^ gemeente

Monlfoort
Collegevoorstel B & W

Ad vies

2.

Geheimhouding opte iSeir^^SkdSS^d''? kunJ9r®svelden gemeente Montfoort
aspecten in dit advies enalle wenqTstuTkonln nf ' ^ de Geme^ewet omtrent de financiele
op grond van het bepaalde in artikJ 10 lid2 sub b v^de
"'T™ te" grondsla9 l'S9en,
de fmancifele en economische belangen van de gemeente
°Penbaarheid van bestuur, zijnde

Akkoord
Burssmeesten^ Pj. van Hartskamn^i».i«m
Weihouder

ji

u viaar

Wethouder F Langerak-Oostrom
Wethouder H.M. Leieune-Kndcr

^/etarisd^j>_GGadella-van G Us

Pagina 1 van 4

Bijlage C - Programma van Eisen
9— M
i
n
e
r
s

a
a
~"9

*
~
e
„

Inleidina
voeKSltw^

v°etba,veren,ging M.S.V.19 en bij

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 MSV' 19 (veld 3)

inrichting open ronddevS

^ ScholencomP|ex-

De

°vad9a aangeleverde tekeningen geven inzicht in de

Alqemene eisen:
Eisen aan de inschrijver:
1'

kDuenstgrahsi^demn0et

ISA'Sp0rt/a9-

9ecertificeerd zijn voor het aanleggen van rubber ingestrooide

2.

De inschrijver dient VCA** gecertificeerd te zijn.

Algemene eisen aan de uitvoering:
3'

h
M?oree"Xe
teziK3' P'aa,SVlnden vanaf
v^vjv.Vk » VIrd L^£.|J||.
/

5.
n/
6.
7.

3a!L

l

9ge"
lf

4'u™ 2018 a"

werk dient voor 29 juli 2018 (week 23 t/m

kunstgrasvelden dienen voorzien te zijn van monofilament vezels

8.

10 Alta^°nndHn9wVT
' alle AP04

de werkzaamheden

keuringen)1196"

n°di9

rijplaten afvoeren en het werkterrein opruimen

^ 0m

9r°nd

* te V°6ren zijn voor rekenin9 van de

aannemer

(waaronder

11. Alle benodigde transportvergunningen zijn voor rekening van de aannemer
12. De aannemer dient voor het gehele werk een CAR-polis af te sluiten
wLfHT66"16^6^ ?rondmonsters genomen, de bevindingen van die monsters en de tekeninq met de olaats
w e t kd

i

e

S

7

S

r

'

•

de kleilaag tussen -150mm en -300mm afgevoerd kan worden als stevige klei voor waterwerken
de toplaag van de wetravelden afgevoerd kan worden voor hergebruik
de zandlaag onder de wetravelden geschikt is voor hergebruik

1/1 w 1,1*1

• de ^ho ld^e v.?de^ieh te'kenlng a'69"
15'

v^eSn^Te^eKStS^

16'

worden"81116' "h6""
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9rondmons,ers °m te

^vcerd kan warden als zanderlge bosgrond met

^ 2 e"

3 W°rdan 120mm h°9a' aa"9a'a9« «a"

2 ^ brade °P™"ln9 te
zie"

«

makan achter da

»P^®anden van de

°<pa '""deling (zand en drainage) van veld 2 hergebroikt kan
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17 De aannemer neemt zelf grondmonsters om te zien of het zand (± 1300m3) uit de hindering van het te
=als ,underin9

19,

* wetravelden < ±WI af te voeren

'

Jie 'oplaagals

2°'

-S»-SS=H=
22 Grond en/of zand dat niet hergebruikt kan worden op locatie moet worden afgevoerd (partijkeuring

23 S dSedteS ^"telring van veld 2 moe. afgedop, worden of aan ^aardoorgelus. worden,
voof hSoppen of dootlussen moet die drainage doorgestoken/doorgespoten worden om de werking ervan
24, S dtein?gesfelsel dient voorafgaand aan het leggen van de kunstgrasmat in overteg met de opdrachtgever te
25 VdO?de°anSeeesteding moet eerst een "klickmelding" aangevraagd worden voor het gehele terrein, dit heeft als
26 A?^kabelsof'ieklingen d?eaangegeven/gede,ec,eerd „„rde„ een ohstake, vormen voor de werkzaamheden dan
27 Orrfeen wemi^jdlng van het bescthkb^e budget te voorkomen bij de aanbesteding moet de aanbieding
voorzten zijn van len open begroting om zodoende passende bezuinigingen door te kunnen voeren,

l^ku^— SSSlSSKfi--- »«- —
29. De kunstgrasmat moet minimaal voldoen aan de volgende waarden.
13.500/6
—
minimaal
365 micron
minimaal
garendikte
113.000/m2
minimaal
aantal polen/m2
twee kleuren
poolkleur
30 Bij de op'leveP°ntvan het werk moeten garanTSzen overlegd wi'tdTh va"n de geleverde materialen en

voldoet aan de vigerende eisen van ISA-sport/o.g. en de KNVB.

nemen Daarnaast dient u een onderhoudsplan bij te voegen bij uw inschnjving waaruit blijkt welke
34.

op te geven voor he. leveren van een be,ere kwaiitei, kunstgrasmat weike
•

i

I

_J_ ...Anr^nrt \inlrlnQf

minimaal aan de volgende waarden voldoet.
minimaal
dTex
minimaal
garendikte
minimaal
aantal polen/m2
minimaal
poolkleur

