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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:
Aanbestedende dienst:
ARW2016:
Dag:
Inschrijver:
Nota van inlichtingen:

Ondememer:
Opdracht:
Opdrachtgever:
Opdrachtnemer:
Overeenkomst:

Uitnodiging:

1.2

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 aanbestedende 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 onderwerp is van de
aanbestedingsprocedure en die in de overeenkomst is vastgelegd.
De aanbestedende dienst.
De wederpartij van de opdrachtgever.
De overeenkomst die wordt aangegaan met de in de
aanbestedingsprocedure gegunde ondernemer en die het onderwerp is
van de aanbestedingsprocedure.
De uitnodiging van of namens de aanbestedende dienst waarmee een
ondernemer wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
aanbestedingsprocedure.

Inleiding

Doel
De doelstelling 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:
•
een kunstgrasveld groot 105m x 69m op het hoofdveld van W Montfoort (veld 1)
•
een kunstgrasveld groot 100m x 64m op het wetraveld van W Montfoort (veld 2)
•
een 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 kunstgrasvelden op sportpark Hofland.
Het Programma van eisen, zoals bijgevoegd als bijlage C is het uitgangspunt van deze opdracht. De
opdracht betreft een ge'integreerde 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 ISA-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 random 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, lichtopbrengst 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 grand (zie programma van eisen)

Optionee!:
• Onderhoud van 5 kunstgrasvelden voor de duur van 10 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 kunstgrasvelden. Dit
wordt optioneel meegenomen in deze aanbesteding.
Terzake wordt aanbesteed. De aanbestedingsprocedure vindt plaats overeenkomstig de door de
aanbestedende 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 Communicatie
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; Aanbestedingskalender (ABK)
In de Aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch
medium digitaal ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
www.Aanbestedinqskalender.nl (verder: ABK).
Een handleiding met betrekking tot het gebruik van ABK is te vinden op:
http://aanbestedinqskalender.nl/help-voor-ondernemers/handleidinqen-inschriiven-op-aanbestedinaen
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Het aanbrengen van wijzigingen in/van door de aanbestedende dienst verstrekte/vermelde gegevens in
de documenten die ter beschikking zijn gesteid, is NIET toegestaan.
1.6 Klachten
Klachten met betrekking tot onderhavige aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het
Klachtenmeldpunt van de opdrachtgever via het e-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 aanbestedende 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 Gei'ntegreerde 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 voor publicatie van de
nota van
inlichtingen, schriftelijk melding te maken bij de aanbestedende 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 aanbestedende 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 contracteringsvrijheid
De aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en 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 beeindigen;
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 ondernemer/inschrijver 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 aanbestedende dienst
uitgenodigde ondernemer kan (mag) een inschrijving doen.
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Een uitgenodigde ondernemer kan slechts eenmaal op deze aanbestedingsprocedure inschrijven.
Indien de aanbestedende dienst constateert dat is ingeschreven in strijd met het vorenstaande, zijn alle
inschrijvingen van de betreffende (rechts-) persoon ongeldig.
1.14 Kennelijk onredelijke en/of irreele en/of ongeloofwaardige (eenheids-)prijzen
De aanbestedende dienst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kennelijk onredelijke en/of irreele en/of
ongeloofwaardige (eenheids-) prijzen, dan wel de betreffende inschrijving terzijde te leggen en/of de
betreffende inschrijver uit te sluiten van (eventuele) gunning van de overeenkomst (opdracht). De
aanbestedende dienst is uitdrukkelijk niet gebaat bij strategische en/of manipulatieve inschrijvingen.
Onder een manipulatieve inschrijving wordt in deze verstaan:
"Een inschrijving waarmee 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 bei'nvloedt 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 aanbestedende dienst beoogde doel wordt verstoord."
Benadrukt wordt, dat de aanbestedende dienst (slechts) ge'interesseerd is in aanbiedingen, waarvoor de
inschrijver/opdrachtnemer de opdracht ook daadwerkelijk, naar tevredenheid van opdrachtgever en
opdrachtnemer, voor een eerlijke en marktconforme 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 Artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012
De aanbesteding betreft geen geclusterde opdracht.
1.15.2 Artikel 1.16 Aanbestedingswet 2012
De motiveringen met betrekking tot (de afwijkingen van) de voorschriften uit de gids proportionaliteit als
bedoeld in artikel 1.16 lid 4 aanbestedingswet 2012 luiden als volgt:
Van de voorschriften 3.4A, 3.4B, 3.5A, 3.5D, 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:
Fase
Verzenden aanbestedingsdocumenten via ABK
Aanmelden schouw
Aanwijs/schouw
Stellen vragen t.b.v. nota van inlichtingen
Verzenden nota van inlichtingen
Datum en tijd ontvangst inschrijvingen
Voornemen tot gunning
Definitieve gunning
Start werkzaamheden
Opleveren werkzaamheden
Ingangsdatum onderhoudsovereenkomst

Datum
13 februari 2017
Uiterlijk 16 februari 2017, 10.00 uur
20 februari 2017
21 februari 2017, 10.00 uur
28 februari 2017
13 maart2017, 10.00 uur
29 maart 2017
5 april 2017
1 juni 2017
Uiterlijk 15 augustus 2017
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
De uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst vindt te alien 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, werknemers 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 ongeoorioofde inbreuk op rechten van derden
De door opdrachtnemer krachtens de overeenkomst op- en afgeleverde leveringen en, zo mogelijk
(overige) producten en documenten, maken geen ongeoorioofde inbreuk op rechten van derden, zodat
opdrachtgever bij het gebruik van een en ander niet geconfronteerd kan/zal worden met aanspraken van
(die) derden. De 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 voorkomend 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 alien tijde steeds voorafgaande schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever.

