AANKONDIGING OPENBARE AANBESTEDING

UITVOERING BOUW “GEBOUW C”
VAN AQUALECTRA N.V.
Aqualectra N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Rector Zwijsenstraat 1, kondigt een openbare
aanbesteding aan voor een bouwproject met het volgende besteksnaam en besteksnummer:

Aqualectra GEBOUW C
“BESTEKNUMMER 2021-10584”

DE EISEN WAARAAN GEGADIGDEN MOETEN VOLDOEN

Aannemers die willen deelnemen aan deze aanbesteding moeten bij
hun bod in ieder geval de volgende bescheiden overleggen:
1. Een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Curaçao, niet ouder dan 3 maanden;
2. Een verklaring van de Ontvanger der Belastingen betreffende het
betalingsgedrag van de onderneming, niet ouder dan 3 maanden;
3. Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank betreffende het
betalingsgedrag, niet ouder dan 3 maanden;
4. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan 6 maanden
(vooralsnog zal de directeur van een rechtspersoon of degene
die feitelijk leiding heeft in een onderneming een VOG moeten
overleggen);
5. Een verklaring van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waaruit
blijkt dat de rechtspersoon niet in staat van faillissement, surseance
van betaling of liquidatie verkeert en dat evenmin een aanvraag
daartoe aanhangig is, niet ouder dan 3 maanden.
Overige eisen waaraan gegadigden moeten voldoen zijn
opgenomen in het aanbestedingsdocument en bestek.

BESTEK

Het bestek en de daarbij behorende bescheiden zijn vanaf dinsdag 13
april 2021 digitaal verkrijgbaar tegen betaling van NAf. 950 per bestek.

INLICHTINGEN

Geïnteresseerde gegadigden worden uitgenodigd om zich via e-mail
aan te melden voor deelname aan deze aanbesteding door een
e-mail te sturen naar tender@nphuang.com. Via e-mail wordt nadere
informatie verschaft over het aankopen van het bestek en deelname
aan de aanbesteding.

Inlichtingen zullen worden verstrekt via een digitale sessie op
woensdag 28 april 2021 om 10:00 a.m. lokale tijd (GMT-4).
Gegadigden zullen hiervoor een digitale uitnodiging ontvangen.
Gegadigden kunnen tot uiterlijk vrijdag 30 april 2021, 5:00 p.m. lokale
tijd (GMT-4) vragen stellen omtrent de aanbesteding. Deze vragen
dienen gestuurd te worden naar tender@nphuang.com.
Een eventuele nota van inlichtingen zal per e-mail worden gestuurd
op vrijdag 7 mei 2021, 5:00 p.m. lokale tijd (GMT-4) naar de gegadigden
die een bestek hebben gekocht.

INSCHRIJVING EN AANBESTEDING

Alle benodigde documenten/indieningsvereisten voor deelname
dienen per e-mail te worden ingediend op uiterlijk vrijdag 4 juni 2021
om 10:00 uur a.m. lokale tijd (GMT-4) . Uitleg en details hieromtrent
zijn opgenomen in het aanbestedingsdocument en bestek.
Op deze aanbesteding is onder andere het Landsbesluit
aanbestedingsregels P.B. 2018, no.9 van toepassing, tenzij daarvan
uitdrukkelijk wordt afgeweken.