15.000/6
380 micron
113.000/m2
twee kleuren

bewatering en het snoeien.
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Eisen ten aanzien van de beregeningsinstallatie:
d! a!n'eS Van de kunst9rasvelden komt de beregeningsinstallatie te vervallen
S'
J/. Under de bestrating mogen de leidingen en stuurkabels blijven liggen

wordenaan ^ 'e"en'

kunstgrasvelden moeten de leidin9en,

kabels en pop-ups weggenomen en afgevoerd

E'sen ten aanzien van de aanleq van veld 1 fhoofdveld W Montfoortl:
Eisen ten aanzien van de afmeting:
39. Het aan te leggen kunstgrasveld heeft een afmeting van 105m x 69m.
Eisen ten aanzien van de voorbereiding:
40. De volgende voorbereidende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden:
a. opnemen en afvoeren leunhek (exclusief bebording, deze worden verwijderd door de vereniging)
b. palen en reclame borden 2e ring worden verwijderd door de vereniging
tTkrnhrveldaiVOeren * 400 m2'

30X30 visbektegel inclusief band' in over'eg

hergebruiken, zie

c.

de palen van de ballenvangers zijn goed en kunnen hergebruikt worden, het gaas en de netten
verwijderen en afvoeren, vervangen door verzinkte dubbelstaafmatten 08/06mm 2 2m hooq
aansluitend daarboven netten aanbrengen. Een degelijke bevestigingsmethode inclusief
• tussenrubbers dient bij de aanneemsom inbegrepen te zijn (let op de geluidsabsorptieV
d. doodspuiten grasmat en/of pulverfrezen;
e. doelen en dug-outs worden door de vereniging verwijderd'
6n af!°e?n ber®9eningsmaterialen, dit zijn de leidingen en pop-ups die in de grand zitten
n
(
g. struiken en opstanden/stobben wegnemen en afvoeren (±200m) tot 3m uit het nieuwe leunhek in
verband met te plaatsen laurierhaag zie tekening 1 (let op de kabels van het scorebordV
h. scorebord en camerasteiger kunnen blijven staan;
t^<erring'"l ^cM8-To-201y n kS

verplaatst worden ivm- da

maatvoering van de slidingstroken. zie

41. De volgende draineer en ontgravingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te wordena. aanleggen drainage 0 65mm diep 400 mm, 18 strengen h.o.h. 400 cm in de lengte van het veld'
ctez? drainage komt een laag boven/of tussen de bestaande drainage, zie tekening veld 1 •
C'i
? 6 drainage ligt 00k 400 cm h.o.h. de nieuwe drainage kan dan in het midden tussen de
bestaande drainage gelegd worden;
d

fz^idzijde)

drama9e aansluiten

°P de bestaande verzamelleiding 0125 mm op de kop van het veld

e.
f.
g.

verzamelriool verplaatsen naar de bossage, net naast het voetpad (dus 170 cm uit de leuninq)bestaande drainage verlengen en aansluiten;
er komen dus 18 nieuwe doorspuitputten 0315 mm bij de bestaande 19stuks (dus h o h 2 m) Er kan
00k gekozen worden voor een nieuwe verzamelleiding en deze afvoeren op de sloot'
h. alle doorspuitputten oplengen tot maaiveldniveau, deksel passend invoegen in de be'rrrv
'' ml0' h 0ntgrave" 9ra.®.veld 105m x 69m en afvoeren grand tot diepte van 350mm, middenstip
120mm hoger dan de zijlijnen (300mm min peil);
j'

2?hS!idin9Stnken ombet veld' 4 m breed tot 300 mm diep. U dient in uw inschrijving aan te
geven of het mogelijk is om deze strook 200mm diep uit te graven (1900m2 x 0,1 = 190m3 minder klei
uitgraven en zand aanvoeren) en in dat geval daarvoor een minderprijs op te geven-

'
staan
I.
42'

'?°onn den °Tnn6t V6ld t0t 150mm d'®P: loopPaden worden vier tegels breed, naast de
300mm x 600mm x 50mm/of betonplaten naar eigen inzicht waar de leuningpalen in

leveren en aanbrengen zand voor de looppaden.

MSNAtSpn^ Hp"«2!jlirtk0m o"de 9r°^ k3n hergebruikt worden voor
MSV 19 en in de strook van 2m naast de voetpaden om de velden.

aanvulling

van het verwijderde wetraveld van

Eisen ten aanzien van de aanleg van het kunstgrasveld*
43. De volgende werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld dienen uitgevoerd te wordenh ,l°n/rd egahsheren ond%9;ond veld- middenstip 120mm hoger dan de zijlijnen (350mm min peil)-'
b. leveren en aanbrengen M3 C en D zand ca. 250mm. U dient een omschrijving van de
verhouding/materiaal/kwaliteit van het zand bij te voegen bij uw inschrijving. Dit zand kan gewonnen/
en eventueel bijgemengd worden uit het te ontgraven wetraveld van MSV' 19*
c. leveren en aanbrengen zand voor de slidingstroken en looppaden;
d. zand verdichten / "tonrond" egaliseren / middenstip 120mm boven de zijlijnen;
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e.
f
a

leveren en stellen opsluitbanden 200mm x 100mm van het veld,
leveren en stellen opsluitbanden 150mm x 50mm van de looppaden ;
leveren en leggen van tegels 300mm x 600mm dik 50mm/of betonplaten naar keuze van de
aannemer random de opsluitbanden van het veld ten behoeve van stabihsering van de leuningpalen,
h. leveren/hergebruiken en aanbrengen van 400 m2 tegels 300mm x 300mm dik 40mm voor de
voetpaden om het veld zie tekening 1. De looppaden worden vier tegels breed, naast de strook tegels
300mm x 600mm x 50mm/o.g. waar de leuningpalen in staan;
i
Nieuw tegelwerk aansluiten op bestaande bestrating,
....
j' leveren en aanbrengen van sporttechnische laag dik 100mm. U dient een omschrijving van de
verhouding/materiaal/kwaliteit van de sporttechnische laag bij te voegen bij uw inschrijving
k leveren en aanbrengen van de kunstgrasmatten inclusief belijning voor een voetbalveld met infill SBR
korrel. U dient een omschrijving van de verhouding/materiaal/kwaliteit van het kunstgras bij te voegen
bij uw inschrijving.

