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10 december 2019

Per e-mail

Geachte heer Verhappen,

Hierbij doen wij u toekomen het gunningadvies naar aanleiding van de openbare aanbesteding d.d. 25 november 2019
betreffende het project "Woonrijp maken Laarveld fase 2 " volgens RAW-raamovereenkomst 18.085 inclusief tekeningen
blad 8.01 t/m 8.12 d'd. 18 oktober 2019 en de nota van inlichtingen 18.085 d.d. 11 november 2019 van plangroep
Heggen B.V.

Als nummer een van de aanbesteding schrijft VAN DooRN INFRA B.V. te Schijndel in, na controle van de inschrijving is
geconstateerd dat:

Conform artikel ll.9 van de aanbestedingsleidraad de inschrijving onvolledig is. De inschrijfbrief en Bijlage A Checklist
ontbreekt. Na overleg met uw inkoopadviseur en de jurist van de gemeente Weert is besloten de inschrijving als ongeldig te
verklaren. De correspondentie hieromtrent is als bijlage bijgevoegd.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de inschrijving van de nummer twee van de aanbesteding gecontroleerd,
zijnde FL B.V. te Haghorst. Na controle van de inschrijving hebben wij geconstateerd dat:

De inschrijving, conform artikel ll.9 van de aanbestedingsleidraad, volledig is. Echter zijn een tweetal gebreken geconstateerd
die zich conform artikel 2.21.2.6 van de ARW2016 lenen voor herstel. De toelichting is bijgevoegd als bijlage en geeft geen
aanleiding tot ongeldigheid van de inschrijving.

Ook dit herstel !s vooraf getoetst door uw inkoopadviseur en de jurist van de gemeente Weert.

Derhalve schrijft FL B.V. te Haghorst in als laagste inschrijver in op het bestek voor een bedrag van € 2.527.000,00 exclusief
B.ï,W.

De aanbieding is lager dan de directiebegroting d.d
€ 3.023.7 12,24 excl usi ef BTW.

L1 november 20L9 van Plangroep Heggen, welke sluit op

pagina 1 van 2

. I)arl(\\'L.g i¿¡

Postlrus 4,í

6l2o i\i\ llor'¡l
'['cl.: +,3 t (ù4(t ,i58 22 22

l"ax: + 3l (0)46 .l5B 02 ti{J

o c-m¿¡il:

irtfo@pla ngloc¡;-heggen. tr I

interncl:
*,rvs'. 1;ltngxrcp-heg.qt rr. rrl

r llì,\N: NL95 R¡\llO 010¡1 3104 85
Ill(l; Rr\ll()Nl-2t l

ll'l'V-n¡.: Nl. i1035.5J.286.11.01

I(r,l(-¡rr.: l4054lB9



al].I-:/
---. . /,..,

l.3.(r¡15\ I 9 Ù¡l:;.r.\J ¡1\jr

li¡6ir'ril I ,/Jri .l

De aanbieding is cloor ons gecontroleerd en wij constateren dat:
n^ ^r-^^r^.t:it,^ n¡nhaí¡rcnriiuan :ñ¡,iit¿on van ¡lo epnhpir^lcnriizpn vÕlsêns de directiebesfotins. zowel ln ÞOsitieve als
uE ol¿ullucltu¡\ç sL¡r¡tLrsJl/rrJeurt erwtJrrçrr

negatieve zin, wat resulteert in een subtotaal clat € 356.668,39 (ca.13,7%\ lager uitvalt dan de directiebegroting.

ñ^,,nre¡hiilan in ¡to af,nndorliike penheiclcnriizen t.o.rr. de eenheidsor¡izen in de directiebegroting zijn te verklaren en geven
uc vgl JLI ltlls¡ I ll I uu ul¿vr rvrr ¡u¡\u !Lr.¡ ¡u

geer aanleidirrg tot ongeldigheid van de inschrijving cn/ot het niet voldoen aan artikel 01.01.03 van de Starrtlaard RAW

Bepalingen 2015.

