
Help
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Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

Nota van inlichtingen gepubliceerd voor aanbesteding ‘Renovatie

Vrouwenbrug’

Aan Knook Staalkonstrukties B.V.  3 jun. 2021, 21:49

 

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Oudewater; Stadskantoor heeft een nota van inlichtingen gepubliceerd voor
volgende aanbesteding: ‘Renovatie Vrouwenbrug’ met Kenmerk 312316 en Referentie
RB2021-14.

U vindt de nota van inlichtingen op het dashboard van de aanbesteding, onder Documenten.

Met vriendelijke groet 

Annerieke van der Linde 
Gemeente Oudewater; Stadskantoor 
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Nota van inlichtingen gepubliceerd voor aanbesteding ‘Renovatie

Vrouwenbrug’

Aan B.V. Machinefabriek De Hollandsche IJssel  3 jun. 2021, 21:49

 

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Oudewater; Stadskantoor heeft een nota van inlichtingen gepubliceerd voor
volgende aanbesteding: ‘Renovatie Vrouwenbrug’ met Kenmerk 312316 en Referentie
RB2021-14.

U vindt de nota van inlichtingen op het dashboard van de aanbesteding, onder Documenten.

Met vriendelijke groet 

Annerieke van der Linde 
Gemeente Oudewater; Stadskantoor 
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Vrouwenbrug’

Aan Slangen Staal B.V.  3 jun. 2021, 21:49

 

Geachte heer, mevrouw

Gemeente Oudewater; Stadskantoor heeft een nota van inlichtingen gepubliceerd voor
volgende aanbesteding: ‘Renovatie Vrouwenbrug’ met Kenmerk 312316 en Referentie
RB2021-14.

U vindt de nota van inlichtingen op het dashboard van de aanbesteding, onder Documenten.

Met vriendelijke groet 

Annerieke van der Linde 
Gemeente Oudewater; Stadskantoor 
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Proces-verbaal van opening kluis

Aan B.V. Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen  24 jun. 2021, 19:52

Geachte heer/mevrouw, 

Op 22-06-2021 is door ons, Annerieke van der Linde en Ronald van der Marel overgegaan tot
het openen van de inschrijvingen voor de aanbesteding Renovatie Vrouwenbrug met
referentie RB2021-14. 

Bij de procedure, type Onderhandse procedure zijn 4 inschrijvingen ontvangen, waarvan
onderstaande staat is opgemaakt. 

Inschrijvers: 

B.V. Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen De Liesbosch 1 in NIEUWEGEIN

Knook Staalkonstrukties B.V. Appelweg 1 in MOERDIJK

Kleybruggen B.V. Ampereweg 17 in WOERDEN

Slangen Staal B.V. Nijverheidsstraat 24 in GOUDA

Opgemaakt op 24-06-2021 door Annerieke van der Linde
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Proces-verbaal van opening kluis

Aan Kleybruggen B.V.  24 jun. 2021, 19:52

Geachte heer/mevrouw, 

Op 22-06-2021 is door ons, Annerieke van der Linde en Ronald van der Marel overgegaan tot
het openen van de inschrijvingen voor de aanbesteding Renovatie Vrouwenbrug met
referentie RB2021-14. 

Bij de procedure, type Onderhandse procedure zijn 4 inschrijvingen ontvangen, waarvan
onderstaande staat is opgemaakt. 

Inschrijvers: 

B.V. Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen De Liesbosch 1 in NIEUWEGEIN

Knook Staalkonstrukties B.V. Appelweg 1 in MOERDIJK

Kleybruggen B.V. Ampereweg 17 in WOERDEN

Slangen Staal B.V. Nijverheidsstraat 24 in GOUDA

Opgemaakt op 24-06-2021 door Annerieke van der Linde
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Proces-verbaal van opening kluis

Aan Knook Staalkonstrukties B.V.  24 jun. 2021, 19:52

Geachte heer/mevrouw, 

Op 22-06-2021 is door ons, Annerieke van der Linde en Ronald van der Marel overgegaan tot
het openen van de inschrijvingen voor de aanbesteding Renovatie Vrouwenbrug met
referentie RB2021-14. 

