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Project: Markt te Oudewater Prijspeil raming: 14-02-21 Versie raming: v02

Projectnr.: n.t.b. Datum raming: 12-11-21 Status raming: Voorlopig

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

Inleiding

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

Scope

Basisgegevens

De kostenraming is gebaseerd op de volgende tekeningen:

De kostenraming is gebaseerd op de volgende onderzoeken & documenten:

Raming

De kostenraming omvat de volgende onderdelen:

l Bouwkosten, bestaand uit l

-
Voorziene kosten -
- Directe kosten - benoemd -

incl. materialen en stortkosten -
-

- Directe kosten - nader te detailleren -
-

- Indirecte kosten, bestaande uit: -
- Eenmalige kosten 3%
- Uitvoeringskosten 8%
- Algemene kosten 7%
- Winst & Risico 5% l Vastgoedkosten.

- Niet van toepassing
Risicoreservering 

l Overige bijkomende kosten.
- Riooladvies -€                  

- - Landmeten -€                  
- Milieu -€                  
- Geotechnisch -€                  

-€                  

Aanbesteding en gunning
Detaillering tbv uitvoering

Oplevering

Het deels vernieuwen en herinrichten van de bestratingen. 
Daarnaast zal groot onderhoud worden gepleegd aan de bruggen kades.
De riolering zal waarschijnlijk worden gerelined en eventueel uitgbreid met een HWA leiding.

Deze raming heeft betrekking op de eventueel voorgenomen reconstructie van de Markt e.o. in de gemeente Oudewater

Overleg op locatie met S. de Waard en M. van den Berg

Stortgelden, bestaande uit
Metsel- betonpuin

Definitief ontwerp

Directievoering

Onderzoeksfase
Voorontwerp

Besteksfase

Verder zijn er geen onderzoeken & documenten beschikbaar.

Engineering, bestaande uit

Tekening vervaardigd t.b.v. hoeveelheden. Geen SO/DO ter beschikking.
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Project: Markt te Oudewater Prijspeil raming: 14-02-21 Versie raming: v02

Projectnr.: n.t.b. Datum raming: 12-11-21 Status raming: Voorlopig

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

Uitgangspunten

Voor deze raming zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Uitsplitsing bouwkosten

OPPERVLAKTEN KOSTEN

2250 m2 -€                  
4200 m2 -€                  

0 m2 21.963€         
0 m2 -€                  
0 m2 296.306€       
0 m2 73.025€         
0 m2 12.818€         
0 m2 -€                  

-€                  
6450 m2 -€                  

0 m2 16.752€         
m2 -€                  
m2

6450 m2 420.864€       
180.143€       

LENGTE RIOOL -€                  

0 m1
0 m1 601.007€       

0 m1 93€                
-

Uitsplitsing Riolering Uitsplitsing engineering

Aanbrengen Planontwikkeling -€                  
m1 Voorbereiding 8,0% 48.081€         

Kolken worden niet hergebruikt. 
De fundering is niet onderzocht, aanname is dat er geen puinfundering aanwezig is. 

Er is geen rekening gehouden met historisch onderzoek t.b.v. archeologie of werkzaamheden hiervoor. 
Kosten voor aanpassingen/renovatie aan kademuren en bruggen zijn niet opgenomen in deze raming. 

:Terreininr. en oeverwerken                   

:Oppervlakte groen           

:Water                              
:Diversen                                               

:Subtotaal                                              :Oppervlakte project       

:Riolering                                                

:- platen                         

:- keien                          
:- klinkers                      

:Grondwerk                                            
:Bemaling                                               

:Uitgegeven terrein           

:- asfalt                          
:- beton                          

:Kabels en leidingen                               
:- bss                             

:- Drainage                    

Elementenverhardingen worden gedeeltelijk hergebruikt. De Portugese keien, straatbakstenen en historische banden nabij de Visbrug worden 
De eventueel bestaande fundering kan wel worden gehandhaafd. Er is van uitgegaan dat er geen puinfundering aanwezig is en ook niet wordt 

(rijzen conform de leidingverordening/de verlegregeling/telecomwet).

De bodem is niet onderzocht, aanname op basis van bodemkwaliteitskaart is #######
Er is geen rekening gehouden met nacht- en weekendwerk.

:Materialen                                             

:RET- en spoorwerkz.                            

:Werkz. algemene aard                          
:Oppervlakte verharding   

:DWA                               

Er is gerekend met een nihile ophoging van het straatniveau.

:- Riolering                     

:- halfverharding            
:Verhardingen                                        
:Groenvoorziening                                  

Gerekend is met een inboetpercentage van 15% voor de straatbakstenen. Voor de Portugese keien 5%.