Het verschil is te verklaren aan de hand van het onderstaande overzicht, waarbij de grootste verschillen t.o.v. de

directiebegroting zijn aangegeven :

' Hoofdstuk 1: Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden
, Hoofdstuk 2: Grondwerk
. nool(]5[uK 5: ll¡ulel lllB,

' Hoofdstuk 4: Funderingcn
. Hoofrlstuk 5; Straatwerk
. Hoofdstuk 6: Bijkomende werkzaamheden

' Hoofdstuk 7&8: Directiebehoefte en ter beschikking stellen

-l- €
-/- €
-!- €
-l-€
,/- €
+/+€
-l- €

62.851,83
159.482,11.

!5.941,58
3.349,35

1A7 373,34
3.249,8'J-

9.974,OO

Vervolgens:
- Zijn de eenmalige kosten ad € 0,00 (0 %);

- ZUn de uitvoeringskosten ad € 102.500 ,00 14,56 %);

- Tijn de algemene kosten ad € 174.639,36 (7,78%);

- En is winst en risico ad € 0,00 (0 %).

Bovenstaande factoren resulteren in een aanneemsom welke ca.16,4% lager is dan de directiebegroting.

De formele bewijsstukken kunnen wij, op uw verzoek, per omgaande opvragen bij de inschrijver.

wij kunnen u derhalve adviseren om het voornemen tot gunning aan FL B.V. te Haghorst te verstrekken voor de

werkzaamheden volgens RAW-raamclvereerrkunrs[ 18.085 irrclusief tekeningen blad 8.01 I/m B'I7 d.d. L8 oktober 2019 en

de nota van inlichtingen 18.085 d.d. 11 november 2019 voor een bedrag van €2.527.0O0,00 exclusief BTW.

Vertrouwende u hlermee van diensL te ziitt geweest, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Plangroep H

tlij le¡ie r t - PV van opening d.d. 25 november 2019

- Correspondentie Plangroep Heggen / inkoopadviseur / jurist - Van Doorn lnfra B.V

- Correspondentie Plangroep Heggen / inkoopadviseur / jurist - FL'8.V.

- Correspondentie Plangroep Heggen - FL B.V'
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Johan Evers

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Leppers, Sjoerd (S) <S.Leppers@weert.nl>
dinsdag 26 november 2019 L3:09
Lianne Sampers
Johan Evers; Verhappen, Paul (PPM)

RE: Aanbesteding - 18.085 Woonr'¡'p maken Laarveld fase 2

HoÍ Lianne,

lk heb e'e.a, zojuist afgestemd met Jos. ln artíkel ll.9 van de leidraad staat: Een inschrijving onder voorwaarden
en/of voorbehouden dan wel een onvolledige en/of ongeldige inschrijving zal terzijde worden gelegd en uitgesloten
worden van verdere beoordeling.

Op basis hiervan concludeert Jos dat lnschrijver 1 en 3 uitgesloten moeten worden.

Voor wat betreft het vervolg wachten we even af wat Kuppens doet, pas nadat daar definitief uitsluitsel over is
mal<en we eventuele uitsluitíngen en het vervolg bekend,

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Leppers
T06 L8 288626

van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikboor, aanwezig op dinsdog en woensdag

Van: Lia nne Sa mpers Imailto:sampers@planeroep-heggen.nl]
Verzonden: dinsdag 26 novembe r 20L9 I2:A7
Aan : Leppers, Sjoe rd (S) <S. Le ppers@wee rt. n l>
CC: Joha n Evers <evers@ pla ngroep-heggen, nl>
Onderwerp: Aanbesteding - 18.085 Woonrijp maken Laarveld fase 2

