gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Aanmeldformulier groslijsten
Voor de aanbesteding van bepaalde overheidsopdrachten maakt de gemeente gebruik van groslijsten.
Op deze lijsten komen aanbieders voor die door middel van voorselectie zijn bepaald. Om voor de
plaatsing op een groslijst in aanmerking te komen moet dit aanmeldformulier volledig worden ingevuld,
inclusief de hieraan toe te voegen bijlagen, worden:




toegestuurd aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam, t.a.v. inkoop, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam;
gemaild naar het e-mailadres inkoop@gemhg.nl;
bij de receptie van de gemeente worden afgegeven.

In de onderstaand tabel geeft u aan voor welke inschrijvingsprocessen u deze inschrijving doet:
ONDERHANDSE INSCHRIJVING
NR

CIVIELTECHNISCH OF CULTUURTECHNISCH WERK OF DIENST

1

riolering en wegen

MEERVOUDIG

ENKELVOUDIG

algemeen
Markeringen
Sloopwerken
onderhoud riolering en gemalen
openbare verlichting / nutsvoorzieningen

2

wegen klein onderhoud

algemeen
Asfaltreparatie

3

kunstwerken

4

grondwerken

5

cultuurtechnisch

Algemeen
baggerwerken
groen algemeen
Sportvelden
bomen

VRAAG

ANTWOORD

ALGEMEEN
Handelsnaam van de onderneming
Statutaire naam van de onderneming
Naam van de rechtsgeldige vertegenwoordiger [bijlage 1 – zie pag. 3]
Geboortedatum en geboorteplaats van deze vertegenwoordiger
Vestigingsadres (geen postbus) van de onderneming
Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer

vast:

mobiel:

E-mailadres
Website
Btw-nummer
Nummer kamer van koophandel of daarmee vergelijkbaar (buitenland)

□ b.v. □ n.v. □ c.v. □ v.o.f. □ anders, nl

Rechtsvorm van de onderneming
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Welke natuurlijke- of rechtspersonen (direct of indirect):

Geven leiding aan de onderneming?

Hebben zeggenschap in de onderneming?

Verschaffen vermogen aan de onderneming?

naam

adres

plaats

.

Worden door u opdrachten of een deel daarvan in onder aanneming gegeven; zo ja, aan wie (naam, adres en vestigingsplaats)?
Geef aan op welke wijze uw onderneming wordt gefinancierd
Wie is in persoon beslissingsbevoegd ten aanzien van verstrekte
opdrachten (naam, adres en woon- of vestigingsplaats)?
Wie is de contactpersoon van de onderneming (idem)?

UITSLUITINGSGRONDEN
Is jegens de onderneming bij onherroepelijk vonnis een veroordeling uitgesproken inzake een van de volgende zaken:
Deelneming aan criminele organisatie?
Omkoping?
Fraude?
Witwassen van geld?

zo ja, geef dit aan en vermeldt het delict en de opgelegde straf

Is op de onderneming een van de volgende zaken van toepassing:
Verkeert in staat van faillissement, liquidatie of heeft werkzaamheden gestaakt.
Er geldt een surseance van betaling of akkoord of verkeert in
vergelijkbare situatie.
Er is faillissement of liquidatie aangevraagd.
Er is een surseance van betaling of vergelijkbare actie aanhangig gemaakt.
Er is een rechterlijke uitspraak van kracht waarbij een delict is
vastgelegd wegens strijdigheid met beroepsgedragsregels?
Heeft in de uitoefening van haar beroep een of meer ernstige
fouten begaan.
Heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan het verstrekken van valse verklaringen.

zo ja, geef aan wat precies voorzien van data en dergelijke

FINANCIEEL ECONOMISCHE DRAAGKRACHT
Wat is het laatst afgesloten boekjaar van de onderneming?
Kan de onderneming een bankgarantie overleggen van 5% van de
totale met opdrachten gemoeide som?
Kan de onderneming een bewijs van verzekering tegen van toepassing zijnde beroepsrisico’s overleggen?
Kan de onderneming een verklaring van haar betalingsgedrag
overleggen van belastingen aan de fiscus en van premies aan de
bedrijfsvereniging waarbij deze is aangesloten, welke verklaring
niet ouder is dan drie maanden?
Kan de onderneming balansen van de laatste drie jaar van de
onderneming overleggen?
Kan de onderneming een verklaring overleggen van de omzet van
vergelijkbare werken en de totaalomzet over de laatste drie boekjaren?

BEROEPSBEKWAAMHEID
Zijn er voor de uitoefening van het beroep of de onderneming
bijzondere vergunningen vereist en zo ja, is de onderneming in het
bezig van deze vergunningen?
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TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE CRITERIA
Kan de onderneming een lijst van referenties overleggen over de
afgelopen vijf jaar, waaruit blijkt dat deze onderneming voldoende
kennis en ervaring heeft voor het uitvoeren van opdrachten?

u kunt dit ook aantonen met tevredenheidsverklaringen van eerdere opdrachtgevers

Wat is de personele bezetting van de onderneming over de afgelopen drie jaar op basis van fte’s?
Kan de onderneming een overzicht geven van technici of technische organen, waarover bij de uitvoering van werkzaamheden kan
worden beschikt?
Beschikt de onderneming over een gecertificeerd kwaliteitssysteem nen-iso 9001, dat betrekking heeft op de aard van het werk
en zo ja geeft dan gespecifieerd aan welke dit zijn. bedrijven die
nog niet over een dergelijk certificaat beschikken hebben een
overgangstermijn van twee jaar om dit alsnog te realiseren.
Beheerst het voor de uitvoering van het werk verantwoordelijk en
leidinggevend personeel de nederlandse taal in woord en geschrift?
Beschikt de onderneming over een gedateerde gewaarmerkte
kopie van het cva-certificaat?

OVERIG
Kunt u kort aangeven welke maatregelen u heeft genomen om
mensen die een arbeidsachterstand hebben aan werk te helpen?
Kunt u kort aangeven welk duurzaamheidsbeleid uw bedrijf toepast?
Kan de onderneming binnen vijf werkdagen na een hiertoe ontvangen verzoek bewijsstukken overleggen, waaruit blijkt dat wordt
voldaan aan alle hierboven gestelde criteria?

Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in
dit formulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.

Naam inschrijver

Naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger

Datum

Handtekening

TOE TE VOEGEN BIJLAGEN: Uittreksel Kamer van koophandel (niet ouder dan 3 maanden) waaruit
vertegenwoordiging blijkt.

Bij onvoldoende ruimte een bijlage toevoegen.
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