OPTIONEE!.- als meerprijs aan te bieden:
u„aiitPit
I. In uw inschrijving dient u een meerprijs op te geven voor het leveren van de SBR infill in de kwaliteit
m. Inuw inschrijving dient u een meerprijs op te geven voor het aanleggen/toepassen van een shockpad.
Hierbij dient u tevens aan te geven hoeveel SBR infill er minder wordt gebruikt inclusief een
minderprijs.
Eisen ten aanzien van de terreininrichting:
44. De volgende werkzaamheden met betrekking tot de terreininrichting dienen uitgevoerd te word ^
a leveren/hergebruiken en plaatsen van de ballenvangers achter de doelen, 5m hoog em 25m breed. De
palen met bovenliggers hergebruiken. Het onderste deel voorzien van verzinkte dubbelstaafmatten
08/06mm, 2,2m hoog, daarboven aansluitend netten maaswijdte 100mm aanbrengen. Een degelyke
bevestigingsmethode dient bij de aanneemsom inbegrepen te zijn (let op de geluidabsorptie);
b. leveren en aanbrengen 8 stuks staalverzinkte lichtmasten 16m boven het veld (ophangpunt
lichtbakken is 15,5m boven het veld);
c. leveren en aanbrengen standaardverlichting klasse II lichtbakken, lichtopbrengst 220 lux na een jaar,
aanvangssterkte 250 lux, klasse II;
d. leveren en aanbrengen bekabeling en schakeling en het bedrijfsklaar installeren daarvan,
e realiseren van een aansluitpunt zoals op tekening veld 1 aangegeven,
f
leveren en aanbrengen staalverzinkte leunhekwerken hoog 1250 mm om het veld van voldoende
afmeting en stabiliteit. U dient een omschrijving van het te gebruiken materiaal bij te voegen bij uw
g.

leveren e^aanbrengen van een poort voor onderhoudswerk, naast de ballenvanger achter het doel
noordzijde (recht voor de het toegangshek van het terrein, zie tekening veld 1);
h. leveren en aanbrengen van een dubbele spelerspoort, met inloopmat, ter plaatse van de huidige
i.

spelerspoort;
,
, ..,
leveren en aanbrengen van stelbuizen voor de doelpalen, doelen worden hergebruikt,
leveren en aanbrengen van stelbuizen voor de cornervlaggen.

OPTIONEEL. als meernriis aan te bieden:
k in de lengte van het veld aan de slootzijde ballenvangers aanbrengen, 2 stuks lang 55m hoog 5m
idem als het hoofdveld van MSV'19 (zie tekening 1). De palen met bovenligger worden hergebruikt uit
de erfscheiding van de wetravelden;
I
in uw inschrijving dient u optioneel, in plaats van standaardverlichting klasse II, het leveren en
aanbrengen van LED verlichting klasse II (lichtopbrengst 220 lux emdwaarde na een jaar,
aanvangssterkte 250 lux) aan te bieden;
, uuQ._t„_frn_tton
m. in uw inschrijving dient u optioneel de leunhekken te voorzien van staalverzinkte dubbelstaafmatten,
idem als veld 2 van W Montfoort;
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Eisen ten aanzien van de aanleq van veld 2 (t.b.v. MSV'19 op het wetraveld van W Montfoort):
Eisen ten aanzien van de afmeting:
45. Het aan te leggen kunstgrasveld heeft een afmeting van 100m x 64m. zie voor de ligging tekening 2.
Eisen ten aanzien van de voorbereiding:
46. De volgende voorbereidende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden:
a. opnemen en afvoeren/in depot brengen van alle hekwerken om de beide wetravelden, de palen en
bovenliggers kunnen hergebruikt worden als ballenvanger langs de velden;
b. doodspuiten/pulvervrezen grasmat;
c. opnemen en afvoeren beregeningsmaterialen, dit zijn de leidingen en pop-ups die in de grand zitten
d. afgraven en afvoeren/hergebruiken 120mm/150mm toplaag van beide wetravelden, 100 m x 128 m. U
heeft de mogelijkheid vooraf monsters te nemen;
e. zoveel mogelijk ter plaatse van het wetraveld van MSV19 zand winnen voor hergebruik, tot de
nieuwe erfafscheiding, 60m uit de sporthal, naar verwachting ± 5000 m2 tot 450 mm diep, zie tekening
f.
g.
h.
i.
j.
k.