Bij de procedure, type Onderhandse procedure zijn 4 inschrijvingen ontvangen, waarvan
onderstaande staat is opgemaakt. 

Inschrijvers: 

B.V. Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen De Liesbosch 1 in NIEUWEGEIN

Knook Staalkonstrukties B.V. Appelweg 1 in MOERDIJK

Kleybruggen B.V. Ampereweg 17 in WOERDEN

Slangen Staal B.V. Nijverheidsstraat 24 in GOUDA

Opgemaakt op 24-06-2021 door Annerieke van der Linde

Dashboard Documenten Vraag en antwoord (12/12) Berichten (3)

Renovatie Vrouwenbrug Menu

https://www.tenderned.nl/cms/contact
https://www.tenderned.nl/cms/contact
https://www.linkedin.com/groups/3180753/profile
https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/rss/laatste-publicatie.rss
https://twitter.com/tenderned
https://www.tenderned.nl/cms/disclaimer
https://www.tenderned.nl/cms/gebruiksvoorwaarden
https://www.tenderned.nl/cms/toegankelijkheid
https://www.tenderned.nl/cms/privacyverklaring
https://www.tenderned.nl/cms/cookies
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/berichten/verzonden
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/dashboard
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/documenten
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/vraag-antwoord
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/berichten
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/mijn-aanbestedingen


Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

Proces-verbaal van opening kluis

Aan Slangen Staal B.V.  24 jun. 2021, 19:52

Geachte heer/mevrouw, 

Op 22-06-2021 is door ons, Annerieke van der Linde en Ronald van der Marel overgegaan tot
het openen van de inschrijvingen voor de aanbesteding Renovatie Vrouwenbrug met
referentie RB2021-14. 

Bij de procedure, type Onderhandse procedure zijn 4 inschrijvingen ontvangen, waarvan
onderstaande staat is opgemaakt. 

Inschrijvers: 

B.V. Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen De Liesbosch 1 in NIEUWEGEIN

Knook Staalkonstrukties B.V. Appelweg 1 in MOERDIJK

Kleybruggen B.V. Ampereweg 17 in WOERDEN

Slangen Staal B.V. Nijverheidsstraat 24 in GOUDA

Opgemaakt op 24-06-2021 door Annerieke van der Linde
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uitstel (voorlopige) gunningsbeslissing

Aan B.V. Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen  24 jun. 2021, 19:31

Beste inschrijvers, 

 

Hartelijk dank voor uw inschrijving op onderstaande aanbesteding. Op dinsdag 22 juni 2021
is de kluis met inschrijvingen geopend en er zijn vier inschrijvingen aangetro�en. U ontvangt
hiervan zo spoedig mogelijk een procesverbaal van opening. 

 

In de op Tenderned opgenomen planning is aangegeven dat de voorlopige
gunningsbeslissing op maandag 28 juni 2021 wordt verzonden. Helaas blijkt deze termijn niet
haalbaar. De verwachting van Opdrachtgever is dat de voorlopige gunningsbeslissing op zijn
vroegst 19 juli wordt verzonden. Mijn excuses voor het eventuele ongemak hierdoor. 

 

De precieze gevolgen van deze latere gunning zijn op dit moment nog niet in kaart gebracht,
maar u kunt erop vertrouwen dat Opdrachtgever met de uitvoerend opdrachtnemer in
overleg zal treden over de gevolgen die de latere start van het werk met zich brengt. 

 

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u vanzelfsprekend contact
met mij opnemen via Tenderned. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

 

Annerieke van der Linde  
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uitstel (voorlopige) gunningsbeslissing

Aan Kleybruggen B.V.  24 jun. 2021, 19:31

Beste inschrijvers, 

 

Hartelijk dank voor uw inschrijving op onderstaande aanbesteding. Op dinsdag 22 juni 2021
is de kluis met inschrijvingen geopend en er zijn vier inschrijvingen aangetro�en. U ontvangt
hiervan zo spoedig mogelijk een procesverbaal van opening. 

 

In de op Tenderned opgenomen planning is aangegeven dat de voorlopige
gunningsbeslissing op maandag 28 juni 2021 wordt verzonden. Helaas blijkt deze termijn niet
haalbaar. De verwachting van Opdrachtgever is dat de voorlopige gunningsbeslissing op zijn
vroegst 19 juli wordt verzonden. Mijn excuses voor het eventuele ongemak hierdoor. 