IBMN-2017-MON-RB-001

3

Gemeente Montfoort

Aanbestedingsprocedure

3.1 Aanbestedende dienst / opdrachtgever
De kerngegevens van de aanbestedende dienst / 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. De inschrijving dient op aanbestedingsdatum en -tijdstip en 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:
• Eis 1.1- Eigen Verklaring (paragraaf 4.2/bijlage B1)
• 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 - Prijsinvulformulier inclusief een gespecificeerde begroting (zie bijlage D en
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 maximaal 6 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:
de plaats en de datum van het openen van de inschrijvingen;
/'/'.
naam van de opdracht;
Hi.
de namen en de adressen van de inschrijvers;
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eventuele in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingen;
de naam, functie en handtekening van degene die de inschrijvingen heeft geopend;
de plaats en de datum van ondertekening van het proces-verbaai.

Een afschrift van het proces-verbaai 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 aanbestedende 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 bijiagen is ongeldig.
Eveneens ongeldig is een inschrijving waaraan een of meer voorwaarden of voorbehouden zijn
verbonden.
Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
3.5 Gestanddoeningstermijn
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.
De aanbestedende 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 geuploade 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 ergeen proces-verbaai van aanwijzing worden opgemaakt ten einde
onduidelijkheid naar aanleiding van foutief geinterpreteerde mondelinge vragen te voorkomen. 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 bijiagen en
(eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld. De 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 aanbestedende 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 aanbestedende 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 beeindigen 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 tot gunning en rechtsbescherming
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 artikel 217, eerste lid, van boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek van een aanbod van een inschrijver.
De aanbestedende 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 aanbestedende dienst daadwerkelijk betekend dient te worden/zijn.
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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Uitsluitingsgronden/uitsluitingsmaatregelen

Oriderstaand staan de uitsluitirigsgronden welke niet op de inschrijver van toepassing mogen zijn om voor
gunning in aanmerking te komen, op straffe van uitsluiting.
4.1 Uitsluitirigsgronden
Inschrijver dient middels de Eigen verklaring (bijlage B) 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 artikel 2.81 Aw 2012, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft
geschonden;
b. de inschrijver verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt,
jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de inschrijver verkeert
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 artikel 7.7.6 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 bei'nvloeding 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

Uitsluitingsmaatregelen

4.2.1
Eigen verklaring (bijlage B1)
Inschrijver verklaart middels het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van de Eigen verklaring (Bijlage B1)
te voldoen aan alle uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties en uitvoerings- en
contractvoorwaarden zoals omschreven in deze offerteaanvraag en aangevuld of toegelicht in de nota van
inlichtingen. De verklaring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door een uit het handels- en/of
beroepenregister blijkende vertegenwoordigingsbevoegde.
4.2.2 Verklaring rechtmatig inschrijving (bijlage B2)
Inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring conform Bijlage B2 overte leggen dat de inschrijving niet
tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het vigerende
mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens het in Deel IIARW2016 opgenomen Model K, dient
ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het
geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke
verklaring van een bestuurder van iedere ondernemer.
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De inschriivinq is onqeldiq indien een vereiste verklarinq ontbreekt, niet rechtsaeldia is ondertekend en/of
niet naar waarheid is inqevuld.
Ingeval aanbesteder gerede twijfel of gegronde vermoedens 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 vermoedens 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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Gunningcriteria en beoordeling

De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium 'beste prijskwaliteitverhouding', 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 (G1) 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

5.1 Subgunningscriteria
Hieronder zijn de subgunningscriteria en de maximaal te behalen fictieve korting weergegeven:
Subgunningscriterium

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 alle subgunningscriteria (G2 t/m 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 aanbestedende dienst heeft een plafondbedrag vastgesteld voor de aanneemsom exclusief
opties. De aanbestedende 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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G2 Planning

Dit onderdeel bestaat uit maximaal een (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 ieveren/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 reeel 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 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.
Hierbij worden de volgende scores en te behalen fictieve kortingen gehanteerd:
Score Toelichting
Ontbreekt
0
De vraag is niet beantwoord. De inschrijving is daardoor niet volledig
en de inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname.
Onvoldoende
2
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.
Matig
4
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.
Voldoende
6
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 aangemerkt.
Goed
8
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.
Uitmuntend
10
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.

Fictieve korting
K.O.

€0,-

€0,-

€1.000,-

€ 3.000,-

€ 5.000,-
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G3 Duurzaamheid

Dit onderdeel bestaat uit maximaal een (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 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 grand 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 reeel 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 grand 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.
Hierbij worden de volgende scores en te behalen fictieve kortingen gehanteerd:
Score Toelichting
0
Ontbreekt
De vraag is niet beantwoord. De inschrijving is daardoor niet volledig
en de inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname.
2
Onvoldoende
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.
Matig
4
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
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 aangemerkt.
8
Goed
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.

Fictieve korting
K.O.

€0,-

€0,-

€ 2.000,-

€ 6.000,-
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Uitmuntend
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.

