
Aankondiging van een opdracht
AANBESTEDENDE DIENST

NAAM, ADRES EN CONTACTGEGEVENS
Officiële naam Gemeente Helmond

Postadres Weg op den Heuvel 35

Stad Helmond

Postcode 5701 NV

Land Nederland

Contactgegevens BartTonies

Telefoonnummer (31-6) 21512442

Fax (-)

E-mailadres b.tonies@helmond.nl

VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESCHRIJVING
Omschrijving

Raamovereenkomst vergroening wijken

Bestaande groenvoorziening afgraven en opnieuw ontwerpen, grond verwerken
en inrichten.

Type opdracht

Werken

Geraamde waarde exclusief btw:

800000 EUR

Datum (Centraal Europese Tijd GMT + 1)
Raamovereenkomst vergroening wijken

Deadline voor het stellen van vragen 30/08/2022 09:00

Sluitingstijd voor indienen 08/09/2022 09:00



Gestanddoeningstermijn 22/11/2022 09:00

Geplande voorlopige gunning 15/09/2022 17:00





INFORMATIE OVER PERCELEN

Perceelnummer 1

Omschrijving

Raamovereenkomst vergroening wijken

Postadres

Stad

Postcode

Land

Instructies voor de inschrijver(s)

Bijlagen
Documentnaam Bestandsnaam

220707_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024.bestek

220707_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024.bestek

Plantlijst inboet Hagen.pdf Plantlijst inboet Hagen.pdf

Standaarddetail N-02-05 hst..pdf Standaarddetail N-02-05 hst..pdf

220707_Veiligheids- en Gezondheidsplan

(ontwerpfase).docx

220707_Veiligheids- en Gezondheidsplan

(ontwerpfase).docx

220707_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024.pdf

220707_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024.pdf

220707_Aanbestedingsleidraad

Raamovereenkomst groenvakken 2022

-2024.docx

220707_Aanbestedingsleidraad

Raamovereenkomst groenvakken 2022

-2024.docx

Plantlijst inboet Plantvakken.pdf Plantlijst inboet Plantvakken.pdf

Social Return groter dan 150.000.pdf Social Return groter dan 150.000.pdf

220707_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024.rsx

220707_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024.rsx



220617_AB_Gemeente Helmond__alle

locaties_2222003 tm 2222011_RM.pdf

220617_AB_Gemeente Helmond__alle

locaties_2222003 tm 2222011_RM.pdf

Standaarddetail N-02-04 mrst..pdf Standaarddetail N-02-04 mrst..pdf

wetransfer_220704_bestekstekeningen-1-tm-19_2022-07-04_1054.zipwetransfer_220704_bestekstekeningen-1-tm-19_2022-07-04_1054.zip

220817.plantl. inboet (DO1) & oost (DO2)

_nota.xlsx

220817.plantl. inboet (DO1) & oost (DO2)

_nota.xlsx

220901_Keuzelijst bomen.xlsx 220901_Keuzelijst bomen.xlsx

Plantvakken _Hagen (shapefiles).zip Plantvakken _Hagen (shapefiles).zip

220901_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024 incl. nota.rsx

220901_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024 incl. nota.rsx

220901_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024 incl. nota.pdf

220901_Raamovereenkomst groenvakken

2022 -2024 incl. nota.pdf

Vragenlijst; Eisen en criteria

Algemene Informatie
Aantal vragen te beantwoorden: 3

Alle informatie vindt u bij het onderdeel Download documenten. Mocht u

inhoudelijke vragen hebben dan kunt u deze tot de deadline voor het stellen

van vragen stellen via de vraag en antwoordmodule. Voor technische vragen

kunt u contact opnemen met de CTM Helpdesk via 020-6708500 of

helpdesk@ctmsolution.nl.

