
Aankondiging aanbesteding aanbrengen en reparaties huis- en kolkaansluitingen rioleringen 

en graven proefsleuven 

 

De gemeente Twenterand is van plan om in oktober 2021 te starten met de aanbesteding van een 

raamovereenkomst voor de reparaties en het aanbrengen van de huis- en kolkaansluitingen van de 

rioleringen en het graven van proefsleuven in de gemeente. De aanbesteding vindt conform het 

gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid plaats. Hieronder vindt u informatie over de 

aanbesteding zodat u zich eventueel kunt aanmelden voor deelname.  

 

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:  

Het uitvoeren van reparaties aan en het vervangen en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen 

voor de riolering in de gemeente Twenterand en het graven van proefsleuven. De opdracht wordt 

gegund op basis van economisch meest voordelige inschrijving,  laagste prijs. Met de inschrijver die de 

opdracht gegund krijgt wordt een raamovereenkomst voor één jaar gesloten.  

 

De planning 

De planning van de aanbesteding is als volgt;  

• Verzenden uitnodiging deelname aanbesteding 26 oktober 2021 

• Indienen vragen t.b.v. nota van inlichtingen 8 november 2021 

• Nota van Inlichtingen 10 november 2021 

• Indienen inschrijving 23 november 2021 

• Voorlopige en def initieve gunning werkzaamheden 25 november resp. 8 december 2021 

 

Start werkzaamheden 

Met de inschrijver die de opdracht gegund krijgt wordt een raamovereenkomst gesloten, die op 1 

januari 2022 in gaat. Vanaf  die datum kan de gemeente opdracht geven tot het uitvoeren van de 

werkzaamheden.  

 

Keuze aannemers 

Bij deze meervoudige onderhandse aanbesteding worden maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid 

gesteld om deel te nemen. Er is één directe genodigde voor deze opdracht geselecteerd. 

 

Kerncompetenties kennis, vaardigheden en houding 

Van de deelnemers aan de aanbesteding wordt verlangd dat zij ervaring hebben met en kennis 

hebben van het repareren en vervangen van huis- en kolkaansluitingen met een waarde op jaarbasis 

van € 50.000,00 en graven van proefsleuven met een waarde op jaarbasis van € 9.000,00.  

 

Deze kerncompetenties moeten aangetoond worden met ieder minimaal één referentieproject. Deze 

referentie(s) mogen niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van indienen van de aanmelding voor 

deelname aan de aanbesteding. Uit de in te dienen referentie(s) moet aantoonbaar blijken, dat  de 

referentie voldoet aan de gevraagde kerncompetentie(s) en de overige eisen. Tevens moet bij de 

referentie(s) een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever(s) zijn gevoegd.  

 

De werknemers die de inspecties uitvoeren moeten minimaal in het bezit zijn van een VCA-basis 

certif icaat. De inschrijver zelf  dient minimaal te beschikken over een VCA*-certificaat of 

vergelijkbaar indien zij minder dan 35 werknemers in dienst heeft. 

Indien inschrijver 35 of meer werknemers in dienst heeft, moet zij minimaal beschikken over een 

VCA** certificaat of vergelijkbaar.  

 

Aanmelding  

Wilt u aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding, dan kunt u zich vóór 8 oktober 2021 

hier voor aanmelden. Dit doet u door het bijgevoegde aanmeldformulier  in te vullen, te ondertekenen 

en te mailen naar: inkoop@twenterand.nl onder de vermelding van 45895-2021 aanmelding 

aanbesteding huis- en kolkaansluitingen riolering en graven proefsleuven. Het digitale 

aanmeldformulier kunt u vinden op de website van de gemeente Twenterand.  

 



Beoordeling 

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referenties. Indien er 

meer dan vijf  geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te 

bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Na vaststelling van de def initieve lijst 

met deelnemers krijgen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de 

uitnodiging tot deelname aan de aanbesteding toegezonden. Niet geselecteerde bedrijven worden 

hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

 

Informatie over de aanbestedingsprocedure 

De aanbestedingsprocedure verloopt geheel digitaal via het aanbestedingsplatform Mercell 

Nederland/ Negometrix 3. Het betref t een reguliere opdracht waarbij de inko opvoorwaarden van de 

gemeente van toepassing zijn. Bij voorbaat worden voorwaarden van de beoogde contractant van de 

hand gewezen. De gunning van de werkzaamheden zal op basis van laagste prijs plaatsvinden.  

 

Nadere informatie 

Indien u prijs stelt op nadere informatie, kunt u dit kenbaar maken via inkoop@twenterand.nl, waarna 

contact met u zal worden opgenomen. 

 
Acquisitie, op welke wijze dan ook, naar aanleiding van deze publicatie stellen wij niet op prijs. 