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 Aantal knopen
U dient aan te geven uit hoeveel knopen per m2 het door u aangeboden kunstgras bestaat:
Fictieve korting
Aantal knopen per m2 in het kunstgras
€0,8750 knopen of meer
€ 3.000,9000 knopen of meer
€ 9.000,9250 knopen of meer
€15.000,9450 knopen of meer
G4.2 FIFA norm
U dient aan te geven welke FIFA norm van toepassing is op het door u aangeboden kunstgras:
Fictieve korting
FIFA norm
€0,FIFA*
€ 20.000,FIFA **
G4.3 Bicolour
U dient aan te geven of het door u aangeboden kunstgras bicolour is:
Fictieve korting
Bicolour
€0,Nee
€ 3.000,Ja
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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 vergoed.
6.3 Voertaal
De voertaal in de aanbestedingsprocedure is Nederlands. 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 voor 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 aanbestedende 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 Vertrouwelijkheid
Onverminderd 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.
Voornoemde bepaling is wederkerig, althans daar gaat de opdrachtgever van uit.

BIJLAGE A CONCEPT
AANNEMINGSOVEREENKOMST

Aanleg kunstgrasvelden
gemeente Montfoort

<invoeoen logo cemeente>

Aannemingsovereenkomst: aanleg kunstgrasvelden
g e me e n te Montfoor i

<invo<?gen logo paraj

kenmerk IBMN-2017-MON-RB-001

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 terzake verschuldigde omzetbelasting:
<invullen> euro (€ <invullen>)

Rangorde bijlagen:
1.
Nota van Inlichtingen d.d. <invullen>;
2.
Aanbestedingsdocument aanleg kunstgrasvelden gemeente Montfoort met kenmerk IBMN2017-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 partij>
De opdrachtnemer

<naam>
<functie>

<naam>
<functie>

Gemeente Montfoort en <naam partij>
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Paraaf opdrachtgever:
Paraaf opdrachtnemer

Aannemingsovereenkomsl aanieg kunstgrasvelden
gemeente Montfoort
Kerimerk IBMN-2017-MON-RB-001

Bijlage 1
RB-001
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Aanbestedingsdocumenten gemeente Montfoort met kenmerk IBMN-2017-MON-

Gemeente Montfoort en <naam parti;>
Pagina 3 van b

Paraaf opdrschtgever

Psraaf opdrachtnemer

Aannemingsovereenkomst: aanleg kunstgrasvelden
gemeente Montfoort
kenmerk IBMN-2017-MON-RB-GG1

Bijlage 2

Nota van Inlichtingen d.d. <invullen>

<invoegen fogo gemeerrfe>
<invoegen logo party>

Aannemingscvereenkcmst aanleg kunsigrasveiden
gerneente Montfoort
kenmerk IBMN-2017-MON-RB 001

Bijlage 3
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Inschrijving <naam partij>

Gerneente Montfoort en <naam partip
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Paraaf opcirschtgever
Peraaf opckachtnemer:

-

Voorhet invullen dient het UEA te zijn
geopend met Acrobat Reader.
Invuilen van dit PDF formulier met gebruik van een
ander programma dan Acrobat Reader kan leiden tot

H

onjuiste weergave van de Ingevulde gegevens na het

Ministerie van Economische Zaken

digitaal versturen van het document, waardoor de inhoud van het UEA een andere kan worden dan bedoeld.

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument
Verwijzing naar derelevante aankondiging1 die bekend is gemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie:
Nummer aankondiging in PB EU S (alleen indien u beschikt over dit nummer):

!

/S

Vermeld, wanneer bekendmakingvan een aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Unie niet isvereist, andere gegevens op
basis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke
aanbestedingsprocedure het gaat (bijvoorbeeld verwijzing naar een
bekendmaking op nationaal niveau):

[Aanleg en onderhoud kunstgrasvelderi
Deze aanbesteding betreft:

o

Een procedure boven de van toepassing zijnde Europese
aanbestedingsdrempel
® Een procedure onder de van toepassing zijnde Europese
aanbestedingsdrempel

O Een procedurevan een speciaie-sectorbedrijf

Deel 1

Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven)
De aanbestedende dienst of entiteit kmktaan wot van toepassing is op deze pag
ina 6nin deel III.
Alie overige gegevensin alle delen van het UEA moeten doordeonde
rnemer worden ingevuld.

Identiteit van de sanbestedeO

Naam:

Gemeente Montfoort

Om weike aanbesteding
gasthet?

Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding*:

Meervoudig onderhandse aanbesteding aanleg en onderhoud kunstgrasvelden, gemeente Montfoort

Referentienummervan het dossier bij de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit (indien van toepassing)*:

j IBMN-2017-MON-RB-001

1

Voor aanbestedende diensten: ofwel een vooraankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt of een aankondiging van een opdracht. Voor
aanbestedende entiteiten: een periodieke indicatieve aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt. een aankondiging van een opdracht of een
aankondiging irczake het bestaan van een erkenningsregeling.

I

Uit deel I, punt 1.1, van de betreffende aankondiging over te nemen gegevens. Vermeld in geval van gezameniijke aanbesteding de namen van alle betrokken
aanbesteders.

3

Ziede punten II. 1.1 en11.1.3 van de betreffende aankondiging.

4

Zie punten 11.1.1 van de betreffende aankondiging.

2vani4
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Deel II
Deel ii A
identificatie

Vermeldindien ergeenBTW-nummerof
KvK-nummervan toepassing is, een
under nationaoJ identifcatienummer,
indien vereist en toepasselijk.