I.
m.

n.
0.
p.
q.
r.

drainage die vrij komt afvoeren, blijvende drainage afdoppen of doorlussen aan elkaar;
voor het afdoppen eerst de drainage doorsteken/doorspuiten, en controleren op functioneren;
op 120cm uit het nieuwe leunhek een sleuf graven evenwijdig aan de sloot dus haaks op de
bestaande drainage, nieuwe verzamelleiding 0 125mm met doorspuitputten aanbrengen, de
bestaande drainage aansiuiten op nieuwe doorspuitputten (putten oplengen tot maaiveldniveau);
verzamelriool afvoeren op de sloot;
door het opschuiven van dit veld richting het 2e veld van MSV19 moet nog 10 strekkende meter
grand uitgegraven worden voor de fundering van het nieuwe veld diep 280mm;
boven/tussen de bestaande drainage een nieuwe laag drainage aanbrengen (24 strengen en 24
doorspuitputten, putten oplengen tot maaiveldniveau), idem als beschreven bij veld 1 (zie tekenina
y
veld 2);
deze nieuwe drainage aansiuiten op het verzamelriool doormiddel van doorspuitputten (h.o.h. 2m)
mogelijke optie (zie tekening 2A): de nieuwe drainage boven de bestaande drainage in de lengte van
het veld aanbrengen h.o.h. 4m met een verzamelleiding en doorspuitputten op de kop van het veld, in
het gezamenlijke voetpad tussen veld 2 en 3, daarmee vervalt de hierboven beschreven
verzamelleiding in de lengte van het veld en blijf de oude drainage per stuk op de sloot uitkomen. U
dient hier zelf een keuze in te maken;
doorspuitputten oplengen tot maaiveldniveau, putdeksel passend in het tegelpad opnemen;
ontgraven slidingstroken om het veld, 4 m breed tot 280 mm diep i.v.m. stellen opsluitbanden zie
tekening veld 2;
ontgraven looppaden om het veld tot 150 mm diep, looppaden worden drie tegels breed, naast de
strook tegels 300 mm x 600 mm x 50 mm/o.g. waar de leuningpalen in staan;
leveren en aanbrengen zand voor de looppaden;
beregeningsinstallatie/leidingen en pop-ups verwijderen en afvoeren.

Eisen ten aanzien van de aanleg van het kunstgrasveld:
47. De volgende werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld dienen uitgevoerd te worden:
a. aanvullen extra uitgegraven gedeelte (± 10m x64m) leveren en aanbrengen M3 C en D zand ca.
280mm. U dient een omschrijving van de verhouding/materiaal/kwaliteit van het zand bij te voegen bii
uw inschrijving;
b. leveren en aanbrengen M3 C en D zand voor "tonrond" maken van het nieuwe veld;
c. verdichten / "tonrond" egaliseren / middenstip 120 mm boven de zijlijnen;
d. leveren en stellen opsluitbanden 200m x 100mm van het veld;
e. leveren en stellen opsluitbanden 150mm x 50mm van de looppaden ;
f. leveren en leggen van tegels 300mm x 600mm dik 50mm/o.g. om de opsluitbanden van het veld ten
behoeve van stabilisering van de leuningpalen;
g. leveren en aanbrengen van de tegels 300mm x 300mm dik 40mm voor de voetpaden om het veld, zie
tekening 2. De looppaden worden drie tegels breed, naast de strook tegels300mm x 600mm x
50mm/o.g. waar de leuningpalen in staan;
h. leveren en aanbrengen van sporttechnische laag dik 100mm. U dient een omschrijving van de
verhouding/materiaal/kwaliteit van de sporttechnische laag bij te voegen bij uw inschrijving;
1. leveren en aanbrengen van de kunstgrasmatten inclusief belijning voor een voetbalveld met infill SBR
korrel. U dient een omschrijving van de verhouding/materiaal/kwaliteit van het kunstgras bij te voegen
bij uw inschrijving.
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QPTIONEEL. als meerpriis aan te bieden:
j. In uw inschrijving dient u een meerprijs op te geven voor het leveren van de SBR infill in de kwaliteit
Cryogeen o.g.;
k. In uw inschrijving dient u een meerprijs op te geven voor het aanleggen/toepassen van een shockpad.
Hierbij dient u tevens aan te geven hoeveel SBR infill er minder wordt gebruikt inclusief een
minderprijs.
Eisen ten aanzien van de terreininrichting:
48. De volgende werkzaamheden met betrekking tot de terreininrichting dienen uitgevoerd te worden:
a. leveren en plaatsen van ballenvangers achter de doelen, 5 m hoog. 25 m breed met bovenligger. Het
onderste deel voorzien van verzinkte dubbelstaafmatten 08/06mm, 2,2 m hoog, daarboven
aansluitend netten maaswijdte 100mm aanbrengen. Een degelijke bevestigingsmethode dient bij de
aanneemsom inbegrepen te zijn (let op de geluidabsorptie);
b. de ballenvangers tussen veld 2 en veld 3 combineren op een veld, totaal dus 50 m breed.
c. hergebruiken en aanbrengen staalverzinkte lichtmasten 16 m boven het veld (ophangpunt
lichtbakken is 15,5m boven het veld);
d. leveren en aanbrengen standaardverlichting klasse III (lichtopbrengst 120 lux eindwaarde na een jaar,
aanvangssterkte 150 lux);
e. leveren en aanbrengen bekabeling en schakeling en het bedrijfsklaar installeren daarvan;
f. realiseren van een aansluitpunt zoals op tekening 2 aangegeven;
g leveren en aanbrengen staalverzinkte leunhekwerken hoog 1250 mm om het veld van voldoende
afmeting en stabiliteit.
h. leveren en aanbrengen van stelbuizen voor de doelpalen;
i. leveren 2 stuks doelen, type P, compleet met net;
j. leveren en aanbrengen van stelbuizen voor de cornervlaggen;
k. leveren en aanbrengen van een spelerspoort, met inloopmat, zie tekening 2;
I. leveren en aanbrengen werkpoort, zie tekening 2;
m. leveren en aanbrengen palen en verzinkte dubbelstaafmatten 08/06mm, 2,2m hoog. Een degelijke
bevestigingsmethode dient bij de prijs inbegrepen te zijn. Voor erfscheiding van het bovengenoemde
hek naar de entree van MSV' 19, zie tekening 4 (50m).
n. leveren en aanbrengen palen en verzinkte dubbelstaafmatten 08/06mm, 2,2m hoog. Een degelijke
bevestigingsmethode dient bij de prijs inbegrepen te zijn. Voor erfscheiding van het bovengenoemde
hek naar de entree van W Montfoort, zie tekening 4 (50m).
QPTIONEEL. als meerpriis aan te bieden:
o. in de lengte van het veld aan de slootzijde ballenvangers aanbrengen, 2 stuks lang 55m, hoog 5m
idem als hoofdveld MSV'19. Palen en bovenliggers hergebruiken uit bestaande erfscheidingen van de
wetravelden;
p. in uw inschrijving dient u optioneel, in plaats van standaardverlichting klasse III, de volgende opties
aan te bieden:
leveren en aanbrengen standaardverlichting klasse II (lichtopbrengst 220 lux eindwaarde na
0
een jaar, aanvangssterkte 250 lux. In dit geval 8 masten hergebruiken);
o leveren en aanbrengen LED verlichting klasse III (lichtopbrengst 120 lux eindwaarde na een
jaar, aanvangssterkte 150 lux);
o leveren en aanbrengen LED verlichting klasse II (lichtopbrengst 220 lux eindwaarde na een
jaar, aanvangssterkte 250 lux. In dit geval 8 masten hergebruiken.
q. in uw inschrijving dient u optioneel de leunhekken te voorzien van staalverzinkte dubbelstaafmatten
zoals gerealiseerd bij veld 2 van W Montfoort;
r. leveren en aanbrengen palen en verzinkte dubbelstaafmatten 08/06mm, 2,2 m hoog. Een degelijke
bevestigingsmethode dient bij de meerprijs inbegrepen te zijn. Voor erfscheiding in de lengte van het
veld op 60m uit de sporthal, zie tekening 4 (97m),(De kosten van de erfafscheiding dienen duidelijk uit
de gespecificeerde begroting te blijken) dit hekwerk combineren met ballenvangers tot 5m hoog,
boven de dubbelstaafmatten netten aanbrengen maaswijdte 100mm.

