AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)

Naam, adressen en contactpunt(en):
Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg (NL). Contactpunt(en): dhr. P. van
Herwaarden. Tel.: 0117-457213. Fax: 0117-452241
E-mail: pvanherwaarden@gemeentesluis.nl.
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.gemeentesluis.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Ingenieurs- en adviesbureau Tauw bv., (NL). Contactpunt(en): zie afdeling
VI.3)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op:

Ingenieurs- en adviesbureau Tauw bv., (NL). Contactpunt(en): zie afdeling
IV.3.3)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:

Ingenieurs- en adviesbureau Tauw bv., (NL). Contactpunt(en): zie afdeling
IV.3.3)
I.2)

Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten:
Regionale of lokale instantie.
Gemeente.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)

Beschrijving:

II.1.1)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
RAW Besteknr. T001-4696085 inzake: Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot
te Cadzand-Bad

II.1.2)

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten:
Diensten.
Uitvoering.
Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Cadzand-Bad in de gemeente
Sluis.

II.1.3)

De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.

II.1.4)

Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5)

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De te verrichten werkzaamheden bestaan onder andere uit, maar zijn niet beperkt

tot:
- Benaderen verdachte objecten;
- Veiligstellen aangetroffen Conventionele Explosieven;
- Verwijderen bodemvreemde materialen;
- Identificeren verdachte objecten;
- Het verstrekken van een vrij van explosieven verklaring;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
II.1.6)

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90122131-5

II.1.7)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):

II.1.8)

Verdeling in percelen:

Neen.
Neen
II.1.9)

Varianten worden geaccepteerd:

II.2)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht:

II.2.1)

Totale hoeveelheid of omvang:

Neen

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot het door de opdrachtgever
verkrijgen van een vrij van explosievenverklaring (Proces verbaal van oplevering)
van het TOTALE gebied.
Het projectgebied betreft circa 49 hectare en is weergegeven op bijgevoegde
tekening.
Verdachte objecten van 0 – 0,75 meter minus maaiveld: circa 4900 stuks;
Verdachte objecten van 0,75 – 1,50 meter minus maaiveld: circa 400 stuks;
Verdachte objecten van 1,50 tot circa 3,70 meter minus maaiveld: circa 31 stuks.
II.2.2)

Opties:
Neen.

II.3)

Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht:
Begin: 03/06/2010.
Voltooiing: 01/10/2010.

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INLICHTINGEN
III.1)

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1)

Verlangde borgsommen en waarborgen:
In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 1989 bedraagt de waarde van de
zekerstelling 5% van de aanneemsom.
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen (standaard 2005) moet de zekerheid voorafgaand aan het verlenen van
de opdracht bij de aanbesteder zijn ingekomen binnen 7 dagen na de datum van
het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/borgtocht en
dient te worden verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en
een te goeder naam en faam bekendstaande bank of verzekeringsmaatschappij.

III.1.2)

Belangrijkste financiering- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar
de voorschriften dienaangaande:
De betaling vindt plaats conform de Standaard RAW Bepalingen 2005 art.01.02.01
lid 03 en vervolgens éénmaal per vier weken.

III.1.3)

De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de
opdracht wordt gegund:

Zie afdeling III.2.1)
III.1.4)

Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.

III.2)

Voorwaarden voor deelneming

III.2.1)

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband
met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende en door de
inschrijver volledig ingevulde en ondertekende:
a.
Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is
verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten
b.
Model K (verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid
inschrijving) conform ARW 2005
Voor elke onderaannemer dient er een ondertekende Eigen
Verklaring voor de vragen 1 t/m 3 alsmede Model K te worden
bijgevoegd.
Nadere bewijslast "Eigen Verklaring":
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de inschrijver
door of namens de aanbestedende dienst te laten verzoeken de
bewijsstukken als bedoeld in artikel 2.7.5. a t/m f van het ARW
2005 binnen vijf werkdagen naar de aanbestedende dienst te
zenden.
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een voorwaarde
om tot gunning te kunnen overgaan.
De daartoe door bevoegde instanties of arrondissementsrechtbank
te verstrekken verklaringen mogen niet ouder zijn dan zes
maanden t.o.v. de dag van van inschrijving.
Nader informatie "Eigen Verklaring":
A.
Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken,
kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.
De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende
criteria als hieronder vermeld met betrekking tot:
I)
Economische en financiële draagkracht
II)
Vak(technische) bekwaamheid
B.
Op de Eigen Verklaring en Model K (en de verklaringen van de
door de inschrijver in te zetten onderaannemers) dient duidelijk
de naam en het adres van de inschrijver te zijn vermeld, alsmede
op welk werk, op welk perceel of combinatie van percelen de
Eigen Verklaring en Model K betrekking hebben.
C.
Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem
verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden'

