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SYNOPSIS
1.

BOUWHEER:

Aquafin NV
Kontichsesteenweg 38A, 2630 Aartselaar

2.

PROVINCIE: WEST-VLAANDEREN

3.

GEMEENTE/STAD: ZEDELGEM

4.

BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: ZED3015

5.

OPDRACHT:
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT:
- Rioleringen du 200 t.e.m. di 600, diepteklasse tot 2 < H <= 3 m. Totaal 1396 lm.
- 1 constructies in gewapend beton, waaronder 1 overstort
- Waterhuishouding d.m.v. aanleg tijdelijke leidingen
- Huisaansluitingen
- Straatkolkaansluitingen
- Heraanleg wegenis
- Aanleg nieuwe wegenis
- Straatmeubilair en speeltoestellen
- Groenaanleg
- Groenbeheer

6.

WIJZE VAN GUNNING: De opdracht wordt gegund bij openbare procedure.

7.

VEREISTE ERKENNING: C1 of E 1, klasse 5

8.

OPENING VAN DE OFFERTES:
De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag 9 juli om 10 uur, in de burelen van
Aquafin NV, Kontichsesteenweg 38A, 2630 Aartselaar, ten overstaan van de heer ing. D. De
Waele, Directeur Projectmanagement of zijn afgevaardigde.
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UITVOERINGSTERMIJN: 120 werkdagen
De aannemer wordt erop gewezen dat er tussen gunning van de opdracht en aanvang van de
werken er een periode van 1 jaar kan zitten. De aannemer kan hier in geen geval een
vergoeding of een compensatie voor eisen. De aanbestedingsprijzen blijven van toepassing.

10.

TER INZAGE LIGGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN:
De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de
inschrijvers via:
1. www.aquafin.be
Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel)
en
inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale
aanbestedingsplatform.
2. De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de
website van het studiebureau, www.studiebureaujonckheere.be , doorklikken naar tabblad
aanbestedingen. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te
consulteren.

11.

Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij :
Studiebureau Jonckheere BV
Tel. (050)40.50.90
info@studiebureaujonckheere.be
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