It t ,\.jr iltor ¡" l{ ttr;r i¡ r: lt, r,

Parkweg La,6L2t HV Born
Postbus 44,6120 AA Born

Tel:046-4582222
Fax: 046-458 02 88

Email : info@pla ngroep-hessen.nl
lnternet: www. plangroep-heggen.nl

Hoi Sjoerd,

Bijgevoegd zoals afgeproken de checklist, ingevuld voor de 3 laagste inschrijvers

Tevens hierbij ter info de ontvangen inschijvingen:

1



lnschrijver 'Plaats Aanneemsom excl. B.T.W in
Ì,, -^t -EUIU ¡

B.T.W in Euro's

Van Doorn lnfra B.V Schijndel € 2.484.000,00 € 57.1.640,00

FL B.V Haghorst € 2,527.000,00 € 530.670,00

Bloem lnfra B.V Pantreel € 2.599,000,00 € 545.790,0U

Aanrler'ì1er van grondwerken

J.P. van der Schoot B.V

Oirschot € 2.748.277,?4 € 577.124,38

€ 586.740,00APK wegenbouw B.V Susteren € 2.794.000,00

BAM lnfra Regionaal Helmond € 2.820.203,40 € 592.242,7t

Redding lnfra B.V Schinnen € 2.835.999,23 € 595.559,84

Met vriendelijke groet,

[ianne Sampers
W e rkvoo rb e reid er Civie I e te ch n ie k

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerd e. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde

is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden ¡s niet toegestaan. Plangroep Heggen B'V

staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, voiieclige en t¡jci¡ge overbrenging van een verzoi¡den i --^!! t,=:-L! 
^-f---L¡^- 

!- J--^ 
^ani! 

hahh¡¡ rao¡
c_llldll gcllLllt. uPuldLrlltlt ¡¡cvvLrr ÞLerr

rechtsgeldigheid en zullen altijd schrìftelijk worden bevestigd.

The information contained in this communicat¡on is confidential and may be legally privileged' It is ¡ntended solely for the use of the ìndividual or entity to

whom it is addressed and others authorised to receive it. lf you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution

or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawfut. Plangroep Heggen B.V. is neither liable for the

contents, nor fÖr the Proper,
always be written confirmed.

conrpleLe arrtl Lirrtely trallsll'lission of the information containcd in this communic¡t¡on. Orders in this email are not legal and will

x

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit

bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet

f aranoeren dat dit nericnt.¡uisî, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelÛk

ivorden gesteld. Externe e-mail wordt door dã gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.
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Johan Evers

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Schreijen, Jos <j.schreijen @ inkoopcentru mzuid.nl >

dinsdag 26 november 2019IO:42
Leppers, Sjoerd (S); p.verhappen@weert.nl; Johan Evers; Lianne Sampers
Re: FW: Ontvangstbevestiging van uw klacht over TenderNed

Beste allen,

Naar aanleiding van de vragen van Lianne en na raadpleging van de aanbestedingsleidraad kom ik tot het
volgende advies:

1. Laagste inschrijver

Deze heeft in het UEA verzuimd aan te geven of er gebruik wordt gemaakt van onderaannemers. Conform
de bepaling in II.9 van de leidraad acht ik dit gebrek herstelbaar:

"Indien het gelijkheidsbeginsel hieraan niet in de weg staat, stelt de aanbesteder cf. 2.21.64RW2016 in het
geval van een gebrek in de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of de daaruit voortvloeiende
bewijsmiddelen de betreffende inschrijver in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn
van twee (2) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. De aanbesteder
verzendt dit verzoek uitsluitend per e-mail ter attentie van de bij inschrijving aangeduide contactpersoon.
Indien de aanbesteder het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het
gebrek niet door het antwoord is hersteld wordt de inschrijving uitgesloten van de verderð
beoordelingsprocedure. "

Tevens heeft deze inschrijver verzuimd de gevraagde tevredenheidsverklaringen bij inschrijving in te
dienen. Ook dit gebrek acht ik herstelbaar:

In de leidraad is in de veelheid van vereisten op een enkele plek aangegeven dat de in te dienen
competenties (drie stuks) ook voorzien moeten zijnvantevredenheidsverklaringen van opdrachtgevers. In
de leidraad is een verplicht format opgenomen t.a.v. de in te dienen competentiès. In dit format ontbreekl
eni ge verw ijzing naar een tevredenheidsverklaring.