een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft
beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee',
kan de aanbestedende dienst besluiten dat:
I)
de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt
om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel
in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren;
II)
de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding;
III)
de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt
geaccepteerd.
Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht
bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande
dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden
'opdrachtgever'.
D.
BIBOB-advies
Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen
Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen
onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een
van de vragen onder e of f met 'nee', maar er nog onvoldoende
informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver
of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de
onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is
gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van
dat advies geïnformeerd.
Bewijzen die de inschrijver dient te overleggen met
betrekking tot eisen waar de inschrijver aan moet voldoen in het
kader van economische en financiële draagkracht als bedoeld in
artikel 2.8.1. a t/m c van het ARW 2005:
a.
een bereidverklaring van de bank tot het verlenen van een
bankgarantie ter grootte van 5 % van de aanneemsom.
b.
een accountantsverklaring die aantoont, dat de inschrijver
of combinatie van inschrijvers een gemiddelde jaarlijkse omzet
in de GWW-sector heeft gerealiseerd van ten minste EUR 500.000,over de de laatste 3 boekjaren.
In geval van een gezamenlijke inschrijving dient te worden
voldaan aan het gestelde in artikel 2.19.1 t/m 2.19.3 van het
ARW 2005.
De bewijzen als genoemd in punt a en b dienen binnen 5
werkdagen na een daartoe gedaan verzoek door of namens de
aanbestedende dienst te worden overlegd. De
accountantsverklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar ten
opzichte van de dag van aanbesteding.
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een voorwaarde
om tot gunning te kunnen overgaan.
Bewijzen die de inschrijver dient te overleggen met
betrekking tot eisen waar de inschrijver aan moet voldoen in het
kader van Vak(technische) bekwaamheid als bedoeld in artikel
2.9.1. a t/m f van het ARW 2005:
a.
een gewaarmerkte kopie van de onderneming haar BRL -OCE,
versie 2007-02 procescertificaat, waaruit blijkt dat de
inschrijver gecertificeerd is voor het type werk dat in dit
bestek wordt beschreven.

Ingeval van een gezamenlijke inschrijving dient de combinatie
respectievelijk dienen de deelnemers (of de onderaannemers),
die het civieltechnisch opsporingsproces en/of het
opsporingsproces uitvoeren in het bezit te zijn van het hiervoor
bedoelde deelgebiedcertificaat.
Het beschreven procescertificaat dient tot minimaal 1 januari
2011 geldig te zijn.
b.
een gewaarmerkt kopie van de onderneming haar
kwaliteitssysteemcertificaat waaruit blijkt dat de inschrijver
in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen',
dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat
moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die
daartoe is geaccrediteerd door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).
Ingeval van een gezamenlijke inschrijving dient de combinatie
respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van
het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.
c.
een gewaarmerkt kopie van de onderneming haar VCA
certificaat, waaruit blijkt dat de inschrijver in het bezit is
van een veiligheids-beheerssysteemcertificaat volgens VCA 2000
of 2004.
Ingeval van een gezamenlijke inschrijving dient de combinatie
respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van
het hiervoor bedoelde systeemcertificaat.
d.
een gewaarmerkte kopie van de onderneming of zijn
onderaannemer(s) haar BRL SIKB 7000 certificaat, waaruit blijkt
dat de inschrijver gecertificeerd is voor het type saneringswerk
dat in dit bestek wordt beschreven.
Ingeval van een gezamenlijke inschrijving dient de combinatie
respectievelijk dienen de deelnemers (of de onderaannemers),
die de saneringswerkzaamheden uitvoeren in het bezit te zijn
van het hiervoor bedoelde systeemcertificaat.
Tevens een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver dan
wel zijn onderaannemer(s) voor saneringen op de dag van
inschrijving voorkomen op de "Bodem-plus" lijst van
Senternovem/VROM.
De bewijzen als genoemd in punt a t/m d dienen binnen 5
werkdagen na een daartoe gedaan verzoek door of namens de
aanbestedende dienst te worden overlegd.
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een voorwaarde
om tot gunning te kunnen overgaan.
III.2.2)

Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:Zie
afdeling III.2.1)
Eventueel vereiste minimumeisen:Zie afdeling III.2.1)

III.2.3)

Vakbekwaamheid:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie afdeling III.2.1)
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie afdeling III.2.1)
III.2.4)

Voorbehouden opdrachten:
De gunning geschiedt onder de navolgende ontbindende voorwaarden:
de beschikbaarheid van de benodigde terreinen;

-

de verlening van de benodigde vergunningen;
de beschikbaarheid van het benodigde krediet.

III.3)

Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening:

III.3.1)

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep
voorbehouden:
Neen.

III.3.2)

Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van
het personeel dat met de uitvoering van de dienstverlening wordt belast:
Neen.

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1)

Type procedure

IV.1.1)

Type procedure:
Europees, openbaar.

IV.1.2)

Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
schrijven of deel te nemen:

IV.1.3)

Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de
dialoog:

IV.2)

Gunningscriteria

IV.2.1)

Gunningscriteria:
De aanbesteder gunt op basis van het criterium van de laagste prijs.

IV.2.2)

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3)

Administratieve inlichtingen

IV.3.1)

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Besteknr. T001-4696085

IV.3.2)

Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.

IV.3.3)

Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
documenten of een beschrijvend document:

IV.3.4)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
Het bestek (inclusief bijlagen) is verkrijgbaar bij: Tauw bv, afdeling Civiel te
Eindhoven. Bestelling is uitsluitend mogelijk door middel van een digitale aanvraag
via info.eindhoven@tauw.nl, o.v.v. besteknummer T001-4696085.
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten: 17/05/2010 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten:
Prijs: 0,- EUR.
Publicatie zal tevens plaatsvinden op het Supplement op het Publicatieblad van de
Europese Unie, Tenders Electronic Daily (TED) http://ted.europa.eu

IV.3.5)

Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
gegadigden:

IV.3.6)

Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot
deelneming:
Nederlands.

IV.3.7)

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand
moet doen:
Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)

Omstandigheden waarin inschrijvingen worden geopend:
17/05/2010 - 11:00.
Plaats: Nieuwstraat 22,4501 BD te Oostburg
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)

Periodieke opdracht:
Neen.

VI.2)

De opdracht houdt verband met een project en/of programma dat met
middelen van de gemeenschap wordt gefinancierd:

VI.3)

Nadere inlichtingen:

Neen.
Het betreft een EUROPESE AANBESTEDING volgens de OPENBARE PROCEDURE
waarop het ARW2005 van toepassing is.
De aanbesteding van de dienst of opdracht wordt bekendgemaakt op het
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, Tenders Electronic Daily
(TED) http://ted.europa.eu en de Aanbestedingskalender internetsite:
www.aanbestedingskalender.nl
Verzoek om inlichtingen of vragen dienen uiterlijk maandag 3 mei 2010 15:00 te
worden ingediend bij:
Tauw B.V., de heer ing. A.W. Vissers. Postbus 1680. 5602BR Eindhoven.
E-mail: info.eindhoven@tauw.nl
De nota van inlichtingen wordt kosteloos aan de bekend zijnde bestekhouders
toegezonden en ligt minimaal 6 dagen voorafgaand aan de aanbesteding ter inzage
op het kantoor van de gemeente Sluis te Oostburg.
NOTA VAN INLICHTINGEN:
De Nota van Inlichtingen zal tevens worden verstrekt via het Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie, Tenders Electronic Daily (TED)
http://ted.europa.eu en de Aanbestedingskalender internetsite:
www.aanbestedingskalender.nl
VI.4)

VI.4.1)

VI.4.2)

Beroepsprocedures
Voor beroepsprocedure bevoegde instantie:
Arrondissementsparket Middelburg, Postbus 5012, 4330 KA Middelburg.
Tel. 0118 - 884000.
Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

VI.4.3)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedure kunnen worden
verkregen:

VI.5)

Datum van verzending van deze aankondiging:
1/04/2010