 

De precieze gevolgen van deze latere gunning zijn op dit moment nog niet in kaart gebracht,
maar u kunt erop vertrouwen dat Opdrachtgever met de uitvoerend opdrachtnemer in
overleg zal treden over de gevolgen die de latere start van het werk met zich brengt. 

 

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u vanzelfsprekend contact
met mij opnemen via Tenderned. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

 

Annerieke van der Linde  
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Aan Knook Staalkonstrukties B.V.  24 jun. 2021, 19:31

Beste inschrijvers, 

 

Hartelijk dank voor uw inschrijving op onderstaande aanbesteding. Op dinsdag 22 juni 2021
is de kluis met inschrijvingen geopend en er zijn vier inschrijvingen aangetro�en. U ontvangt
hiervan zo spoedig mogelijk een procesverbaal van opening. 

 

In de op Tenderned opgenomen planning is aangegeven dat de voorlopige
gunningsbeslissing op maandag 28 juni 2021 wordt verzonden. Helaas blijkt deze termijn niet
haalbaar. De verwachting van Opdrachtgever is dat de voorlopige gunningsbeslissing op zijn
vroegst 19 juli wordt verzonden. Mijn excuses voor het eventuele ongemak hierdoor. 

 

De precieze gevolgen van deze latere gunning zijn op dit moment nog niet in kaart gebracht,
maar u kunt erop vertrouwen dat Opdrachtgever met de uitvoerend opdrachtnemer in
overleg zal treden over de gevolgen die de latere start van het werk met zich brengt. 

 

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u vanzelfsprekend contact
met mij opnemen via Tenderned. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

 

Annerieke van der Linde  
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uitstel (voorlopige) gunningsbeslissing

Aan Slangen Staal B.V.  24 jun. 2021, 19:31

Beste inschrijvers, 

 

Hartelijk dank voor uw inschrijving op onderstaande aanbesteding. Op dinsdag 22 juni 2021
is de kluis met inschrijvingen geopend en er zijn vier inschrijvingen aangetro�en. U ontvangt
hiervan zo spoedig mogelijk een procesverbaal van opening. 

 

In de op Tenderned opgenomen planning is aangegeven dat de voorlopige
gunningsbeslissing op maandag 28 juni 2021 wordt verzonden. Helaas blijkt deze termijn niet
haalbaar. De verwachting van Opdrachtgever is dat de voorlopige gunningsbeslissing op zijn
vroegst 19 juli wordt verzonden. Mijn excuses voor het eventuele ongemak hierdoor. 

 

De precieze gevolgen van deze latere gunning zijn op dit moment nog niet in kaart gebracht,
maar u kunt erop vertrouwen dat Opdrachtgever met de uitvoerend opdrachtnemer in
overleg zal treden over de gevolgen die de latere start van het werk met zich brengt. 

 

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u vanzelfsprekend contact
met mij opnemen via Tenderned. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

 

Annerieke van der Linde  
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Aan Ronald van der Marel, gemeente Oudewater 

Telefoon 0623546857 

Opsteller Annerieke van der Linde, contract- en aanbestedingsjurist 

Controleur Marco Boekhorst, projectmanager 

Projectnummer MN001272 

Onderwerp

Datum 8 juli 2021 

Beste Ronald,  

 Conform afspraak heb ik een gunningsadvies opgesteld voor het project Vrouwenbrug 

Oudewater. Kort gezegd adviseer ik de gemeente Oudewater de opdracht te gunnen aan Slangen 

Staal BV. In dit gunningsadvies wordt dit nader toegelicht.  