Daatnaast is in de leidraad opgenomen dat een inschrijving die niet voldoet aan bijlage A ongeldig is: "De
inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in deze offerteianvraag
inclusief bijlagen. De inschrijving dient op sluitingsdatum en -tijdstip op straffe van directe uitsluiting van
de aanbestedingsprocedure erlof op straffe van ongeldigheid van delnschrijving, de
documenten/bescheiden conform checklist bijtage A te bevatten." De tevredenhãidsverklaringen zijn niet
opgenomen in bijlage A. Derhalve kan de aanbestedende dienst de inschrijver niet zonder meer terz¡de
leggen met een beroep op deze bepaling.

Voorts is in de leidraad bepaald dat: "De inschrijving moet volledig en geldig zijn. Volledig betekent dat
alle stukken die ingediend moeten worden, ook feitelijk en compleei worã"n oveigelegd. Eei onvolledige
inschrijving wordt uitgesloten van de verdere beoordelingsprocedure,tenzij het ontUreken van bepaalde
informatie door de ambesteder als een kennelijke omissie wordt uung"*.ri.t. Gelet de wijze *uu.op e.e.a. is
verwoord in de leidraad acht ik de omissie herstelbaar en kunnen de de tevredenheidsverklaringrn å1,
bewij smiddelen opgevraagd worden.

2. Opvolgend inschrijver nr.2

1



Deze heeft een bewijs van inschrijving KvK ouder dan 6 maanden ingediend. Dit gebrek acht ik conform de

eercler aa'gehaald båpaling in II.9 uurid" leidraad herstelbaar. Immers is het hewijs van insctu'ijving een uit

het UEA voortvloeiend bewijsmiddel.

3. Opvolgend inschrijver nr. 3

Deze inschrijver heeft verzuimd de competenties conform bijlage E in te dienen. Deze bijlagen zijn

benoemd in bijlage z\. Alleen al op gronã daarvan client cleze inschrijving ais onvolledig en derhalve

ongeldig terzijde te worden gelegd. i*-.tr zoals boven reeds aangehaald dienL de inseluijving op

sluitingsdatum en -tijdstip op straffe van directe uitsluiting van de aanbestedingsprocedure enlof op straffe

van orfieldigheid uun d" ìnr.tn¡uing, de documenten/bescheiden conf'orm checklist bijlage A te

bevatten." Ilet nict voldoen aan een vereiste competentie is niet relevant.

Mocht er nog afstemming nodig zijn hoor ik dat graag'

M.vr.gr.
Jos

op di 26 nov.2019 om 09:17 schreef Leppers, sjoerd (s) <s.Leppefs@weeft.nÞ

Met vriendeliike groet,

Sjoerd Leppers

Projectengineer

Atdeling Openbaal Gebied

Gemeente Weert

Postaclres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Bezoekaclres: Wilhelminasingel i01, 6001 GS Weeft

Telefoon: (0495) 575 000

Mobiel: 06 18 28 8626

E-rnail : s. leppers(@weert.nl

Website: www.weert.nl

i Vun, Lianne Sampers [mailto:sampers@plangroep-heggen.nl]
Verzonden: dinsdag 26 november2019 9:02

)



Johan Evers

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

niet-L/

Verhappen, Paul (PPM) < P.Verhappen@weert.nl>
woensdag 4 december 2019 9:01
Johan Evers; Lianne Sampers
FW: L8.085 Aanbestedingsleidraad 191018-D.pdf

Hoi Johan en Lianne,

Onderstaand de reactie van onze jurist op de beoordeling van de inschrijvingen doorJos. lk bel later deze ochtend

