Aankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding van:
“Vervangen kunstgras voetbalveld SV Excelsior ’31, veld 1, te
Rijssen”
De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform
haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
De gemeente Rijssen-Holten heeft het voornemen om voor SV Excelsior ‘31, die gebruik maakt van sportpark De Koerbelt te
Rijssen, het bestaande kunstgras hoofdveld te vervangen voor een nieuwe kunstgras voetbalveld. In een Programma van
Eisen zijn de technische eisen en richtlijnen aangegeven waaraan het voetbalveld moet voldoen.
Het werk omvat globaal het vervangen van de bestaande kunstgrasveld voor een nieuwe kunstgras veld met haar specifieke
constructie eisen. Het bestaande veld is gelegen op een e-layer. Deze e-layer dient te blijven liggen en de nieuwe mat kan
hierop worden aangebracht.
De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) hanteert een lijst van producten (en bijbehorende bouwers) die geschikt
worden geacht voor voetbal. Het betreft de sportvloerenlijst Voetbal (outdoor).
De gemeente Rijssen-Holten is op zoek naar geïnteresseerde aannemers die zelf op de sportvloerenlijst staan waarbij de
kunstgrasmat met EPDM infill waarmee wordt ingeschreven op de Sportvloerenlijst dient te staan. De kunstgrasmat hoeft
niet per se in combinatie met een e-layer op de Sportvloerenlijst te staan. Van het aangeboden systeem dient bij het
keuringsinstituut een referentie bekend te zijn.
De aannemer dient voordat de nieuwe mat wordt aangebracht proefondervindelijk vast te stellen, in samenwerking met
het keuringsinstituut, of de combinatie van de kunstgrasmat en e-layer goedgekeurd kan worden met de standaard wijze
van invulling van de mat of dat er een alternatieve invulling (verhouding zand/sporttechnische infill) moet worden
toegepast om goedkeuring te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om een goedgekeurd veld op te
leveren.
De eisen gesteld aan de uitvoering en kwaliteit zijn beschreven in de normen van NOC*NSF en de regelgeving van de KNVB
waarbij de veldconstructie na renovatie dient te voldoen aan de normstelling NOCNSF-KNVB2-15–normversie januari 2019.
De Planning:
De planning is om, eind april 2022 de aanbesteding te starten waarna na aanbesteding en gunning, de uitvoering direct op
het einde van het voetbalseizoen, medio week 26, juni 2022, dient te starten. Het te realiseren werk moet uiterlijk vrijdag
15 juli worden opgeleverd. Het kunstgrasveld dient dan te zijn goed gekeurd. Dit houdt in dat opdrachtgever hierom een
verkorte stand-still termijn, van 1 week, tussen voorlopige gunning en definitieve gunning wenst te hanteren. Bij eventuele
aanmelding voor dit werk geeft u aan hiermee akkoord te gaan.
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te
schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 4 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor de openstaande plaats, dan
kunt u zich uiterlijk tot maandag 25 april 2022 hiervoor aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen,
ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande nummer en
naam van deze aanbesteding.
Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referentieprojecten en toetsingscriteria.
Indien er twee, of meer dan twee, geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te
bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle bedrijven
die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd. Niet-geselecteerde bedrijven
worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
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