MmisterievanEconomisthez»<en

Gegevens met betrekking tot de ondernemer
Gegevens over de ondernemer
Naam:

BTW-nummerof KvK-nummer:
\
Postadres:

Telefoonnurnmer:

E-mail:

Internet adres:

Contactpersoon of-personen:

A i g e m e n e in f o r m a t i e

Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote ondernemingf?
Q)a

fllleen wanneerde aanbesteding
voorbehouden is6

O nee

Is de ondernemer een sociale werkplaats of een "sociale onderneming"7 of zorgt deondernemingvoor deuitvoeringvan de
overeenkomst in het kader van programma's voor beschermdearbeid?
O ja

O nee

Zo ja, wat is het corresponderende percentage gehandicapte of kansarme werknemers?

Vermeld, indien vereist, de categorie of categorieen gehandicapte of kansarme werknemers waartoe de betrokken
werknemers behoren.

h u i e n v a n i c ep a v t i n g : is cie o n d e t i e p a i ri g i i i g e s hi i i v v e : o n can5 o f i 1 c:ele D s t v a n e i vo n c o o i Ki o r n e r r i i g t n o f is d o v e m f u n
Peuit v a n t en g e l j v w S u i ci j g vest h i c a n t ( b i i vo o i b e e k l o p g : o t i g v a n en
e ff a g o t o !a( v c c ih d u t-i lsey s t e e a
l h

O in

O n e e O n i e r v a r . t u ep a s v i P g

I o j a : b e o p t w y o ' d de w t e r e n d e gedeeder van dd dee I afdednq 8 en indien re'evatd. efdedne C v er) a d de e l vtii dec!V a t indien v a n
tocpassipg en v ia m e g gevai dee! VI fro

e) V e n n e l d d o en
gr-p v a n g e ap t a' h e t s ctii i k s s t e n h o t " e l e v e n h r e g i sn n r i e - r u c i u tfi v e i i n g v u i i T . r n e p o n i e r ; v a n t oe an; w i n g :

5

In dezin vandeaanbevelingvan deCommissievan6 mei 2003 betrefferdededefinitievan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (PB L124 van
20.5.2003, biz. 36). Deze informatie is uitsluitend vereist voor statistischedoeleinden. Micro-ondernemingemeen onderneming met minder dan 10 werknemers
en met een jaaromzet en/of jaarlijksbalanstotaal van met meerdan 2 miijoeneuro. Kleine ondernemingen: een onderneming met minder dan 50 werknemers en
met een jaaromzet en/of jaarlijksbalanstotaal van niet meerdan 10 miijoeneuro; middelgrote ondernemingen, ondernemingen die micro noch kiein zijnen met
minder dan 250 personen werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miijoeneuro en/of een jaarlijksbalanstotaal van niet meerdan 43 miljoen euro.

6

Zie punt III.1.5 van de aankondiging van de opdracht.

7

Datwilzeggendat het hoofddoel vande onderneming bestaat in de maatschappelijke en professionele integrate van gehandicapte of kansarme personen.

3vamq
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Minnie van Ewncmischezaken

o : V mm e m Ml d i o n h u t >nsch -:ijvings o f c o i l If c o n n g s c c r t i f i c a a i e l ek f r o m m h b os c h i k ha a i .s:
• n t e m e i seizes:

;;ue:iezu

; e f e ; e n t ie n u ? n r n e r s v sn d e s t u k < e n:

: ! V m r n e i o ne r e im e m o e s wa a r c p d e s e g i s t i c t le o f c e i t i f i c e
i i r g ;sg e b a s e e i d e n , i n di e n v a n t oe p a s s i n g ,
d e d a ss i f c a b e op d e o f f ic l s i e hi s i f :

d ; H e e ft d o r o g is t r a i i e o f t e r i f i c e r i r g b ct i e * k ; n g op a i ! e v o c r g e sc h r e v o n s o ic c t i e r l i t e i i a 7
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AUf.fcM wanneer riif m

n

Lih nu ^iJi <.1 '/wi
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; v e r s t i ek k e n m e t b e h ui p w a am a n de a an b e s t e d e n d ed m u s t o f a a n b
e s t e d e n d e e nt i i eit t

nsrkesieding iTukken w o r d ! gewsogd.

eks k a n v e r kf i j g e n d co i i n e en i i d s t a a t e en g i a t i s t o eg a n k e i i j ke n a t i on a l s d at a b a n k s r e

O id

O nee

V e r m e i d i n d i en h e t i n s c hr j v - n g s - o f ce o i f i c e i m g s c e r t i f i c a a t e l e k t ? on i s c h b e s ch i k b a ai is:
uiierne! adies:

:;'e,Me

Wijze van deelneming

s e f e i e n i i e n i i m me i s v an d e s t u k ke m

Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de aanbestedingsprocedure9?

Oja

O nee

Zo ja, 2org ervoordat tie ovetige betrokkenen een ajzonderiijfc UEA-formulierindienen.

Zo ja:
a) Vermeid de rol van de ondernemer blnnen decombinatie (lelder.verantwoordelijkvoor specifleke taken, enz.):

b) Vermeid de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de aanbestedingsprocedure deeinemen:

8

De referentiesenclassificatie zijn, in voorkomend geval, vermeid op het certificaat.

9

Met name als deel van een combinatie,consortium joint venture, enz.
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c) Indien van toepassing, denaam van dedeelnemendecombinatie:

Percelen

Deet li B

Vermeld, indien van toepassing, het perceel/de percelen waaropdeondernemerwil inschrijven:

Informatie overde vertegenwoordigersvan de ondernemer
Vermeld, indien van toepassing, naam/namen en adres/adressen van de persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de
ondernemer bij deze aanbestedingsproceduretevertegenwoordigen:

Alteen nod ig indien afgeweken
wordtvan devertegenwoordigingsbevoegdheid zoats opgenomenin
het KvK Handei sregister.

