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Tijdschema 

Uitgaande van een effectieve contractdatum van 1 januari 2021, kent de aanbesteding en het 

werk de volgende mijlpalen en opleverdata: 

 

Mijlpaal / Opleverdatum Datum 

Publicatie aanbesteding 15 oktober 2020 

Inlichtingen vergadering 19 oktober 2020, 14:00 uur online via 

Teams Meeting (Microsoft)  

Nota van inlichtingen 28 oktober 2020 via email 

Inschrijving 13 november 2020 (15:00 uur 

(notarieel) 

Gunning 1 december 2020 via email 

Aanvang overeenkomst 1 januari 2021 

Eind overeenkomt 31 december 2025 

N.B. vermelde data zijn indicatief 

Scope bestek 

Het bestek is van toepassing op werken aan transportleidingen, distributieleidingen en 
aansluitleidingen voor de disciplines Elektriciteit en Water van Aqualectra.  

 

Onderstaande werkzaamheden voor de diverse disciplines: 

• Civiele werkzaamheden t.b.v. storingen in het water en elektriciteitsnet; 

• Civiele werkzaamheden ten behoeve van water en elektra infrastructuur en 
waterleidingwerk, aanbrengen, verwijderen en eventuele wijzigingen van klantaansluitingen 
(de z.g. “Service Requests”) ten behoeve van de water- en elektriciteitsaansluitingen; 

• Graven ten behoeve van en vervangen van korte delen van waterleidingen en aanleggen/ 
vervangen van elektriciteitskabels; 

• Vervangen van appendages in het net (zoals afsluiters, brandkranen, straat potten, zadels, 
kabelmoffen e.d.); 

• Civiele werkzaamheden ten behoeve van netverbeteringen van het kabelnetwerk en 
waterleiding infrastructuur. 



 
 

Met verwijzing naar Landsbesluit aanbestedingsregels (Publicatieblad A 2018 No 9, dienen de in 

onderstaande tabel inschrijvingsbescheiden bij aanbesteding te worden ingediend. Onderstaande 

tabel geeft ook aan de, bij de evaluatie, te hanteren score voor elk bescheiden. Ontbreken van 

een bescheiden kan leiden tot verdere uitsluiting van het aanbestedingsproces. 

Nr. Omschrijving 

1 Een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid, 

indien het een rechtspersoon betreft, niet ouder dan 3 maanden 

2 Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank betreffende het betalingsgedrag, niet ouder dan 3 

maanden 

3 Een verklaring van de Ontvanger als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Algemene 

landsverordening Landsbelastingen betreffende het betalingsgedrag, niet ouder dan 3 maanden 

4 Een verklaring omtrent het gedrag van de Minister van Justitie als bedoeld in artikel 2 en 15 van de 

Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, niet 

ouder dan 6 maanden (VOG) 

5 Een geldig bewijs van inschrijving of een afschrift van geldige identiteitskaart, indien het een 

natuurlijke persoon betreft 

6 Een verklaring van de griffier van het gerecht in eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie waaruit blijkt dat de rechtspersoon niet in staat van faillissement of in liquidatie verkeert, 

niet ouder dan 3 maanden 

7 Afschrift van de statuten en bewijs van de bevoegdheden 

8 Bankreferentie (financiële instelling) (NA) beschikbaarheid financiële middelen 

9 Bereidheidsverklaring om genoemde werkzaamheden conform de gestelde eenheidsprijzen en 

bestekbepalingen uit te voeren. 

10 Een overzicht van in te zetten voertuigen, zwaar materieel en gereedschappen. Bewijsstukken 

hiervan zoals verzekeringsbewijzen, motorrijtuigbelasting en/of leaseovereenkomsten. 

11 Een organogram van de organisatie met daarbij een korte beschrijving van de organisatie en 

beschikbaar personeel. 

12 Kopie van identificatiebewijzen, rijbewijzen en opleiding van in te zetten personeel. 

13 Brief van UOOW die vermeldt geen bezwaar te hebben dat de aannemer werkzaamheden verricht 

langs en/of op de openbare weg en het daarvoor nodige (kwartaal)vergunningen kan verkrijgen. 

14 Referentie van relevante werkervaring betreffende het verrichten van werkzaamheden met 

betrekking tot civiele waterleiding en elektraleidingen projecten. 

15 Bewijs dat de aannemer op het moment van inschrijving aantoonbaar lid is van de Algemene 

Aannemer Vereniging. 

 