:Lengte project               

:Totaal                                                   

:Kosten / m1 riool                                
:Kosten / m2 oppervlakte                    

:- tegels                         

:OV / VRI / Specials                               

De openbare verlichting kan wel worden gehandhaafd.
Bij het onderdeel engineering zijn de planontwikkelingskosten wel meegenomen
Uitgegaan van dezelfde hoeveelheid kolken als bestaande situatie.
Aantal huisaansluitingen is geschat op 110 stuks

De kosten zijn wel/niet meegenomen in de raming, aangezien de werkzaamheden ten laste komen van het nuts-/telecombedrijf 

:Stortgelden                                           

:Saneringswerkzaamheden                    

De verwachting is dat er in dit project wel werkzaamheden aan kabels en leidingen moet worden verricht.
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Project: Markt te Oudewater Prijspeil raming: 14-02-21 Versie raming: v02

Projectnr.: n.t.b. Datum raming: 12-11-21 Status raming: Voorlopig

Scope en uitgangspunten Versie 3.05a (18 juni 2014)

m1 Uitvoering 6,0% 36.060€         
m1 Projectleiding 2,0% 12.020€         
m1 Materiaalvoorziening 0,0% -€                  
m1 Communicatie -€                  
m1

96.161€         :Totaal                                                   

:RWA                               
:DIT / IT                            
:Gemengd                         
:Drainage                          
:Verwijderen                    
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Project:        Markt te Oudewater Prijspeil raming: 14-02-21 Versie raming: v02
Projectnr.:   n.t.b. Datum raming: 12-11-21 Status raming: Voorlopig

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Grondwerk -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   
Bouwkosten Deelraming Bemaling en Drainage -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   
Bouwkosten Deelraming Riolering 39.613€                      -€                               4.352€                        43.964€                         -€                               43.964€                         
Bouwkosten Deelraming Kabels en Leidingen -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   
Bouwkosten Deelraming Verhardingen 361.182€                    -€                               58.707€                      419.889€                       -€                               419.889€                       
Bouwkosten Deelraming Groenvoorziening 72.368€                      -€                               14.468€                      86.836€                         -€                               86.836€                         
Bouwkosten Deelraming Terreininr. & Oeverw. 31.026€                      -€                               2.540€                        33.566€                         -€                               33.566€                         
Bouwkosten Deelraming OV _ VRI _ SPECIALS -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   
Bouwkosten Deelraming RET & Spoorwerkzaamheden -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   
Bouwkosten Deelraming Saneringswerkzaamheden -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   
Bouwkosten Deelraming Werkzaamheden Algemene Aard 13.433€                      -€                               3.319€                        16.752€                         -€                               16.752€                         
Bouwkosten Deelraming Stortgelden -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   

Bouwkosten 517.621€                    -€                               83.386€                      601.007€                       -€                               601.007€                       

Vastgoedkosten -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   

Engineeringskosten 96.161€                      -€                               -€                               96.161€                         -€                               96.161€                         

Overige bijkomende kosten -€                               -€                               -€                               -€                                   -€                               -€                                   

Subtotaal investeringskosten 613.782€                    -€                               83.386€                      697.168€                       -€                               697.168€                       

Objectoverstijgende risico's -€                               -€                                   

Investeringskosten deterministisch 613.782€                    -€                               83.386€                      697.168€                       -€                               697.168€                       

Scheefte -€                               -€                                   

Investeringskosten exclusief BTW 697.168€                       -€                               697.168€                       

BTW (= niet meegenomen) -€                                   -€                               -€                                   

Investeringskosten exclusief BTW 697.168€                       -€                               697.168€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen 697.168€                            en 697.168€                            

Variatiecoëfficiënt -

Kostencategorieën

Printdatum: 18-11-2021 15:48 Pagina 6 van 7 Bestand: SSK Markt te Oudewater v02



Project:        Markt te Oudewater Prijspeil raming: 14-02-21 Versie raming: v02
Projectnr.:   n.t.b. Datum raming: 12-11-21 Status raming: Voorlopig

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Projectkosten exclusief BTW 697.168€                       -€                               697.168€                

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten exclusief BTW 697.168€                       -€                               697.168€                       

Organisatiegebonden kosten 0% 697.168€                    -€                                   -€                                   

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                   

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                   

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 697.168€                       -€                               697.168€                       

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten exclusief BTW -€                                   -€                               -€                                   

Organisatiegebonden kosten 0% -€                               -€                                   -€                                   

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                               -€                                   

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                               -€                                   

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten -€                                   -€                               -€                                   
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