Met vriendelijke groeten,

Paul Verhappen

Van: Jans, Michel (MJ)

Verzonden: dinsdag 3 december 201913:3,1,
Aan: Verhappen, Pa ul (PPM) <p.Verhappen@weert.nl>
Onderwerp: RE: 18.085 Aanbestedingsleidraad 191013-D.pdf

Hoi Paul,

Uít bijgaande links blijkt dat heel streng wordt omgegaan met uitsluitingsgronden, Jos heeft dit goed beoordeeld
ook met de door hem genoemde herstelmogelijkheden ben ik het eens.

r ke er

n een

Wat betreft Kuppens' Het gaat kennelijk niet om een aantoonbare storing bij Tenderned, maar om een door
Kuppens gemaakte fout waardoor hij te laat heeft ingeschreven en dus niet mee kan doen. De aanbesteder heeft in
dit geval niet de mogelijkheid de termíjn te verlengen, ool< is de kluis algeopend, waardoor dit sowieso niet meer
ka n.

II.8 STORINGEN
lngeval van een aantoonbare storing van Tenderned waardoor het indienen van de inschrijving voor het
verstrijken van de uiterste termijn niet mogel,ijk is, kan de aanbesteder na aftoop van de uitelste
termijn besluiten deze termijn te vertengen. Dit betreft een eenzijdig recht van'de aanbesteder en
nadrukketijk geen pticht, Het staat de aanbesteder niet vrij van ¿i[ recfit gebruik t" *uf.ãÃ vi¡åf f,ut
moment waarop de ktuis is geopend aangezien zij dan reeds kennis heeft kunnen nemen van de
binnengekomen inschrijvingen. lnschrijver btijft zetfstandig verantwoordetijk voor het tijdig en op
juiste wijze indienen van haar inschrijving.
Een aanbesteder zal een verzoek tot uitstet enket in overweging nemen wanneer:
a) de potentiële inschrijver aantoont tijdig, uitertijk binnen 15 minuten na het stuiten van de
ktuis, metding van de storing te hebben gemaakt bij Tenderned;
b) de potentiëte inschrijver de aanbesteder direct per e-maiI via evers@ptanqroeÞ-heqqen.nI met
ats onderwerp 'storing Tenderned' en verzonden met hoge prioritãt/ufienffi - hãtder en
concreet heeft geinformeerd over de storing;
c) Tenderned de betreffende storing heeft bevestigd;
d) de storing nadrukketijk een storing van Tenderned betreft en geen storing betreft wetke binnen
de |CT-appticaties, netwerk, etc. van de verzoeker tigt. Met andãre woordeñ, het dient een
storing te betreffen die alte potentiëte inschrijvers en aanbestedingsprocedures raakt.
lndien de aanbesteder besluit de termijn te verlengen worden atlelpotentiöte) inschrijvers in kennis
gestetd van de vertenging. De (potentiëte) inschrijvers wetke reeds àen inschrijving (iljdig) hadden
ingediend krijgen de getegenheid om hun inschrijving binnen de gestetde vertengiñgsperiode te
wijzigen of aan te vutten.

1



Met vriendelijke groet,

MichelJans
r^t^¡^^-. Ea{O
I eltsluull. J¿r(J

Van: VerhaPPen, Paul (PPM)

Verzonden: dinsdag 3 december 2OL9 !2:21'

Aan: Jans, Michel (MJ) <M'Jans@weert.nl>

Onderwerp: 18.085 Aanbestedingsleidraad 1910L8-D'pdf

HoiMichel,

Zie bijlage, Deze zit bijde stukken die ik had toegezonden'

Met vrienclelijke groeten,

Paul Verhappen

x

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden' Als dit

bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de alzender te melden. De gemeente Weert kan niet

garanderen dat dit oer¡crrt ju¡sl tijdig, volledij en virusvrij.wordt overgebracht en kan.hiervoor niet aansprakeliik

worden gesteld. Externe 
"-maitworOt 

Ooor dä gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen'
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Johan Evers

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Verhappen, Paul (PPM) < P.Verhappen@weert.nl>
woensdag 4 december 2OL9 L5:26
Johan Evers

FW: Inschr'ljving FL B.V.

