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Uitnodiging tot aanmelding 
t.b.v. selectie meervoudig onderhandse aanbesteding 

 
 
Aanbestedende dienst          
 
Gemeente Voorst    Telefoon: 0571 - 27 99 11 
Hietweideweg 20    Telefax: 0571 - 27 43 85   
Postbus 9000     E-mail:  gemeente@voorst.nl 
7390 HA  Twello    URL:  http://www.voorst.nl 
 
 
Contactpersoon                  
 
T. Hettinga 
 
 
Projectinformatie           
 
Soort opdracht : Werk 
   

Omschrijving : 
Bestek GV20B10 inzake: 
Herinrichting Johan Willem Frisostraat e.o. in Twello 

   
Het werk bestaat in hoofdzaak uit :  het verwijderen van verhardingen 
   het uitvoeren van grondwerk 
   aanbrengen DWA en HWA rIolering 
   het aanbrengen van funderingen 
   het aanbrengen van open verharding 
   bijkomende werkzaamheden 
   
   
Datum publicatie : 1-7-2020 
   
Datum selectie voor aanbesteding : 2 weken na datum publicatie 
   

Procedure : 
Onderhandse procedure volgens ARW 2016 
hoofdstuk 7 

   
Gunningcriteria : Laagste prijs 

 

 
Selectiecriteria                  
 
Voor de opdracht komen uitsluitend in aanmerking inschrijvers die: 
 
ten aanzien van de persoonlijke situatie: 
 een volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende ‘Eigen verklaring” inzake 

bewijsstukken van de hierna te noemen selectiecriteria ten aanzien van de economi-
sche en financiële draagkracht en de technische bekwaamheid bij de inschrijving te 
voegen, inclusief een verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving volgens model K 
van het ARW 2016 welke is ondertekend door een bestuurder die de inschrijver 
rechtsgeldig vertegenwoordigt. 

 Aanmeldingen van verschillende tot één concern behorende ondernemingen mogen 
zich niet afzonderlijk aanmelden. Deze aanmeldingen worden beide terzijde gelegd 
en uitgesloten van de loting, tenzij de ondernemingen kunnen aantonen dat hun on-
derlinge relatie het gedrag bij de aanbesteding niet zal beïnvloeden. 
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ten aanzien van de economische en financiële draagkracht: 
 niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren; 
 een bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister kunnen overleggen dan 

wel een bewijs van inschrijving van de onderneming in een soortgelijk register in de 
Lid-Staat van de Europese Unie van vestiging. Het bewijs mag niet ouder zijn dan zes 
maanden; 

 aan zijn verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van de betaling van sociale ver-
zekeringsbijdragen en belastingen. Hiervoor dient de inschrijver een verklaring van 
bedoeld betalingsgedrag te kunnen overleggen, zoals deze wordt afgegeven door de 
ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging; 

 een bereidheidsverklaring van de bank kunnen overleggen voor een bankgarantie ter 
grootte van 5% van de aannemingssom inclusief omzetbelasting; 

 
met betrekking tot de technische bekwaamheid: 
 een opgave verstrekken, waaruit blijkt dat de inschrijver in de drie (3) jaar vooraf-

gaande aan de aanbestedingsdatum, naar behoren heeft uitgevoerd en tijdig heeft 
opgeleverd, uitstel daarbij inbegrepen, een volgend referentiewerk:  
- ten minste een (1) werk betreffende het herinrichten van een weg, waarin opruim-
werk, grondwerk, aanbrengen van elementenverharding, alsmede het aanbrengen 
van asfalt voorkomt, met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag excl. B.T.W. 
gelijk aan of groter dan Euro 350.000,00 inclusief een schriftelijke tevredenheidverkla-
ring van de opdrachtgever van het betreffende werk.  

 kunnen aantonen over voldoende capaciteit en ervaring te beschikken om het werk 
vakkundig en op regelmatige wijze te kunnen uitvoeren. Hiertoe dient de inschrijver 
een lijst van studie- en beroepsdiploma’s te kunnen overleggen van het personeel dat 
wordt ingezet voor de uitvoering van dit werk;   

 kunnen aantonen een geldige gecertificeerde kwaliteitssystemen NEN-EN-ISO-9001: 
2015 certificaat, VCA** certificaat 2008/5.1, die betrekking heeft op de aard van het 
werk, te bezitten.  

 een ondertekende verklaring kunnen verstrekken, dat het personeel, waarmee de 
opdrachtgever over de inhoud van de aanbiedingen en de uitvoering van de opdracht 
zal communiceren alsmede het personeel dat de opdracht zal uitvoeren op locatie 
van de opdrachtgever, de Nederlandse taal machtig is in woord en geschrift en dat de 
mondelinge en schriftelijke communicatie in de Nederlandse taal kan plaatsvinden; 

 In geval de inschrijving een samenwerkingsverband van ondernemers betreft, dient 
elk van de deelnemende ondernemingen de gevraagde bewijsstukken afzonderlijk te 
overleggen. Voor het kwaliteitssysteemcertificaat geldt dat het certificaat moet gelden 
voor de combinatie, dan wel dat de afzonderlijke certificaten van de deelnemers in het 
samenwerkingsverband gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 

 
 

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 4 bedrijven in de gelegenheid 
gesteld  worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd.  Wilt u in 
aanmerking komen voor de loting voor de openstaande plaats op de lijst, dan kunt u zich uiterlijk 
tot  15-7-2020  aanmelden.  
Aanmelden uitsluitend per email via gemeente@voorst.nl  o.v.v. “aanmelding bestek GV20B10  
Johan Willem Friso  (Z-20-06772). 
 
Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle geselecteerde bedrijven gelijktijdig de aanbeste-
dingsdocumenten toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per email op 
de hoogte gesteld. 
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