 Indien jij naar aanleiding van dit advies nadere vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het 

graag. Tevens hoor ik het graag wanneer de gemeente Oudewater de voorlopige 

gunningsbeslissing wil communiceren naar de inschrijvers. Zoals afgesproken heb ik het versturen 

van de voorlopige gunningsbeslissing voorlopig uitgesteld zodat er gelegenheid is om intern het 

benodigde budget te verkrijgen. De inschrijvers hebben verzocht om zo spoedig mogelijk kenbaar 

te maken met welke inschrijfprijzen de verschillende inschrijvers hebben ingeschreven. Ik adviseer 

de gemeente Oudewater om deze informatie met inschrijvers te delen zodat partijen zelf kunnen 

inschatten of de opdracht aan hen wordt gegund of niet. Dit voorkomt dat inschrijvers onnodig 

rekening blijven houden met een potentiële opdracht. Ik hoor graag van jou of jij deze informatie 

nu al wilt delen zodat ik hier actie op kan ondernemen.  

 Hartelijke groet,  

 Annerieke van der Linde  

Aanbestedingsprocedure 

Het project ‘Vrouwenbrug Oudewater’, is middels een meervoudig onderhandse 

aanbestedingsprocedure aanbesteed. In overleg met de gemeente Oudewater zijn de navolgende 

partijen uitgenodigd om in te schrijven:   

- BV Machinefabriek De Hollandse IJssel uit Oudewater;  

- BV Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen uit Nieuwegein;  

- Knook Staalkonstrukties BV uit Moerdijk;  

- Kleybruggen BV uit Woerden;  

- Slangen Staal BV uit Gouda;  

Inschrijvingen

Ontvangen inschrijvingen  

Er zijn vier geldige inschrijvingen ontvangen in het kader van de aanbesteding van het project 

‘Vrouwenbrug Oudewater’. BV Machinefabriek De Hollandse IJssel heeft besloten om geen 

inschrijving in te dienen.  
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Alle ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld op de formele inschrijfvereisten en geldig bevonden. 

Inschrijver Slangen Staal BV heeft het ondertekende UEA niet op de juiste plaats geupload, 

waardoor deze in eerste instantie niet bij de ingediende documenten leek te zitten. Navraag bij 

Slangen Staal BV heeft ertoe geleid dat het juiste document toch is gevonden bij de inschrijving en 

geconstateerd is dat deze inschrijving volledig en tijdig is ingediend.  

Beoordeling prijs gerelateerde deel van de inschrijving  

Alle ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs conform de bepalingen van de 

Aanbestedingsleidraad. De navolgende prijzen – exclusief btw - zijn ontvangen:  

BV Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen EUR 291.100,-

Knook Staalkonstrukties BV         EUR 305.673,- 

Kleybruggen BV       EUR 291.000,-

Slangen Staal BV       EUR 274.750,- 

Bijzonderheden  

Bij het inhoudelijk beoordelen van de inschrijfstaten viel op dat één van de inschrijvers de posten 

Algemene kosten, Winst en Risico en Uitvoeringskosten heeft toegevoegd aan de inschrijfstaat. Het 

betreft inschrijver Knook Staalkonstrukties BV. Deze posten zijn door de andere inschrijvers niet 

separaat toegevoegd aan de inschrijfstaat. Onze kostendeskundige heeft de inschrijving van 

Slangen Staal kritisch bekeken en de volgende toetsen uitgevoerd:  

 De sommatie van alle hoeveelheden en eenheidsprijzen komen overeen met de totalen 
 De sommatie van alle totalen komt overeen met de totale inschrijfsom 

 De stelpost van € 10.000,- is opgenomen in de inschrijfsom 
 Alle posten in de inschrijfstaat zijn begroot, er zijn geen posten overgeslagen. 

 Afzonderlijke bladen zijn NIET geparafeerd. 

De kostendeskundige heeft vervolgens de inschrijving inhoudelijk beoordeeld in relatie tot de door 

Movares Nederland BV opgestelde raming. De navolgende posten vallen op:  

 110020 Maken en samenstellen brug val, deze is beduidend hoger (+€ 35K). Bij nader 
inzien klopt is dit te verklaren, het is behoorlijk bewerkelijker staalwerk dan in eerste 
instantie aangenomen. 

 161010/20 conservering, deze is beduidend lager (-€ 23K), deze is door ons te hoog 
ingeschat.  

 181010 aanbrengen remvoorziening (+€6K) 
 182010 vervangen hoofddraaipunten (+10k) 

 Geen posten voor; Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en Risico.  