Hoi Johan,

Onderstaand de reactie van de jurist.

Met vriendelijke groeten,

Paul Verhappen

Van: Jans, Michel (MJ)

Verzonden: woensdag 4 december 2019 15:24
Aan: Verhappen, Pa ul (PPM) <p.Verha ppen @weert,nl>
Onderwerp: RE: lnschrijving FL B.V.

Hoi Paul,

lk ken de aard van de fout niet.
Het moet hieraan getoetst worden volgens de leidraad:
lndien het getijkheidsbeginsel hieraan niet in de weg staat, stelt de aanbesteder cf . Z.Z1 .6 ARW2016 in
het geval van een gebrek in de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of de daaruit
voortvloeiende bewijsmiddelen de betreffende inschrìjver in de getegenheid om het gebrek te
herstetten binnen een termijn van twee (2) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van
een verzoek daartoe. De aanbesteder verzendt dit verzoek uitstuitend per e-maìl ter attentie vãn de
bij inschrijving aangeduide contactpersoon. lndien de aanbesteder het gevraagde niet binnen de
daartoe gestetde termijn heeft ontvangen of indien het gebrek niet door het antwoord is herstetd
wordt de inschrijving uitgestoten van de verdere beoordetingsprocedure.

Met vriendelijke groet,
MichelJans
Telefoon:521-8

Van: Verhappen, Paul (PPM)

Verzonden: woensdag 4 december 2OL9 t4:44
Aan: Jans, Michel (MJ) <M.Jans@weert.nl>
Onderwerp: FW: lnschrijving FL B.V.

Urgentie: Hoog

Hoi Michel,

Zie onderstaand bericht na toetsing van nummer 2van de inschrijvers. ls dit herstelbaar volgens jou?

Met vriendelijke groeten,

Paul Verhappen

1



Van: Johan Evers lmailto:evers@plangroep-heggen' ]

Verzonden: woensdag 4 december 2019 L4:I5
Aan: Verhappen, Paul (PPM) <P.Verhappen@weert.nl>; i.schreiien@inkoopcentrumzuid'nl

CC: Leppers, Sjoerd (S) <S.Leppers@weett.ni>; Liantre Sampers <sampers@piangroep-heEgcir.nl>

Onderwerp: lnschrijving FL B.V.

Urgetrtie: Hoog

Fl.,txtillr ttrl,' l'l Ir{ì(it:** f 1,\¡

Parkweg ta,6!2L HV Born

Postbus 44,6120 AA Born

Tel:046 -4582222
Fax: 046 - 458 02 88

Email: info@plansroeP-hesgen.nl
lnternet: www.plangroep-heggen,nl

Þrñiêatnr rmmFr

Projectomschrijving

Hallo Paul en Jos,

Bij cle controle van de inschrijving van FL B.V. is gebleken dat het UEA formulier deel lll C (blz. 9) ook niet correct is ingevuld

Dit gebrek achten wij eveneens herstelbaar'

Wij zullen FL B.V. Verzoeken het KVK-formulier en de UEA te herstellen, akkoord?