22 november 2017

Programma van Eisen

6

Eisen ten aanzien van de aanleq van veld 3 fop het 2e veld van VV MSV' 191:
Eisen ten aanzien van de afmeting:
49. Het aan te leggen kunstgrasveld heeft een afmeting van 100m x 64m.
Eisen ten aanzien van de voorbereiding:
50. De volgende voorbereidende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden:
a. Opnemen en afvoeren leunhek
b. opnemen en afvoeren 30x30 visbektegel (80m2) inclusief band, in overleg hergebruiken, zie tekening
*5,

c.

opnemen en in depot brengen van de ballenvangers, de palen zijn goed en kunnen hergebruikt
worden, netten en gaas afvoeren;
d. doelen en dug-outs worden door de vereniging verwijderd;
e. doodspuiten en/of pulverfrezen grasmat;
« n
i f' °Pnemen en afvoeren beregeningsmaterialen, dit zijn de leidingen en pop-ups die in de grand zittem
on. ue volgende draineer en ontgravingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te wordena. aanleggen drainage 0 65mm diep 400mm, 17 strengen h.o.h. 400cm in de lengtevan het veld;
b. deze drainage komt een laag boven, of tussen de bestaande drainage, zie tekening veld 3;
c. de bestaande drainage ligt 00k 400cm h.o.h. de nieuwe drainage kan dan in het midden tussen de
bestaande gelegd worden;
d. de nieuwe drainage aansluiten op de bestaande verzamelleiding op de kop van het veld1
e. bestaande verzamelriool verplaatsen naar de bossage, net naast het voetpad (dus 120cm uit de
leuning);
f. bestaande drainage verlengen en aansluiten;
g. er komen dus 17 nieuwe doorspuitputten bij de bestaande 18stuks (h.o.h. 2m). U kunt 00k kiezen voor
een nieuwe verzamelleiding en deze afvoeren op de sloot;
h. alle doorspuitputten oplengen tot maaiveldniveau, deksels passend invoegen in de berm;
i. door het opschuiven van de velden komt veld drie over de bestaande verzamelleiding te liggen,
hierdoor moet de verzamelleiding ± 9 m verplaatst worden. De kosten hiervan dienen inbegrepen te
zijn in uw mschrijving, inclusief het verlengen en aansluiten van de bestaande drainage;
J'
?^r°nd" ont9raven grasveld 100 m x 64 m en afvoeren grand tot diepte van 280mm, middenstip
120mm hoger dan de zijlijnen (300mm min peil);
k. ontgraven slidingstroken om het veld, 4 m breed tot 280 mm diep. U dient in uw inschrijving aan te
geven of het mogelijk is om deze strook 200 mm diep uit te graven (1900 m2 1400 m2 x 0 1 = 190 m3
geven 3 m'nder kie' uit9raven en zand aanvoeren) en in dat geval daarvoor een minderprijs op te
I.

ontgraven looppaden om het veld tot 150mm diep, looppaden worden drie tegels breed, naast de
strook tegels 300 mm x 600 mm x 50 mm/o.g. waar de leuningpalen in staan.