Volledige naam:

Geboortedatum:

i

Geboorteplaats:

\

Functie/optredend als:

Postadres:
1
Telefoonnummer:

E-mail:

I

!

Volledige naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

1
Functie/optredend als:

1
Postadres:

i
Telefoonnummer:

E-mail:

1
Vermeld zo nodiggedetailleerde informatie overdevertegenwoordiging(vorm, reikwijdte, doei, enz.):

Mci.K7Au

|
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Deel II

c

Minister Sevan Econcmisd-e

Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten
Doet de ondememer beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de selectiecriteria van deel IV
en de (eventuele) criteria en regelsvan onderstaande deel V?

Draagkracht kanbetrekkinghebben op
finanriele en economische draagkracht,
maar ook op bijvoorbeetd tec!mische
befewaamheid, beroepsbevoegdheid of
net bezitvan certificates

O )a

O nee
~~

Zo Ja< vmrek vooreik van ie betrokken

entiteiten een a/zonderiijb UEA-formuhermet de informatie die wordtgevraagd in de

afdelingen A en B van d
it deel en deel III. Die format er moet dcorde beti okken entiteiten naar behoren warden irigeviild er.ondcitekend.
Erzij op gewezen dat het daarbijook gaat omniet rechtstreeks tot de ondememing van de ondememer beh
orende technici oftechnische
organen, in het bijzonder die weike belastzijn met de kwaliteitscontroleen, in hetgeval van overheidsopdrachten voorwerken, de technici of
technische organen die de ondememer terbeschikking zullen staan om dewerkzaamheden uit te voeren.
Vermeld, voorzover dit relevant is voor de specifieke draagkracht waa
rop de ondememer steunt, vcorelh van de betrokken entiteiten de
informatie.

Vermeld de specifieke draagkracht waa rop de ondememer steunt voor elk van de betrokken entiteiten:
Mo* 1500 teltens >

Deel il D

Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondememer
geen beroep doet
(Gedeelte dat alieen moet worden ingevuld wanneerde aanbestedende dienst ofaanbestedende entiteitexpkiet om deze
gegevensvraagt.)

Isde ondememer van plan een gedeelte vandeopdracht in onderaanneming aan derden tegeven?
Oja

o nee

Zo ja, noem, voor zover bekend, de onderaannemers die worden voorgesteld:
Vermeld de informatie die wordt
gevraagd in de afdelingen A en B van
dit deel en deel III voor elk van de
(categorieen van) betrokken onderaan
nemers indien de aanbestedende dienst
of aanbestedende entiteit expficiet
om deze informatie vraagt naast de
informatie in dit deel.
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Deel III
Dee! Si! A

M . n i s t e / s e v a n f . c on o r n i s c h e 7ar<en

Uitsluitingsgronden
Gronden die verband houden metstrafrechtelijke veroordelingen

Grander) in verband metstrafrectitelijfee veroordelingen krachtens
nationale bepolingen waarbij de
in artikel 57, (id 1,von de richtlijn
Vermel de gronden worden omgezet.

Artikel 57, lid 1,van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsg
ronden:
1. Deelne ming aan een criminele organisatie"*
2. Corruptie"
3. Fraude'1
4. Terroristische misdrijven ofstrafbare feiten in verband met terroristische activiteiten's
5. Wi twassen van geld of financie
ring van terrorisme'1
6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhander5

Aan t e kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteit
indien bet eenprocedure onder
de Europese aanbestedingsdrempel
of een procedure van
een spedale-sectorbedrijf betreft.

Bij deze aanbestedingsprocedurezijn de volgende uitsluitingsgronden van toepassing:
D Geen
HI 1 Deelneming aan een criminele organisatie
111 2 Corruptie
0 3 Fraude

0

4 Terroristische misdrijven ofstrafbare feiten
in verband met terroristische activiteiten
0 5 Witwassen van geld of financiering van terrorisme
0 6 Kinderarbeid en anderevormenvan mensenhandel

Is de ondernemerzelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevendof toezichtboudend orgaan van de ondernemer
of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om een van de biervoor genoem
de redenen
veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dot expliciet een
uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?
O ja

O nee

Vermeld, indien de relevante stukke
n elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres:

Afgevende entiteit:

!
Precieze referentienurnmersvan destukken:
1

I
Zoja:
a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/Zijn.
Datum:

Punt(en):

Grond(en):

10

In de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 200S/S41/JBZ van de Read van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit

11

In de zin van artikel 3 van deOvereenkomstter bestrijding van corruptie waarbijambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstatenvande

CPS L 300 van 11.11.2008, biz. 42).

Europese Unie betrokkenzijn(PBC 195 van 25.6.1997.biz. 1)en artikel 2. lid I. van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van 22 juli 2003 inzake de bestriiding van
corruptie in de privesector (PB L192 van 31.7.2003. biz 54). Deze uitsluitingsgrond omvatook corruptie in de zin van de nationale wetgeving van de
aanbestedende dienst (aanbestedende entiteit) of de ondernemer.
12

In de zin van artikel 1 van de Overeenkomstaangaande de beschetiming van de financible belangen van de Europese Gemeenschappen
(PBC 316 van 27.11.1995. biz. 48).

13

In de zin van de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit 200Z/475/JBZ vande Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PBL 164 van 22.6.2002. biz. 3).
Deze uitsluitingsgrond omvat ook uitlokkingvan. medeplichtigheid aan of poging tot het piegen van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4van genoemd
kaderbesluit.

