OPENBARE AANBESTEDING
AQUALECTRA N.V., gelegen aan de Rector Zwijsenstraat 1, maakt hierbij bekend
de openbare aanbesteding voor;
“Outlet Lelienberg ”
Het werk
In de wijk “Lelienberg” zijn er veel gegalvaniseerde dienstleidingen die in slechte staat van onderhoud
verkeren. Naar aanleiding hiervan worden wij geconfronteerd met lekkage, lage druk en met als
gevolg bruinwaterklachten. Bovendien de doorstroming van reservoir Lelienberg is minimaal met
gevolg lange verblijftijd van het water. Door het leggen van nieuwe leidingen worden de problemen
opgelost.
Regelgeving
Bij deze aanbesteding zijn de regels van het Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) 2001 van
toepassing conform Aqualectra Standaard Bestek. Het betreft een openbare aanbesteding.
De artikelen 42 en 43 van de UAR 2001 zijn bij deze aanbesteding niet van toepassing.
Het bestek
De aanbesteding document zullen beschikbaar zijn vanaf donderdag 29 augustus 2019 op
het kantoor van Aqualectra afdeling “Contracting of Services” aan de Don Martina Blvd. Bij
aankoop van het bestek wordt het per mail (W-Transfer)opgestuurd worden. Het bestek ligt
ter inzage of voor aankoop tegen de prijs van 250 gulden. De nota van inlichtingen alsmede het
proces-verbaal van aanwijzing liggen ter zijner tijd tevens ter inzage op het kantoor van “Contracting
of Services”.
Inlichtingen vergadering
De inlichtingen vergadering zal plaatsvinden op 5 september 2019 om 09:00 uur in de
Informatie center te Aqualectra Rif aan de Pater Eeuwensweg # 1.
Aanwijzing
De aanwijzing zal plaatsvinden op 9 september 2019 om 09:00 uur bij Tank reservior Lelienberg.
Nota van inlichtingen
De 1ste Nota van inlichtingen zullen uiterlijk 12 september 2019 per mail verstuurd worden aan de
gegadigden die het bestek hebben gekocht en de 2de Nota van inlichtingen op 19 september 2019.
Uitvoeringstermijn
Het is de bedoeling om met de werkzaamheden uiterlijk eind februari 2020 aan te vangen.
Betaling
Betaling zal geschieden in overleg met het bedrijf die de aanbesteding wint.
Aanbesteding:
De inschrijvingsbiljetten dienen op 3 oktober 2019 tussen 9:00 uur en 10:00 uur worden
gedeponeerd in de daarvoor bestemde postbus bij Aqualectra Rif in de Informatie Center
aan de Pater Eeuwensweg # 1.
Om 10:00u zal de notaris de enveloppen openen.
De bescheiden dienen in de postbus te worden afgeleverd in de vorm van een USB-stick met de
naam van de vendor erop vermeld als hard copy in een gesloten, vrachtvrije, enveloppe onder de
vermelding:
“Outlet Lelienberg ”
AQUALECTRA N.V.
T.a.v. heer T. Ignatia
“Procurement”

Pater Eeuwensweg # 1
ALHIER
Alle inschrijfbiljetten dienen voor 10.00 uur gedeponeerd zijn in de daartoe bestemde postbus.
Bij het niet tijdig deponeren van de enveloppe in de daarvoor beschikbaar gestelde postbus wordt uw
bedrijf meteen gediskwalificeerd. Onder geen enkele omstandigheden zal er een uitzondering worden
gemaakt op deze regel.
Voorbehouden
Aqualectra N.V. behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei (schade)vergoeding te zijn
gehouden tot aan het moment van ondertekening van de Overeenkomst(gunning) in ieder geval het
recht voor (geen limitatieve opsomming):
- de procedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten of af te breken;
- de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde
minimumtermijnen);
- het Gunningsbesluit in te trekken en/of te herzien;
- de Opdracht niet te gunnen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hr. K. Koeiman, telefoon
463-2530 of via e-mail kkoeiman@aqualectra.com
.
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