Eisen ten aanzien van de aanleg van het kunstgrasveld:
52. De volgende werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het kunstgrasveld dienen uitgevoerd te wordena. tonrond" egaliseren ondergrond veld, middenstip 120mm hoger dan de zijlijnen (350mm min peil)
ieveren en aanbrengen M3 C en D zand ca.-280mm. U dient een omschrijving van de
verhouding/materiaal/kwaliteit van het zand bij te voegen bij uw inschrijving;
c. verdichten / "tonrond" egaliseren / middenstip 120mm boven de zijlijnen;
d. Ieveren en stellen opsluitbanden 200m x 100mm van het veld;
e. Ieveren en stellen opsluitbanden 150mm x 50mm van de looppadenf. Ieveren en leggen van tegels 300mm x 600mm dik 50mm/o.g. om de opsluitbanden van het veld ten
behoeve van stabilisering van de leuningpalen;
g. Ieveren en aanbrengen van de tegels 300mm x 300mm dik 40mm voor de voetpaden om het veld, zie
tekening 3. De looppaden worden drie tegels breed, naast de strook tegels 300mm x 600mm x
50mm/o.g. waar de leuningpalen in staan;
h. Ieveren en aanbrengen van sporttechnische laag dik 100mm. U dient een omschrijving van de
verhouding/materiaal/kwaliteit van de sporttechnische laag bij te voegen bij uw inschrijving;
i.
j^eren en aanbrengen van de kunstgrasmatten inclusief belijning voor een voorvoetbalveld met infill
SBR. U dient een omschrijving van de verhouding/materiaal/kwaliteit van het kunstgras bij te voeaen
3
bij uw inschrijving.
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QPTIONEEL. als meerpriis aan te bieden:
.
... ... •,
j. In uw inschrijving dient u een meerprijs op te geven voor het leveren van de SBR infill in de kwaliteit
Cryogeen o.g.;
,
,
k. In uw inschrijving dient u een meerprijs op te geven voor het aanleggen/toepassen van een shockpad.
Hierbij dient u tevens aan te geven hoeveel SBR infill er minder wordt gebruikt inclusief een
minderprijs.
Eisen ten aanzien van de terreininrichting:
53. De volgende werkzaamheden met betrekking tot de terreininrichting dienen uitgevoerd te worden:
a. Leveren/hergebruiken en plaatsen van ballenvangers achter de doelen, 5m hoog, 25m lang met
bovenligger. Het onderste deel voorzien van verzinkte dubbelstaafmatten 08/06mm, 2,2m hoog,
daarboven aansluitend netten maaswijdte 100mm aanbrengen. Palen worden hergebruikt. Een
degelijke bevestigingsmethode dient bij de aanneemsom inbegrepen te zijn (let op geluidshinder);
b de ballenvangers tussen de velden 2 en 3 met elkaar combineren tot een ballenvanger van 50m;
c. deels leveren, hergebruiken en aanbrengen van staalverzinkte lichtmasten 16m boven het veld
(ophangpunt lichtbakken is 15,5m boven het veld);
d. leveren en aanbrengen standaardverlichting klasse III (lichtopbrengst 120 lux eindwaarde na een jaar,
aanvangssterkte 150 lux);
e. leveren en aanbrengen bekabeling en schakeling en het bedrijfsklaar installeren daarvan,
f. realiseren van een aansluitpunt zoals op tekening 3 aangegeven;
g. leveren en aanbrengen staalverzinkte leunhekwerken hoog 1250mm om het veld van voldoende
afmeting en stabiliteit. U dient een omschrijving van het te gebruiken materiaal bij te voegen bij uw
inschrijving;
h leveren en aanbrengen van een spelerspoort, met inloopmat, zie tekening 3,
i. leveren en aanbrengen van twee werkpoorten, zie tekening 3;
j. leveren en aanbrengen van stelbuizen voor de doelpalen;
k. leveren en aanbrengen van stelbuizen voor de cornervlaggen.
QPTIONEEL. als meerpriis aan te bieden:
I. in de lengte van het veld aan de slootzijde ballenvangers aanbrengen, 2 stuks lang 55m, hoog 5m
idem als hoofdveld MSV' 19. De palen hergebruiken uit erfscheiding wetravelden;
m. in uw inschrijving dient u optioneel, in plaats van standaardverlichting klasse III, de volgende opties
aan te bieden;
o leveren en aanbrengen standaardverlichting klasse II (lichtopbrengst 220 lux eindwaarde na
een jaar, aanvangssterkte 250 lux.
o leveren en aanbrengen leveren en aanbrengen LED verlichting klasse III (lichtopbrengst 120
lux eindwaarde na een jaar, aanvangssterkte 150 lux);
n. leveren en aanbrengen LED verlichting klasse II (lichtopbrengst 220 lux eindwaarde na een jaar,
aanvangssterkte 250 lux.
.
o. in uw inschrijving dient u optioneel de leunhekken te voorzien van staalverzinkte dubbelstaafmatten
zoals gerealiseerd bij veld 2 van W Montfoort;
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BIJLAGE 5

Gewijzigde "Soesternorm" toe te passen sbr-infill (07-04-2017)
Deze norm is opg esteld op basis van de nieuwe CPRG-norm (Concentratie PAKs in
RubberGranulaat-norm)
A. Leveringen infill rubbergranulaat van voerfuigbanden