14 In de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlementende Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebmikvan hetfinanciele
steisel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PBL 309 van 2 5.11.2005. biz. 15).
15

In de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlementende Raad van 5 a prii 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel
en de beschermingvanslachtoffers daarvan. en tervervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZvande Raad (PBL 101 van 15.4.2011. biz. 1).
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H.niSte, levan Economist!-*?aic«

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld.

c) Vo orzover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode:

En de betrokken punt(en):

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaarzijn:
Internetadres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukken:

Wanneer er sprakevan veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de
toepasselijkeuitsluitingsgrond betrouwbaar is'6 ("Self-Cleaning")?
Oja

O nee

Z o j a , D e s c h nf d e g e n c m e n r r a ar i e g e i e n ' 7 :

Dee!

!i!

B

Aan te kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteit
indien het een procedure onder
de Europese aanbestedingsdrempel
of een procedure van
een speciale-sectorbedrijfbetreft.

Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies
Bij deze aanbestedingsprocedure is de volgende uitsluitingsgrond van toepassing:
B Betalingvan belastingen of sociale premies

Heeft de ondernemer voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekkingtot de betaling van belastingen of sociale premies,
zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een
ander land is dan het land van vestiging?
I Be ; a s : i n g e n

O ja

O nee

[ S o c i a l e p r e m ie s

Oja

O nee

Oja

O nee

Zo nee, vermeld:
a) Betrokken land of lidstaat

b) Om welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dat deze verplichtingen niet zijn nagekomen:
i. Door middelvan een rechterlijke of administratieve beslissing:
I t f c i as t i r . g e n

O ja

Q nee

I So c i a l e pi e n ^ e s

bepaiingen ter omzetting van artikel 57. lid 6 . van Ridltlijn 2014/24/EU.

16

Overeenkomstig rationale

17

Met inachtneming van de aard van degepieegde strafbare feiten (eenmalig, herhaald. syslematischjmoetuitde omschrijving blijkendatde genomen
maatregelen adequaat zijn

.•efjie ~ ! Decfivoer 20 -6
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M l m s t e r i e v u n F co n o m i s c h e

/axer

- Is dezebeslissingonherroepelijken bindend?
| Belastin
gen

O ja

Q nee

1

Sociale premies

O ja

O nee

-Vermeld de datum van het vonnis of de beslissing.

i

j

- In geval van een vonnis: vermeld de duur van de uttsluiting voor zover die daarin expliciet is vastgesteld:

2.

Met andere middelen? Vermeld:

I

d) Is de ondernemerzijn verplichtingen nagekomen door deverschuldigde belastingen of sociale premies, met inbegrip
van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan?
j B e l a s t i n g en

O ja

O riee

| S
ociale pie

O ja

Or

Beschrijfwijze nakoming of bindende regeling:

VermeW, indien de retevantestukken efektromsch beschikbaarzijn:

Internetadres:

i
Afgevende entiteit:

Precieze referentienummersvan destukken:

Dee) Si) C

Aan t e kruisen do o r
aanbestedend e dienst,
aanbes tedend e e n t i t ei t
Deze gronden zijn focultotief
zoivel boven aIs onder de Europese
oonbestedingsdrempel.

Let op:
Doorde ondernemer moeten alleen die
vragen v/orde nbeantwoord waarvan
de uitsluitingsgronden zijn aangevinltt.
i !>.v.

Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten18

Bij deze oonbestedingsprocedurezijn de volgende uitsluitingsgronden van toepossing:
•
111
10
•
•

Geen
Schendingverplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht
Faillissement, insolventie of gelijksoortig
Ernstige beroepsfout
Vervalsingvan demededinging

•
•
•
•
•

Belangenconflict
Betrokken bijdevoorbereiding
Prestatiesuit hetverleden
Valseverklaring
Onrechtmatige be'invloeding

Erzi/ op gewezen dot in fret boderv
on deze aanbesteding sommige iron de volgende uitsluiti
ngsgronden preriezer omschrevenkunnen zijn
in de nationale wetgeving, de betreffende oanitondiging of de aanbestedingsstukken. De nationale wetgeving (tan bijvoorbeeld bepofen dot
het begrip "ernstige beroepsfout" verschi!lendegedragingen (tan omvatten.

Heeftde ondernemer, voor zover hijweet, zijn verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht
geschonden18?
O ja

O nee

IS Zieartikel 57, lid 4, van Richtlijn2014/24/EU.
19

Als vermeld, voor zover het om deze aanbestedingsprocedure gaat, in de nationale wetgeving, inde betreffendeaankondigingofde aanbestedingsstukken
of inartikel 18, lid 2. van Richtlijn 2014/24/EU.
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s-

ngsgion d herouvvbaer is ("belf-C.caning'
Q ja

—-'< -

L J nee

Z o j a , Descend dege nomen fnaaifcge ; cn

iissement, insolventie of
geHiksoortig

Is op de ondernemer een van de volgende situaties van toepassinga) H ijisfailliet, of
b) Hij verkeert in insolventie of liquidate, of
c) Hij heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of
d) Hij verkeert in een andere, vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke
procedure uit hoofde van nationale wet- ofregelgeving20, of
e) Zijn activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, of
t) Zijn bedrijfsactiviteitenzij'ngestaakt?

