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Verwerking gestelde vragen
Nr
1

Verwijzing naar
3.1 Locatie

Vraag
Dienen er nog werkzaamheden met betrekking tot de oude drainage meegenomen te
worden?

2

3.3
Waterhuishoudin
g

Dient er bij het dempen van de sloot nog rekening gehouden te worden met zettingen?

3

4.1.2 Opruim- en
voorbereidings-

Is de locatie van de elektriciteitskabel bekend? Kan deze door aannemer worden
omgelegd, of dient rekening gehouden te worden met werkzaamheden door nutsbedrijf?

Ligging is globaal
bekend, te verleggen
door aannemer.

4

4.1.3 Afvoer
grond

Dient de aannemer zorg te dragen voor het zeven van de grond? Zo ja kan dat op
depotlocatie?

De aannemer dient de
grond wanneer deze
puin bevat te zeven. Dat
kan op de locatie van het
depot.

5

4.2.3
Waterhuishoudin
g
4.2.4
Constructieopbou
w
5.2 Hekwerk

Mag ook gewerkt worden met een afvoerleiding en drainputten? Dan is er maar
1 uitstroomvoorziening nodig en ook maar 1 paal.

Nee, alle drains
rechtstreeks op de sloot.

6

7

Antwoord
Nee

Niet zozeer vanuit de
ondergrond maar wel
vanuit het materiaal waar
mee gedempt word.

U omschrijft hier een bedrijfsgebonden receptuur. Mogen derhalve ook Bodemas en RST
toegepast worden?

Nee

Waar zijn de doelopstelplaatsen aan de Oostzijde? Of dienen deze in een rechte lijn te
lopen?

De noordelijke bestaat uit
bss en die is er nu al en
de zuidelijke is in donker
grijs aangegeven en
bevindt zich naast de
noordpijl.
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U omschrijft hier nogal een aantal extra werkzaamheden met betrekking tot de
verlichting. De uitgangssituatie (afzekering in meterkast)is onbekend. Het is gebruikelijk
dat de eigenaar van de meterkast groepenverzwaringen voor zijn rekening neemt. Is het
derhalve niet beter een stelpost voor deze extra werkzaamheden aan de verlichting mee
te nemen?

: M. Heemskerk

8

5.3 Verlichting

9

5.6 Hoekvlaggen

10

5.9.3
Prullenbakken

11

Dient de inschrijver een post mee te nemen voor de opslag van het
kwaliteitszorgsysteem van NOC/NSF. De sportbonden en VSG hebben ingestemd met
deze opslag?

Ja

12

Afgifte certificaat
voor een
goedgekeurde
accommodatie
door NOC*NSF
Algemeen

Is er een opbreek/opruimtekening?

Nee

13

4.1.3

Is het puin / puinhoudende grond is vrij van asbest (arbowetgeving)? Gebroken puin blijft
ook op locatie?

14

4.1.2

Goten in banden in beton gesteld. Moeten deze in depot? Wanneer niet herbruikbaar?
Indien band is gebroken of als er beton aan zit? Hoeveel m1 betonband moet worden
opgenomen?
Het verleggen van de sloot inclusief 9 meter duiker. Dus duiker van 9 meter is er al en
moet opgenomen en herlegd worden?

Het gaat om
verontreiniging met puin.
Vooralsnog kan er vanuit
worden gegaan dat puin
op locatie blijft.
Ja, tijdelijk in depot.
Banden die niet
herbruikbaar zijn door
aannemer af te voeren.
Circa 90 m1 band op te
nemen. Duiker is er al,
alleen verplaatsen.

Wat is de diameter van de palen van de kornervlaggen?

Er zit veel kwaliteitsverschil in prullenbakken. Kunnen deze nader omschreven worden,
desnoods in combinatie met voorzieningen voor de sigarettenpeuken?

De aannemer legt de
verlichting aan tot in de
kruipruimte met een
overlengte van 15 m
kabel. Voor de rest van
de werkzaamheden een
stelpost van €5.000,opnemen.
Maatgevend is dat ze
moeten voldoen aan het
reglement van de KNVB.
U bent hier vrij in binnen
hetgeen in het PvE is
voorgeschreven

Nota van Inlichtingen
Pagina 3 van 4

PROJECT : Aanleg kunstgras voetbalveld hvv Tubantia te Hengelo
PvE

: 150061

Opgesteld door

Datum PvE

: 11 mei 2015

Datum verstuurd : 20 mei 2015

: M. Heemskerk

15

4.1.3

Afvoer grond: waar naar toe? Is dit op tekening aan te geven?
Dient het zeven te worden uitgevoerd door de aannemer? Zo ja, met welke zeef en met
hoeveel te zeven grond te rekenen?
Over welk oppervlak (m2) egaliseren?
Dient depot met bouwhekken te worden afgezet?

Grond afvoeren naar
grasperceel direct naast
het hoofdveld,
transportafstand <500m.
zeven door aannemer,
zeefmaat 30 mm,
hoeveelheid te zeven
grond is onbekend.
Egaliseren over 1000m2,
geen bouwhekken.

16

5.2

Door wie wordt revisie gemaakt? Inmeten van kabels en leidingen door opdrachtgever.
Digitaal?

17

5.8

hoeveel verharding dient te worden opgenomen? Komt dit overeen met het paarse vlak
en grijze vlak op de inrichtingstekening?
Hoeveel m1 hergebruik betonbanden toepassen?

Ondergrondse revisie
door de opdrachtgever,
bovengronds door
aannemer.
Daarom staat bij deze
kleuren in de legenda
‘opnemen en herstraten’.
Circa 90 m1.

18

Welke keerwanden toe te passen? Keerwanden aan elkaar koppelen? Zo ja , hoe?

Dit is ter beoordeling van
de aannemer. Het
geheel dient functioneel
te zijn.

19

5.9.3

welke eisen aan de prullenbakken? Materiaal, volume?
Hoe zien de voorzieningen voor sigarettenpeuken er uit? Aan hekwerk monteren?

Zie antwoord op vraag
10

20

6.7
betalingsregeling

Er wordt een bankgarantie verlangd van 5%. Indien veld gered is, maar nog een
eindkeuring, ingebruikname en oplevering heeft plaatsgevonden, wordt een zekerheid van
30% (25% niet in te dienen termijnen en 5 % bankgarantie) gevraagd. Dit is veel. In rawsystematiek is dubbel zekerheid eisen niet toegestaan (5% bij oplevering en
bankgarantie).
Gevraagd wordt de betalingsregeling te herzien.

Betalingsregeling wordt
niet aangepast.
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3.3
waterhuishouding

Mogelijk nog restanten van oude drainage. Niet meer functioneel.
Wat hiermee te doen? Indien werkzaamheden uitgevoerd worden (verwijderen,
afdoppen?) op stelpost/meerwerk te verrekenen?
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Hier hoeft in de offerte
geen rekening mee
gehouden te worden.

