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AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Werken

I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming:
RON Nieuw Bruynzeel B.V.

Nationale identificatie:
5066120

Postadres:
De Ruijterkade 7

Plaats:
AMSTERDAM

Postcode:
1013AA

Land:
NL

Contactpunt(en):
-

Ter attentie van:
Remko Schnieders

Telefoon:
+31 202629880

E-mail:
schnieders.ron@nzkg.nl

Fax:
-

Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
-
Adres van het kopersprofiel:
-
Elektronische toegang tot informatie:
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?
aankondigingId=70482
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?
aankondigingId=70482

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

mailto:schnieders.ron@nzkg.nl
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=70482
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=70482
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=70482
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=70482
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Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar
op

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.3) HOOFDACTIVITEIT

• Andere: Ontwikkeling

I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE
DIENSTEN

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
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II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Sloop en sanering Pieter Ghijsenlaan Zaandam (Bruynzeelterrein)

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de
goederen of verlening van de diensten

Type: Werken

Categorie:

• Uitvoering

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken:
Zaandam

NUTS-code:
NL

II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het
dynamisch aankoopsysteem (DAS)

• De aankondiging betreft een overheidsopdracht

II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het werk betreft de totaalsloop van diverse hallen gelegen aan de Pieter Ghijsenlaan te
Zaandam. De totaalsloop houdt in het saneren van asbest en het verwijderen van de hallen
inclusief fundering. Bijkomend dient bestaand maaiveld te worden opgebroken, te worden
geëgaliseerd en dient een puinfundering op maaiveld te worden aangebracht. Tevens dienen
diverse bijkomende werkzaamheden te worden uitgevoerd.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht:
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Hoofdcategorieën:
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

Subcategorieën:
-

Bijkomende opdrachten:

Hoofdcategorieën:
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

Subcategorieën:
-

II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.1.8) Percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.9) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang

De omvang van de opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- Afkoppelen van kabels en leidingen;
- Saneren van asbest uit de te slopen hallen;
- Slopen van de hallen tot en met de funderingen en het trekken van palen;
- Verwijderen van kabels en leidingen;
- Kleine bouwkundige reparatiewerkzaamheden aan de te handhaven gebouwen als gevolg
van de sloop;
- Egaliseren van het maaiveld en het aanbrengen van een puinfundering;
- Diverse algemene werkzaamheden.

II.2.2) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.3) Inlichtingen over verlengingen

Deze opdracht kan worden verlengd: neen
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II.3) DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE
OPDRACHT

Aanvang: 24/02/2016
Voltooiing: -
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III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen

de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar
de voorschriften dienaangaande

de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de
opdracht wordt gegund

de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden

De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: 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

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

III.2.2) Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria
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Eventuele minimumeisen:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

III.2.3) Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

Eventuele minimumeisen:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het
beschrijvende document vermelde criteria

III.2.4) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR
DIENSTVERLENING

III.3.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

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

III.3.2) Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met
de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: -
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IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type procedure

Openbaar

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te
schrijven of deel te nemen

-

Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
-

IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de
dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal
te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: -

IV.2) GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1) Gunningscriteria

Laagste prijs

IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

131959-2015

IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

neen
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IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of
het beschrijvende document

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:
Datum: 05/01/2016 Tijdstip: 17:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 22/01/2016 Tijdstip: 10:00

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan
geselecteerde gegadigden

Datum: -

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot
deelneming

Officiële EU-taal (talen):

• NL

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand
moet doen

Periode in dagen: 50

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 22/01/2016 Tijdstip: 10:00

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
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VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT

Periodieke opdracht: neen

VI.2) INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE

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

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.2) Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
-

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

02/12/2015



02/12/2015
I. II. III. IV. VI. B.

- 11 -

B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN

-