O ja

O nee

Zo ja:
- Omschfiifdit nader.

beschikbaarz.

niemiriadfes:

Afgevende enii'eii:

-'eee ze rtit e: efnt i e n i p n i e i s van c e sie-uen:

lefesenTienuirrTiOis van c

« Z.ede nationale weaving, de betreffende aankondiging ofde MnwcjveuiirjjaiiUKKen.
aanbestedingsstukken

«•.»«*

iovani4
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heen de uiiaeinernf (
zoals bedocld in artihef 2.87*
lid 1 sub cAanbestedingswet2012

M^tenevanEconcrmseheme

scnJkiiggeiraakt aan ernitigc be:oepsiouterr'''V

r.

vj n e e

O :s

Zo ja, o m ? r hi j f :

Z o j a , n e e ft c e e nd e m e m e i z si i i e i m g e n d e m a ad e g e l e n g e no i n e n '
• la

• nee

Zoja, b es z h n b d o g e no m e n m a at r c g e l c n :

g e e f l b e c a. b e . n e i r e .

a r c a n e o rb e m e n e e, o v ei e r e k o c m i e r re d o n e , do g en : I n z e e o„ «v a i s , n E v ar

cle ; - e : ! e d i [ ; g ; i i g ?
O

\r.

O nee

Z o j a , o r n s c hb b :

Linton van toapasain* da

MM*.

in a
d nationala watgavinj, da batraffanda aankondising of da aanbaafadingsKukkan.
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Minnie™

Z o j a , n e e i ! ce c nd e n e n e - i ze i r e m g e n d e m a an e g e i e n g e n o me n ?

l J ja

• nee

Zoja, :.'i (.'seh!;i: l i e g e n o me n F T : a a : i e ^ o; e n :

oneernemer2ich bewust van enig belargenconflict*a h . ge v c n g v a n h jn deeinernmgnan deaanbested.ngsprccecuie?

O

ja

O

nee

Zoja, o m ^c h i i j ! ' :

f

eel! l r el

de o n f l e ! n e ^ >

v e , b o n d e r Ga d e r n e m i r g ce aa n n e s t e d e n d e d i e ns t c f a a n t a e d e r e a d e
1 cn

O ja

de!nen,ing

O nee

Z o j a , o r ns c d n j f :

23 Zoals vermeld in de rationale weaving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken.
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a h, .

M.R«st*ri<?

van economy

f.!ici"in'-mef oveikorncn dat ece eerdcre eveihcr csoneiacrt. can eeidor e opdracm van t e n aarbcstecicr.ee

eiviitat oi sen e s i de e concessieoveieenkor.st heefl g de d tot vroegtndrge Deernckgnig van d e ven.cn » K o... .

-

schadeceipoed : ngci : io; andere vergnbkbare sancbesr
Oio

O nee

Zo ja, omst hrijf:

Zo ja, neeft ce ondemerner aeibemigende rnaadegeien genemen?
• ja

D nee

Zo ja, beschrijf de genomen rr aaaege'en:

;

,

r

,

,

2 bij

,

,

,

•>

«*«*

.1

><

>

enebvokra an,

o'*"" d e a d e n enverwi

Kunnen ove: icggen, on
O ;e

Or

-SSSs

dan neaoigen. r d omversiirbaar irisreidaoce n'b-rna be te veonenken inn cen naangeea ' M o e .e. , ,.e,
araa : r> v. L-,> , iifv!i Otinc: dOofHo of pon 'liUid?

O ja

O nee

Id neen
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Doel IV

wmisterie van Economise zaken

Selectiecriteria
a: Al gemene aanwijzing vooralle selectiecriteria

Bedoeid worden geschiktheidsei sen zoals vermeld in de
Aanbestedingswet 2012.

De ondernemerverklaart met betrekking tot de selectiecriteria dat, hi) voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria:
O ja

DggI V

O nee

Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

dialoog zal worden uitgenodigd, ce beperken. Deze informotie, die vergezeld kan goon van vereisten met betrekking
in

W'mn m"

•<»

^ ^effende aankondiging of

De ondernemer verklaart dat:
Bedoeidworden^sel^becriteria

Er wordt opde volgendewijzevoldaan aan deob|ectieveen niet-discriminerendecriteria en regels te beperking van het

Aanbestedingswet zorz.
M a x 7 5 0 reke ns >

Geef, in geval bepaalde certificaten of andere vomnen van bewijsstukken zijn vereist,
aan of de ondernemer over de vereiste documenten beschikt:
O ja

O nee

ko ja, weike:

v e i m e l o, i n d i en e e n a a ni a i v a n tieae c e n i f i c a r e n of a n d ei e v ol m a n v a n b ew i j s st u k k e n e l e kl i o n i s c h b es c h i k t u e i

-in-g vooi rrjK ddrirv^n:
nterneradies:

A t g e v ^ n d e e n l i v en :

24

Vermeld duidelijk op welk punt hetantwoord betrekking heeft.

14 vama

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

m msterievanEeonomischezaKe

Afgevendo enHtfit:

Dr?:ie?e

Deel Ml

referentlenummers van tie stukken:

Slotopmerkingen
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de delen ll-V' verstrekte
informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn van deconsequenties van het afleggen van
eenvalseverklaring.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor bedoelde certificaten en
anderevormenvan bewi|sstukken te kunnenoverleggen.tenzi):
a) d e aanbestedendedienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten rechtstreeks kan verkrijgen
door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke nationale databank2* of
b) de aanbestedende dienst of instantie met ingangvan uiterlijk 18 oktober 20t82S reeds over de betrokken
informatie beschikt.
Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel meeindatde aanbestedende dienst of aanbestedende
entiteit bedoeld in deel I, afdeling A toegang krijgt tot stukken tot staving van de informatie die is verstrekt
Hit I in if nrm
Furnnees Aanbestedinasdocument met het oog op de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Datum, plants en, indien vereist of

Datum:

Plaats:

noodzakelijk, handtekening(en):

Naam:

Ondertekenen kan alleen schriftelijk
na printed of door miffdel van de
standaardonderteltenfaciliteitvan
Acrobat Reader.