Uitgaande dat de inschrijfsom overeenkomt met de sommatie van de prijzen uit de inschrijfstaat 

mag aanbesteder er van uit gaan dat de indirecte kosten zoals uitvoeringskosten, AK en W&R 
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onderdeel zijn van zijn eenheidsprijzen. Dit laatste aspect is door mij geverifieerd bij Slangen Staal 

BV en zij hebben bevestigd dat de prijzen all-in zijn.  

Gunningsadvies 

Gelet op het vorenstaande adviseren wij om ‘Vrouwenbrug, Oudewater’ te gunnen aan Slangen 

Staal BV. Deze partij heeft immers een geldige inschrijving ingediend en heeft met de laagste 

inschrijfprijs ingeschreven.  
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 Terug naar overzicht

Inschrijfprijzen

Aan B.V. Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen  12 jul. 2021, 21:55

Geachte inschrijver, 

 

Enkele inschrijvers hebben verzocht om de ingediende inschrijfprijzen, in afwachting van de
(voorlopige) gunningsbeslissing, openbaar te maken. In dit bericht informeer ik u over de
ingediende inschrijfprijzen. 

 

Wij hebben vier inschrijvingen ontvangen. Alle ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld op
prijs conform de bepalingen van de Aanbestedingsleidraad. Alle vier de inschrijvingen zijn
geldig bevonden. Er zijn enkele verduidelijkende vragen gesteld naar aanleiding van
ingediende inschrijvingen. De navolgende prijzen – exclusief btw - zijn ontvangen: 

 

BV Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen                     EUR 291.100,- 

Knook Staalkonstrukties BV                                                  EUR 305.673,-

Kleybruggen BV                                                                       EUR 291.000,-

Slangen Staal BV                                                                      EUR 274.750,- 

 

Ik vertrouw erop u met dit bericht voor nu voldoende te hebben geinformeerd. Ik wijs er
uitdrukkelijk op dat dit bericht niet kan worden aangemerkt als een voorlopige
gunningsbeslissing en er binnen de gemeente nog moet worden besloten of zij over gaat tot
gunning van de opdracht. Naar verwachting wordt u hier volgende week over geinformeerd.
Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u indienen via de
berichtenmodule van TenderNed. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

Annerieke van der Linde   
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Inschrijfprijzen

Aan Kleybruggen B.V.  12 jul. 2021, 21:55

Geachte inschrijver, 

 

Enkele inschrijvers hebben verzocht om de ingediende inschrijfprijzen, in afwachting van de
(voorlopige) gunningsbeslissing, openbaar te maken. In dit bericht informeer ik u over de
ingediende inschrijfprijzen. 

 

Wij hebben vier inschrijvingen ontvangen. Alle ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld op
prijs conform de bepalingen van de Aanbestedingsleidraad. Alle vier de inschrijvingen zijn
geldig bevonden. Er zijn enkele verduidelijkende vragen gesteld naar aanleiding van
ingediende inschrijvingen. De navolgende prijzen – exclusief btw - zijn ontvangen: 

 

BV Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen                     EUR 291.100,- 

Knook Staalkonstrukties BV                                                  EUR 305.673,-

Kleybruggen BV                                                                       EUR 291.000,-

Slangen Staal BV                                                                      EUR 274.750,- 

 

Ik vertrouw erop u met dit bericht voor nu voldoende te hebben geinformeerd. Ik wijs er
uitdrukkelijk op dat dit bericht niet kan worden aangemerkt als een voorlopige
gunningsbeslissing en er binnen de gemeente nog moet worden besloten of zij over gaat tot
gunning van de opdracht. Naar verwachting wordt u hier volgende week over geinformeerd.
Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u indienen via de
berichtenmodule van TenderNed. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

Annerieke van der Linde   
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Aan Knook Staalkonstrukties B.V.  12 jul. 2021, 21:55

Geachte inschrijver, 

 

Enkele inschrijvers hebben verzocht om de ingediende inschrijfprijzen, in afwachting van de
(voorlopige) gunningsbeslissing, openbaar te maken. In dit bericht informeer ik u over de
ingediende inschrijfprijzen. 