Met vriendelijke groet,

Johan Evers

Directeur

Email:

Telefoon:

evers@plangroep-heggen. n I

046-458 22 22 (centrale)

06-53662284 (mobiel)

Þe lnformat¡e ver¿ottrlen rrlet dit F-mail ber¡cht is u¡tsl uitend bestcmd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatiP rloor anc,eren dan de geadresseerde

is verboden. openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Plangroep Heggen B.V

staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrengingvan een verzonden E-mail bericht. opdrachten in deze email hebben geen

en zullen altijd worden bevestigd,

The informat¡on contalned in this communication is confidential and may be legally privilogcd. lt is ¡ntended solely for the use of the individual or entity to

whom it is addressed and others authorised to receive it. lfyou are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution

or taking anY action in reliance on the contents of this information is strictlv prohibited and may be unlawful. Plangroep Heggen B'V. is neither liable for the

contents, nor for the ProPer,

always be written confirmed.

complete and timely transmission of the information contained in this communication, Orders in this email are not legal and will

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden- Als dit

bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet

faranderen dat dit bericht juisi, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelUk

ivorden gesteld. Externe e-mail worOt door dã gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.
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Johan Evers

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Projectnummer
Projectomschrijving

Hallo Paul en Jos,

Hierbij de aangepaste stukken van FL B.V
De stukken zijn akkoord bevonden.

Met vriendelijke groet,

Johan Evers
Directeur

Johan Evers

maandag 9 december 2019 L5:35
'Verhappen, Paul (PPM)'
j.schreijen @ inkoopcentrumzuid.nl
FW: Herstelgebrek
BULAGE B - UEA - GETEKEND.pdf; KvK FL B.V. Compteet (09-09-20L9).pdf

afr
Pr ,rxr;trr¡lp [{lt-ìr;t:N t},\'.

Parkweg ta,6L2t HV Born
Postbus 44,6120 AA Born

Tel:046 - 4S82222
Fax: 046 - 458 02 88

Ema íl : info@planeroep-hegqen.nl
lnternet: www. pla ngroep-heggen.nl

Email:

Telefoon

evers @pla ngroep-heggen.nl
046-458 22 22 (centrale)
06-s3662284 (mobiel)

De informatie verzonden met dit E-mail bericht ¡s uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, plangroep Heggen B,V
staat niet ¡n voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden E-mail ber¡cht. Opdrachten ¡n deze email hebben geen

en zullen altijd worden bevestigd.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. lt is intended solely for the use of the individual or ent¡ty towhom it is addressed and others authorised to rece¡ve it. lfyou are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution
or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. plangroep Heggen B.v. is neither liable forthe
contents, nor for the proper, complete and timely transmission of the information contained in this communication. orders in this email are not legal and will

be written confirmed.

Van: Gert van Dieren [mailto:g.dieren@fl-bv.nl]
Verzonden: maandag 9 december 2019 13:41
Aan: Johan Evers
Onderwerp: RE: Herstel gebrek

1

Geachte heer Evers,



Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen'

Ëxcuses voor het ongemak.

r-- ^l- L::l^-^ +-^f+ , ' ^^-.Itì ug uuldË,e LltlL u oc¡rr.

. Een nieuwe KvK-uittreksel (maximaal 6 maanden oud)

¡ Het UEA-formulier (opnieuw ingevuld incl' deel lll C )

Graag een berieht dat bijgevoegde documenterr in goede orde zijn ontvangen

Bij voorbaat dank, en een fijne dag gewertst'

Met vriendelijke groet,

Gert van Dieren

ing. Gert van D¡eren
Manager bedriifsbureau

FL B.V.
Tel: +31 (0)1 3-51 41 423
www.fl-bv.nl

g.dieren@Íl-bv.nl

Mob: +31(0)6-31674978

Postadres: Postbus 205
5080 AE Hilvarenbeek

Bezoekadres: Lage Haghorst 15

5089 NC Haghorst

De inlormatie ¡n dit e-mailllefichi en in alle eventueel bijgesloten bestanden is vertrou,,veliik en is gerechtellJk beschefm(i..