Het te leveren en toe te passen infill is rubbergranulaat gemaakt van voerfuigbanden dat
voldoet aan de volgende eisen:
1) Het rubbergranulaat is uitsluitend gemaakt van voerfuigbanden. Dit wordt aangetoond
door de leverancier van het rubbergranulaat, door middel van het overleggen van (i)
een productiecertificaat van de producent van het rubbergranulaat, (ii) ee n geldig
Certificaat bandenverwerkingsbedrijf (niet ouder dan een jaar), afgegeven door de
Band&Milieu-organisatie en (iii) ee n 'verklaring grondstoffengebruik' waarin staat dat het
infill uitsluitend bestaat uit rubber van gemalen voerfuigbanden.
2) De chemische samenstelling van het rubbergranulaat voldoet aan de volgende eisen:
i. De som 8 PAK (lijs t REACH ANNE X XVII, E NTRY 50) is ma ximaal 20 mg/kg
rubber. (CPRG-norm)
ii. De som 18 PAK (lij st EPA ) is ma ximaal 75 mg/kg rubber.
iii. Het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH,
actuele candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische
Stoffen (ECHA)) is kleine r dan 0,1 gewichtsprocent.
3) Het voldoen aan de eisen 2i en 2ii wordt door de leverancier van het rubbergranulaat
aangetoond door overlegging van een analyserapport herleidbaar naar de geleverde
partij, waarbij:
a) Een representatief (maand)monster is geanalyseerd waarbij de leverancier van het
infill conform het meeste actuele protocol 1002 van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de monstername heeft uitgevoerd;
b) De samenstelling PAKs wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS 2014:01
PAK.
c) De analyse wordt uitgevoerd een laboratorium dat is gecertifieerd volgens NEN-ENISO/IEC 17025
4) Het voldoen aan de eis 2iii voor zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen wordt
jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringsinstituut op basis van een
analyserapport afkomstig van een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-ENISO/IEC 17025 na analyse op basis van een representatieve monstername.
5) Ten aanzien van de milieukundige kwaliteiten worden de adviezen uit het
zorgplichtdocument gevolgd waarbij i.i.g. de volgende zaken in acht worden genomen
a) Bij aanleg dienen de adviezen ten aanzien vdri de systeemopbouw en inrichting uit
het zorgplichtdocument in acht genomen.
b) De aannemer dient een 'verklaring systeemopbouw conform zorgplicht' at te geven
waarin de systeemopbouw beschreven is
c) De aannemer dient een 'verklaring inrichting conform zorgplicht' at te geven waarin
de inrichting beschreven is
6) Opdrachtnemer meldt het aangelegde veld aan bij www.SBRcheck.nu Binnen een
maand na aanleg wordt door opdrachtnemer een analyse certificaat van het
onderzoek van SBRcheck.nu aan opdrachtgever overhandigd waaruit blijkt dat de PAK
gehalten voldoen aan de eisen gesteld in 2i en 2ii. Deze waarden zijn bepaald conform
de eisen in 3b en 3c.
7) Opdrachtnemer garandeert bij overschrijding van de eisen gesteld in 2i en 2ii dat het infill
in het veld binnen een maand na ontvangst van het analyse certificaat alsnog voldoet
aan de gestelde eisen in 2i en 2ii.

BIJLAGE 5
B.

Toepassen van rubbergranulaat

Aan het toepassen van rubbergranulaat van voertuigbanden worden de volgende
uitvoeringsvoorschriften verbonden:
a. Het kunstgrasveld is voorzien van een uitloop- en opvang voorziening bij elke uitgang
van het veld, die op adequate wijze aanhangend rubbergranulaat van schoeisel
opvangt. De opvang voorziening moet eenvoudig geleegd kunnen worden tijdens
regulier onderhoud.
b. De aannemer dient voor aanvang van het instrooien van het rubber infill een
werkplan in bij de directie dat erop is gericht verspreiding van infill buiten het veld (op
en in de omliggende bodem en bermen) ten gevolge van de aanleg van het veld te
voorkomen. In het werkplan wordt door de aannemer beschreven hoe tijdens de
opslag, het laden en het transporteren van infill in het werkterrein verspreiding van
infill buiten het veld wordt voorkomen, Eventueel kunnen tijdelijke
bodembeschermende maatregelen worden aangebracht. Direct na afloop van de
instrooiwerkzaamheden moet al het buiten het veld gemorst infill door de aannemer
volledig worden opgeruimd.
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Algemeen

1.1 Definities
t
In onderhavig document worden de navolgende begrippen - al dan niet geschreven met een hoofdletter
alsvolgt gedefinieerd:
Aanbestedingsdocument:
Aanbestedingsprocedure:
Aanbestedende dienst:
ARW2016:
Dag:
Inschrijver:
Nota van inlichtingen:

Ondernemer:
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

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 MSV 19 (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 gei'ntegreerde 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
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Onderzoeken
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)

Optioneel fniet limitatieft:
• Onderhoud van 5 kunstgrasvelden voor de duur van 10 jaar.
• Betere kwaliteit kunstgrasmat
• Leveren van SBR infill in de kwaliteit Cryogeen o.g.
• Toepassen shockpad
• 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 staalverzinkte dubbelstaafmatten.
• Leveren en aanbrengen van palen en verzinkte dubbelstaafmatten met een degelijke
bevestigingsmethode voor op de erfscheiding.
• Ballenvangers voorzien van draadstaafmatten.
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.

IBMN-2017-MON-RB-003

Gemeente Montfoort

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-aanbestedinqen
Het aanbrengen van wijzigingen in/van door de aanbestedende dienst verstrekte/vermelde gegevens in
de documenten die ter beschikking zijn gesteld, 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.
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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.
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) geinteresseerd 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 Aan bested ingswet 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
19 decernber 2018
9januari 2018, 10.00 uur
10 januari 2018
12 januari 2018, 10.00 uur
19 januari 2018
5februari 2018, 10.00 uur
21 februari 2018
1 maart 2018
4 juni 2018
Uiterlijk 1 augustus 2018
1 augustus 2018
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Eisen met betrekking tot de uitvoering

2.1 (Technisch) Programma van eisen
De opdracht c.q. de overeerikomst 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 ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden
De door opdrachtnemer krachtens de overeenkomst op- en afgeleverde leveringen en, zo mogelijk
(overige) producten en documenten, maken geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden, zodat
opdrachtgever bij het gebruik van een en ander niet geconfronteerd kan/zal worden met aanspraken van
(die) derden. 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.
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Aanbestedingsprocedure

