dit
bestand mag alleen geopend worden met Adobe/Acrobat Reader om onbedoelde wijziging
van het document te voorkomen.
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