Dit bericht is uitsluitend bestem¡ voor de geadresseerdã. wanneer u dit bericht per abu¡s heeft ontvangen' stellen \'vii het

"p 
iÃipiui Áls u cje afzender onmicldetliji. op de hoogte llrengt en dit bericht, tezanren nret eventtrele bijlagen en/of

kopieèn, direct verwijderd.
iããgrÀqì"iJ¡tberic'htenatleeventuelebijlagendooreenieder,andersdandebecloeldegeadresseerde ¡s

".õåãðñ"ãr¿. 
Àts u niet ae i¡eo'oãr¿e óea¿ieJseerde bent. wiizen wij u er'nadrukkelijk op dat ieder getrruik, operrbaring'

;¿pr;;ti" en/of clistributie van dit be;ichten alle bijgesloten bestanden, dan wel iedere andere actie van niet

vertrouurelijk handelen, absolL¡ul verboden ¡s en mogelijk on"vettig!

r/ie,,r, trrl¡' pnrlile nn Linked

Projectnummer
Projectomschrijving

Van: Joha n Evers <eve rs@ plangroe p-heggen' n l>

Verzonden: maandag 9 december 20L9 08:21

Aan: Gert van Dieren <g.dieren@fl-bv.nl>

cc: verhappen, Paul (PPM) <P.Verhappen@weert.nl>; j.schreijen@ink.oopeentrumzuid'nl; Lianne sampers

<sampers@ pla ngroep-heggen'nl>

Onderwerp: Herstel gebrek

Urgentie: Hoog

Pl rt xç; lrt ¡t, t' I I I ,t ic ;t,¡l ll, r¡

Parkweg ta,6t2L HV Born

Postbus 44,6120 AA Born

Tel:046 - 4582222
Fax: 046 - 458 02 88

Email: info@planeroeP-hessen'nl
lnternet: www. planeroep-heegen. n I
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Geachte heer Dieren,

uw inschrijving wordt momenteel grondig bestudeerd conform de in de offerteaanvraag omschreven procedure.

Bij de bestudering van uw inschrijving zijn door ons een tweetal gebreken geconstateerd waarvoor wij u conform artikel 2.21.6
ARW 2016 de mogelijkheid tot herstel willen bieden. De gebreken zullen wij hieronder uiteenzetten:

t. KvK-uittreksel
Dit KvK-uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Het

bijgevoegde KvK-uittreksel dateert van 29 januari 2019 en is daarmee op het moment van inschrijving, zijnde 25 november
201"9, ouder dan zes maanden.

Daarom verzoeken wij u hierbij om ons een nieuwe KvK-uittreksel toe te sturen. Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden
oud zijn.

2, UEA

Het UEA-formulier is niet correct ingevuld. ln deel lll c is de uitsluitingsgrond Faillissement, insolventie of getijksoortig op
blz' 9 is niet ingevuld' Daarom verzoeken wij u híerbij ons een nieuw UEA-formulier toe te sturen waarin dít onderdeel is
beantwoord.

wij willen u erop wijzen dat u conform artikel 2.21.6 ARW 2016 de gelegenheid heeft om bovengenoemde gebreken binnen een
termijn van twee (2) werkdagen, ingaand vanaf de datum van vandaag, te herstellen, op straffe van ongeldigheid.

Graag een bericht van ontvangst van deze mail.

Met vriendel ijke groet,

Johan Evers

Directeur

Email:

Telefoon

evers@plangroep-heggen.nl
046-458 22 22 (centr al e)

06-53662284 (mobíel)

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Plangroep Heggen B,Vstaat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tìjdige overbrenging van een verzonden E-mail bericht. Opdrachten in deze email hebben geen
rechtsgeldigheid en zullen altijd worden bevestigd.

The information contained in this communication is confident¡al and may be legally privileged. lt is intended solely for the use of the individual or entity towhom it is addressed and others authorised to receive it. lf you are not the intended rec¡p¡ent you are hereby notified that any disclosure, copying, distr¡butionor taking any action in reliance on the contents of this information ¡s strictly prohibited and may be unlawful Plangroep Heggen B.V. is neither liable for thecontents, nor for the proper, complete and timely transmission of the information contained in this comm unication, Orders in this email are not legal and willalways be written confirmed.

3