Alleen offertes, die met volledige inachtneming van de in deze leidraad

aangegeven voorschriften zijn opgemaakt en ingediend via CTM, kunnen in

behandeling worden genomen. Uw offerte dient uiterlijk op de sluitingsdatum

als aangegeven in de planning op CTM in het bezit van de Aanbestedende

dienst te zijn.Tijdige indiening dient te geschieden via CTM en is de

verantwoording van de inschrijver. Voor technische vragen hieromtrent, kunt u

contact opnemen met het CTM supportteam via 020-6708500 of e-mail

helpdesk@ctmsolution.nl.Inschrijver verklaart bovenstaande te hebben gelezen

en gaat akkoord met het gestelde.

Eventuele vragen kunnen worden gesteld gedurende de termijn vermeld bij

"Datums en deadlines” op het CTM platform. Naast het indienen van vragen

kunnen eventuele tegenstrijdigheden en/of onjuistheden in deze aanbesteding



worden gemeld middels deze 'Vragen en Antwoorden' module. Deze meldingen

zullen door de opdrachtgever in overweging worden genomen en kunnen

leiden tot aanpassing(en). De tegenstrijdigheden en/of onjuistheden dienen via

de "Vragen en Antwoorden" module kenbaar gemaakt te worden voordat de

deadline van de laatste vragenronde verstreken is.De opdrachtgever behoudt

zich het recht voor meldingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te

verwerken. Eventuele tegenstrijdigheden en/of onjuistheden in deze

aanbesteding die niet middels deze 'Vragen en Antwoorden' module zijn

gemeld en redelijkerwijs opgemerkt hadden kunnen worden, zijn voor rekening

en risico van de inschrijver. Hier kan de opdrachtgever niet op worden

aangesproken.De opdrachtgever beantwoordt de vragen door middel van de

'Vragen en Antwoorden' module; dit is de 'nota van inlichtingen' (NvI). Daarin

staan (geanonimiseerd) de vragen en de antwoorden daarop van de

opdrachtgever, alsmede eventuele wijzigingen van de

aanbestedingsdocumenten.De opdrachtgever heeft de mogelijkheid

doorlopend vragen en antwoorden te publiceren, waarbij de termijnen

genoemd bij "Datums en deadlines” worden aangehouden als uiterste

termijnen. Na de uiterste datum voor het indienen van vragen mogen geen

"nieuwe" vragen worden gesteld, alleen vragen naar aanleiding van de gegeven

antwoorden kunnen nog worden gesteld.Bij tegenstrijdigheden in de

vragenlijsten en/of aanbestedingstukken prevaleert het laatst gepubliceerde

stuk (incl. bijlagen) boven eerder gepubliceerde stukken. Vragen die niet op

bovenomschreven wijze worden ingediend, worden niet in behandeling

genomen.Inschrijver verklaart bovenstaande te hebben gelezen en gaat

akkoord met het gestelde.

Eisen
Aantal vragen te beantwoorden: 3

U gaat akkoord met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten inclusief

bijbehorende bijlagen. Deze documenten vindt u bij het onderdeel "Download

documenten".

Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 van

toepassen (ARW 2016). U kunt dit document vinden op www.pianoo.nl.

verklaart hiervan kennis genomen te hebben.

Inschrijver verklaart: - dat de aangeboden prijzen zoals ingevuld bij het

onderdeel Prijs en de beantwoording van alle vragen in de Vragenlijst en de

daaraan gekoppelde bijlagen op het tenderplatform naar waarheid zijn



ingevuld;- dat de inschrijving onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud is

gedaan;- zich ervan bewust te zijn dat het verstrekken van onjuiste of

onvolledige informatie kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat

dit kan leiden tot een uitsluiting.

Prijs
Aantal vragen te beantwoorden: 2

Bij deze vraag dient u het 'Inschrijfbiljet' in te vullen en up te loaden. Het

inschrijfbiljet is te vinden onder 'Download Documenten'. U dient de totaalprijs

in te voeren in CTM bij het onderdeel 'Prijs/tarief'. Inschrijver gaat akkoord met

het gestelde.

Bij deze vraag dient u de inschrijfstaat te uploaden. Inschrijver gaat akkoord

met het gestelde.