Handtekening:

Functie:

!

..

_

:
Datum:

Plaats:

1
Naam:
ii .

.
Handtekening:

Functie:

! . . .. . . . . . . -

i

Datum:

Plaats:

1

!
Naam:
i

_

Functie:

25

__

_ —
Handtekening:

Opvoorwaatdedatdeondernemetdenoodzakelijke informatie heeftverstrekt(internetadres. afgevendeentiteit. precieze referentlenummers van de
stukkenjwaardoorde aanbestedende dienst of aanbestedende instantie daartoe instaatwordt gesteld. Indien voorgeschreven. moetdilvergezeld gaanvande
betreffende instemming met een dergetijke raadpleging.

26

Affiankelijkvande nationale uitvoeringvartartikel 59. lid 5, weedealineavanRichtlijn2014/24/EU.

BIJLAGE B2: VERKLARING OMTRENT RECHTMATIGHEID
0nder9et®kende

yerklaart dat onderhavige inschrijving in het kader van de meervoudig onderhandse
aanbestedmg 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
Dag/maand/jaar te plaats
Door, naam en voorletters, functie
Als rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderneming

Handtekening:

Bijlage D - Prijsinvulformulier
Meervoudig ooderhandse aanbesteding aanleg kutwtgrasvelden gemeente MonHoort met kernntrk l8MfM0l7A1ON-RM»1

iTotale kosten t.b.v. beoordeling G1 prijs:

|Ets2S
kunstgrasveklen en d«
h onderhoudsplan by te voegen bij uv
he it van deza warlg8amheden.
J {VeW 1)
mogelijk minderpria vow (let ukgravan van een strook van
boOmm diep (I900m2 « 0,1 = 190m3 minder ktei uitgraven en re
lenvoeren). Indien met mogelijk. prijsvetd leeg laten.
W (VeW 1)
ifivoor het leveren n monteren van U-proSelen ter montege van
jvolkefflkunstttotplaten Be •n, inclusief leveren en aenbrengen platen
(insteekmethode alt op n t hppfdveld van MSV I9) m plaats van de
dubbelstaetmatlen.

O (VeW 2)
van U-profielen
B2 voor Pet leveren en m
leveren en aanb
ikunttstofplaten Bmm. ir
ikmetnode alt op bet ho.
dubbelstaafmatten.
it 42P(VeW 2)
leeront voor bet leveren en aanBrengen palen en verrinkte
dubbelstaafmatten e8/«6mm, 2.2 m hoog. Een degeSjke
jmgsmethode dient by de meerpi|s inbegrepen te njn. V
idmg in de lengte van het veld op 60m nit de sporthal. 2i
oven de dubbelstaafmatten netten aenbrengen maasvwj
|Elt 42Q (VeW 2)
iMeemiis voor het leveren en aanbre
'staafmaflen e8/e6mm 2 .2m
ibevestigingsmethode dent bi| de m
»42R(VeW2)

^

dubbelstaafmaOen «e/»6mm 2.2 m hoog. Een degelijke
vestigingsmethode dient bi| de meerpnjs inbegrepen te zijn.'
|Elt 45K (VeW 2)
lienmpgelijk mmderpna voo' het mlgraven va
1200mm diep (1900m2 * 0.1 = 190m3 minder klei
iren). Indien net mogelijk, pnjsvetd leeg lat
|Eta 47L (Veld i)
Meerpirt voor het leveren en aanbrengen van stan
ktasse II (khtopbrengst 220 lu* emdwearde na e<
laanvangtsterkte 290 lux).
an u-profielen te
in MSV'19) in pt

Ondergetekende (ripi
2017-MONJ4M01.T
igingen/aanwlingc

in boven hetgeen bepaald in het eerder gend

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

Gemeente Montfoort

ALGEMENE OPMERKING VOORAF:
Vul hieronder uw vragen in met een verwljzlng naar het betreffende document, paragraaf Datum:
en alinea.

Mniwoora

1
2

4
5
6

10
11
12
13
14

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Plaats en datum:

Bljlage 1:
Bijlage 2:

IBMN-2017-MON-RB-001
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BIJLAGE F:

INVULFORMULIER G4 KWALITEIT VAN HET KUNSTGRAS

G4.1 Aantal knopen
U dient aan te geven uit hoeveel knopen per m2 het door u aangeboden kunstgras bestaat.
Aantal knopen per m2 in het kunstgras
8750 knopen of meer
9000 knopen of meer
9250 knopen of meer
9450 knopen of meer

Aankruisen wat van toepassing is

n

•
•
•

G4.2 FIFA norm
U dient aan te geven welke FIFA norm van toepassing is op het door u aangeboden kunstgras:
FIFA norm
FIFA*
FIFA**

Aankruisen wat van toepassing is

n
n

G4.3 Bicolour
11 riipnt aan ta neven of het door u aanqeboden kunstgras bicolour is:
Aankruisen wat van toepassing is
Bicolour
Nee
Ja

n

•