3.1 Aanbestedende dienst / opdrachtgever
De kerngegevens van de aanbestedende dienst / opdrachtgever voor deze aanbestedingsprocedure
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
aanbestedmgsdocument 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)

Kluis 2 inhoudende:
•

Eis 2.1 - Prijsinvulformulier inclusief een gespecificeerde begroting (zie bijlage D)

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
aanbestedmgsdocument.
Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de openinq 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;
ii.
naam van de opdracht;
Hi.
de namen en de adressen van de inschrijvers;
iv.
eventuele in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingen;
v.
de naam, functie en handtekening van degene die de inschrijvingen heeft geopend;
vi.
de plaats en de datum van ondertekening van het proces-verbaal.
Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen twee werkdagen op ABK gepubliceerd
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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
t
Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in dit aanbestedingsdocument
inclusief bijlagen 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 in tegenstelling tot 7.20.1 ARW 2016 voor de duur van 60 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 qeval 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 afwiiking van 7.11.3 ARW2016 zal er geen proces-verbaal 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 bijlagen 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 Laagste Prijs.
U dient uw prijs aan te bieden conform het aangeleverde prijsinvulformulier (bijlage D). Inschrijver
verklaart middels inschrijving dat alle eisen zoals vermeld in het programma van eisen, en zoals
aangepast in de nota('s) van inlichtingen en verder alle werkzaamheden die redelijkerwijs noodzakelijk
zijn om het gewenste resultaat te realiseren in de geoffreerde prijzen verwerkt zijn.
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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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 wenseliik oeachte
moment te beeindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid jegens Inschrijvers
3.11 Eventuele loting
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In geval geen onderscheid voornoemd valt op te maken, beslist het lot aan wie van hen de ODdracht c a
rde1°P9edra9en- De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis
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gesteld, dat: een lo ting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden qehouden Zii
zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.
3.12 Voornemen tot gunning en rechtsbescherming
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.D.7~.e5 Va" de fnbrJedende d'erisl van een (voor9enomen) gunningsbeslissing c.q. van een
voornemen tot gunnrng houdt geen aanvaarding in als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek van een aanbod van een inschrijver.
r?nnSSSweSIed^nde d'enSt Za!m beginsel 9edurende een termijn van tenminste 7 kalenderdagen
9 na verzending van het voornemen tot gunning via Aanbestedingskalender) qeen
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u'tvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot
SeSS^hPpZ?6 °pdracbJ.overgaan, teneinde Inschrijvers gedurende die 'standstill-termijn'
gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning.
9e*dm9 C?,ent ° P Straffe van verval van rechten

binnen de standstill-termijn daadwerkelijk
6n 9emaakt' hetgeen ondermeer betekent dat de betreffende dagvaarding binnen de
SS?
standstill-termijn aan de aanbestedende dienst daadwerkelijk betekend dient te worden/zijn.
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de Inschrijvers bekend

3.12.1 Bevoegde rechter
V3n '«P^ing. Gaschillen die ontstaan naa,
?aPnteMnaanvafHdjT„rCfdHUre iS Nedarlandsrecht
aanleiding van de aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoeqde
(voorzieningen-) rechter in het arrondissement van rechtbank Midden Nederland.
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Uitsluitingsgronden/uitsluitingsmaatregelen

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

4.1

Uitsluitingsgronden

.

Inschrijver dient middels de Eigen verklaring (bijlage B) te verklaren dat er geen sprake 's van een
afqelopen 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 201b.
Inschrijver dient tevens middels de Eigen verklaring te verklaren dat in de afgebpen drie (3) jaren geen
sorake is (qeweest) 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
b

i.

deTnschrijver verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt,
jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, o de .nschrjjver
verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op
hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
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 eve"tu(J
onderaannemers op welke inschrijver een beroep op doet in het kader van de uitvoenng| 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
^vis^r/adviesbureau en deze adviseur/adviesbureau begeleidt eveneens concurrerende inschnjvers
bestaat de schijn van belangenverstrengeling dan wel de schijn van beinvloeding c.q^ a fstemming van
inschrijvingen. Inschrijver is verantwoordelijk voor het handelen van door haar ingeschakeide adviseu
als zijnde haar eigen handelen. Op eerste verzoek van aanbesteder/opdrachtgever dient/denen
inschriivers 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

Inschrijver verklaart middels het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van de Eigen verkiarmg (B ^age
B1) te voldoen aan alle uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties en uWoermgs
en contractvoorwaarden zoals omschreven in deze offerteaanvraag en aangevuld ofoegehchtindenota
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)
i^uriiwinn
Inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring conform Bijlage B2 over te leggen dat de inschrijving
niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in stnjd met het
viqerende mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens het in Deel II ARW2016 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, verstre
de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere ondernemer.
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Contractvorming en afrondende bepalingen

CoVacWo^nTmetmbSrekking tot de opdracht vindt plaats met
aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte nota (s) van mlichbngen
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.

5.2

Kostenvergoeding
.
Een uitgenodigde ondernemer ontvangt na het indienen van een volledige inschrijving een
rekenvergoeding van € 1.000,-.
De voertaaHn d'e aanbestedingsprocedure is Nederlands. De bij en eventueel na de inschrijving te
verstrekken bescheiden/documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

Tiiden^de^ai^bestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgeste'de nota'svan
in ichtingen en de overige onderdelen en bijlagen van dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de
nota s van ii^ichtingen in rangorde voor gaan op (de onderdelen van) dit
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 worde
gedaan.
OnvemlindeJd^op1haaTrustende 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.