 

Wij hebben vier inschrijvingen ontvangen. Alle ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld op
prijs conform de bepalingen van de Aanbestedingsleidraad. Alle vier de inschrijvingen zijn
geldig bevonden. Er zijn enkele verduidelijkende vragen gesteld naar aanleiding van
ingediende inschrijvingen. De navolgende prijzen – exclusief btw - zijn ontvangen: 

 

BV Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen                     EUR 291.100,- 

Knook Staalkonstrukties BV                                                  EUR 305.673,-

Kleybruggen BV                                                                       EUR 291.000,-

Slangen Staal BV                                                                      EUR 274.750,- 

 

Ik vertrouw erop u met dit bericht voor nu voldoende te hebben geinformeerd. Ik wijs er
uitdrukkelijk op dat dit bericht niet kan worden aangemerkt als een voorlopige
gunningsbeslissing en er binnen de gemeente nog moet worden besloten of zij over gaat tot
gunning van de opdracht. Naar verwachting wordt u hier volgende week over geinformeerd.
Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u indienen via de
berichtenmodule van TenderNed. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

Annerieke van der Linde   
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Inschrijfprijzen

Aan Slangen Staal B.V.  12 jul. 2021, 21:55

Geachte inschrijver, 

 

Enkele inschrijvers hebben verzocht om de ingediende inschrijfprijzen, in afwachting van de
(voorlopige) gunningsbeslissing, openbaar te maken. In dit bericht informeer ik u over de
ingediende inschrijfprijzen. 

 

Wij hebben vier inschrijvingen ontvangen. Alle ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld op
prijs conform de bepalingen van de Aanbestedingsleidraad. Alle vier de inschrijvingen zijn
geldig bevonden. Er zijn enkele verduidelijkende vragen gesteld naar aanleiding van
ingediende inschrijvingen. De navolgende prijzen – exclusief btw - zijn ontvangen: 

 

BV Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen                     EUR 291.100,- 

Knook Staalkonstrukties BV                                                  EUR 305.673,-

Kleybruggen BV                                                                       EUR 291.000,-

Slangen Staal BV                                                                      EUR 274.750,- 

 

Ik vertrouw erop u met dit bericht voor nu voldoende te hebben geinformeerd. Ik wijs er
uitdrukkelijk op dat dit bericht niet kan worden aangemerkt als een voorlopige
gunningsbeslissing en er binnen de gemeente nog moet worden besloten of zij over gaat tot
gunning van de opdracht. Naar verwachting wordt u hier volgende week over geinformeerd.
Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht kunt u indienen via de
berichtenmodule van TenderNed. 

 

Hartelijke groet, 

namens de gemeente Oudewater, 

Annerieke van der Linde   
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Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

voorlopige gunningsbeslissing

Aan B.V. Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen  16 jul. 2021, 10:41

Geachte lezer,

 

Hierbij delen wij u mede dat uw organisatie niet in aanmerking komt voor gunning van het
project ‘Vrouwenbrug-Oudewater, vervangen brugval en ARBO-maatregelen’ met kenmerk
R&B 2021-14. 

 

De beoordeling van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs. Zoals
eerder gecommuniceerd heeft Slangen Staal BV ingeschreven met een inschrijfsom van EUR
274.750,- en wordt daarmee aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving  op
basis van de laagste prijs. 

 

Derhalve is de gemeente Oudewater voornemens de opdracht te gunnen aan Slangen Staal
BV.

 

Indien u het niet eens is met deze beslissing  kunt u daartegen opkomen bij de
voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Alleen indien binnen 10 dagen na
deze mededeling van de gunningsbeslissing een dagvaarding voor een voorlopige
voorziening is uitgebracht en de gemeente Oudewater hiervan in kennis is gesteld en een
kopie van de dagvaarding en, wordt de gunning uitgesteld en zal de uitspraak van de
voorlopige voorziening worden afgewacht.

 

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting dan kunt u deze via de
berichtenmodule aan mij stellen. Wij danken u hartelijk voor de gedane moeite en inzet
tijdens deze aanbesteding. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, Annerieke van der Linde 
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Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

voorlopige gunningsbeslissing

Aan Kleybruggen B.V.  16 jul. 2021, 10:41

Geachte lezer,

 

Hierbij delen wij u mede dat uw organisatie niet in aanmerking komt voor gunning van het
project ‘Vrouwenbrug-Oudewater, vervangen brugval en ARBO-maatregelen’ met kenmerk
R&B 2021-14. 

