AANBESTEDENDE DIENST
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Sluis, postbus 24, 4500 AA Oostburg (NL).
Contactpunt(en): Afdeling Projectbureau, t.a.v.: Mevr T. Maenhout. Tel.: 0117457000. E-mail: tmaenhout@gemeentesluis.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.gemeentesluis.nl
Documenten/Inlichtingen zijn verkrijgbaar op:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

BESCHRIJVING:
In het kader van het Interreg IVA 2 Zeëen project Transcoast
Herinrichting Kaai te Breskens.
Met het ontwerp van de nieuwe verlichting wordt een zo optimale mogelijke
lichtbeleving nagestreeft. Om dit te bewerkstelligen is onder andere de situering en
ondergrond van de lichtmasten van groot belang. Gezien de impact van de situering
van de masten op de omliggende openbare ruimte, maakt ook het ontwerp en
inrichting van de openbare ruimte een integraal onderdeel uit van het
verlichtingsproject.
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
- Het leveren en aanleggen van een zwarte BKK verharding, groot ca 4160 m2.
- Gedurende 7 jaar onderhoud.
LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Begin: Streefdatum definitieve gunning 17 mei 2013
Voltooiing: 28 juni 2013

Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:
A1. De inschrijver of gegadigde moet over voldoende capaciteit
beschikken en ervaring hebben om het onderhavige werk op
vakkundige en regelmatige wijze te kunnen uitvoeren en aantonen

dat zij, in de periode van 3 jaar, voorafgaande aan de datum van
aanbesteding van dit werk, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel
daarin begrepen:
A1.a. ten minste drie (3) op een vakkundige en regelmatige wijze
uitgevoerd werk op het gebied van: aanleg (sier)verharding met een
aandeel in de aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan
of groter dan €200.000,=.
GUNNINGSCRITERIA
Gunningscriteria:
Laagste prijs.
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
1 mei 2013
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
1 mei 2013, 11.30 uur Plaats: Gemeentehuis Oostburg
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.