 

De beoordeling van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs. Zoals
eerder gecommuniceerd heeft Slangen Staal BV ingeschreven met een inschrijfsom van EUR
274.750,- en wordt daarmee aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving  op
basis van de laagste prijs. 

 

Derhalve is de gemeente Oudewater voornemens de opdracht te gunnen aan Slangen Staal
BV.

 

Indien u het niet eens is met deze beslissing  kunt u daartegen opkomen bij de
voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Alleen indien binnen 10 dagen na
deze mededeling van de gunningsbeslissing een dagvaarding voor een voorlopige
voorziening is uitgebracht en de gemeente Oudewater hiervan in kennis is gesteld en een
kopie van de dagvaarding en, wordt de gunning uitgesteld en zal de uitspraak van de
voorlopige voorziening worden afgewacht.

 

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting dan kunt u deze via de
berichtenmodule aan mij stellen. Wij danken u hartelijk voor de gedane moeite en inzet
tijdens deze aanbesteding. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, Annerieke van der Linde 
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Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

voorlopige gunningsbeslissing

Aan Knook Staalkonstrukties B.V.  16 jul. 2021, 10:41

Geachte lezer,

 

Hierbij delen wij u mede dat uw organisatie niet in aanmerking komt voor gunning van het
project ‘Vrouwenbrug-Oudewater, vervangen brugval en ARBO-maatregelen’ met kenmerk
R&B 2021-14. 

 

De beoordeling van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs. Zoals
eerder gecommuniceerd heeft Slangen Staal BV ingeschreven met een inschrijfsom van EUR
274.750,- en wordt daarmee aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving  op
basis van de laagste prijs. 

 

Derhalve is de gemeente Oudewater voornemens de opdracht te gunnen aan Slangen Staal
BV.

 

Indien u het niet eens is met deze beslissing  kunt u daartegen opkomen bij de
voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Alleen indien binnen 10 dagen na
deze mededeling van de gunningsbeslissing een dagvaarding voor een voorlopige
voorziening is uitgebracht en de gemeente Oudewater hiervan in kennis is gesteld en een
kopie van de dagvaarding en, wordt de gunning uitgesteld en zal de uitspraak van de
voorlopige voorziening worden afgewacht.

 

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting dan kunt u deze via de
berichtenmodule aan mij stellen. Wij danken u hartelijk voor de gedane moeite en inzet
tijdens deze aanbesteding. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, Annerieke van der Linde 

Dashboard Documenten Vraag en antwoord (12/12) Berichten (3)

Renovatie Vrouwenbrug Menu

https://www.tenderned.nl/cms/contact
https://www.tenderned.nl/cms/contact
https://www.linkedin.com/groups/3180753/profile
https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/rss/laatste-publicatie.rss
https://twitter.com/tenderned
https://www.tenderned.nl/cms/disclaimer
https://www.tenderned.nl/cms/gebruiksvoorwaarden
https://www.tenderned.nl/cms/toegankelijkheid
https://www.tenderned.nl/cms/privacyverklaring
https://www.tenderned.nl/cms/cookies
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/berichten/verzonden
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/dashboard
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/documenten
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/vraag-antwoord
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/4f27242d58dc1444892e5de1236ffab3/aanbesteding/312316/berichten
https://www.tenderned.nl/aanbestedende-dienst/mijn-aanbestedingen


Help
Chat met de servicedesk


Status:
Gegund
(voorgenomen)

Procedure:
Onderhandse
procedure 

Sluitingsdatum:
Gesloten 

Vragen tot:
25 mei 2021 11:00

 Terug naar overzicht

voorlopige gunningsbeslissing

Aan Slangen Staal B.V.  16 jul. 2021, 10:39

Geachte lezer, 

Hierbij delen wij u mede dat uw organisatie in aanmerking komt voor gunning van het
project ‘Vrouwenbrug-Oudewater, vervangen brugval en ARBO-maatregelen’ met kenmerk
R&B 2021-14.

 

De beoordeling van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs.

 

Uw organisatie heeft ingeschreven met de laagste inschrijfsom. Derhalve is de gemeente
Oudewater voornemens de opdracht te gunnen aan uw organisatie. Deze mededeling inzake
de gunningsbeslissing houdt echter nog geen aanvaarding in van uw aanbod. De overige
Inschrijvers zijn eveneens in kennis gesteld van dit voornemen. Het is de gemeente
Oudewater niet toegestaan de opdracht de�nitief te gunnen gedurende 7 werkdagen na het
inlichten van de overige Inschrijvers. Indien binnen deze termijn tegen de mededeling van de
gunningsbeslissing een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter  aanhangig
gemaakt wordt, wordt de gunning uitgesteld en zal de uitspraak van de voorlopige
voorziening worden afgewacht. Die uitspraak zal vervolgens worden meegewogen in de
verdere besluitvorming inzake de gunning. Na a�oop van de standstilperiode berichten wij u
over het verdere vervolg en de opdrachtverlening. 

 

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan ondergetekende via de berichtenmodule van
TenderNed. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, Annerieke 
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Slangen Staal BV 
T.a.v. de heer Steenbergen
Nijverheidsstraat 24a
2802AL GOUDA 

Bezoek: Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater

Post: Postbus 100
3420 DC Oudewater

Telefoon: 14 0348 
Fax: (0348) 428451
info@oudewater.nl
www.oudewater.nl

KvK-nummer:
53878388
IBAN-nummer:
NL88BNGH0285006789

Onderwerp: Opdracht R&B2021-14: “Renovatie Vrouwenbrug in de gemeente Oudewater”

Datum: 17 augustus 2021

Ons Kenmerk - Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz.
D/21/032466 0348-428328 / R. van der Marel

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Geachte heer Steenbergen,

In aansluiting op uw inschrijving d.d. 22 juni 2021 geef ik u, namens burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oudewater, opdracht voor de Renovatie van de Vrouwenbrug in de gemeente 
Oudewater conform werkomschrijving R&B 2021-14 voor een bedrag van € 274.750,-- excl. BTW.

Deze opdracht is tot stand gekomen door een meervoudige onderhandse procedure, die op 16 juli 
2021 (voorlopig) is gegund.

Aanvullende informatie

Opdrachtgever conform U.A.V. hoofdstuk I § 1:
 Drs. Ing. J.E. (Jessica) Rateland, teammanager Realisatie en Beheer, gemeente Oudewater.

Het project wordt namens team Realisatie en Beheer begeleid door R. van der Marel, 
beheerder Civiele Kunstwerken, tel. 0348-428328, email: marel.r@woerden.nl. 

Directie conform U.A.V. hoofdstuk II § 3:
 Directievoerder: Emiel Singor, Movares, namens gemeente Oudewater, tel. 06-53385800, 

email: emiel.singor@movares.nl 
 Toezichthouder: Nader te bepalen.

Overige:
 Plaats van levering: conform werkomschrijving  gemeente Oudewater
 Start van de opdracht: conform werkomschrijving in overleg met directievoerder.

Facturering
Om het afhandelen van facturen zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt de gemeente Oudewater
aan de hand van een eenduidige werkwijze.

Verplichtingsnummer
Alle facturen moeten voorzien zijn van een routenummer en verplichtingsnummer. Vermeld dit 
routenummer en verplichtingsnummer duidelijk zichtbaar op de factuur. Zonder routenummer en 
verplichtingsnummer nemen wij facturen niet in behandeling. 
Routenummer: 2874
Verplichtingsnummer: 2234

mailto:marel.r@woerden.nl
mailto:emiel.singor@movares.nl


Digitaal werken 
Daarnaast werken wij uitsluitend digitaal. Dit houdt in dat wij papieren facturen niet in behandeling 
nemen. Stuur uw factuur, inclusief eventuele bijlagen, in één PDF-bestand per mail naar het 
onderstaande mailadres. Vermeld bovenaan de factuur duidelijk de naam en de adresgegevens van 
de gemeente: 

Gemeente Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
facturen@oudewater.nl 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Drs. Ing. J.E. (Jessica) Rateland
Manager Realisatie en Beheer

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

mailto:facturen@oudewater.nl

