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Offerte verstuurd d d. 09-02-2018 is nierbj komen te vervallen.

Geachte
De afgelopen jaren hebben wij voor u het groenonderhoud verzorgd in het’kader van een vijfjarig contract van
1januari2013 tot en met 31 december 2017, afgesloten d.d. 28 februari 2013. Voor het jaar 2018 zal een nieuwe
overeenkomst moeten worden afgesloten.
Nu zijn de volgende ontwikkelingen gaande
•
Er is een beeldkwaliteitsbestek opgesteld op basis van het vigerende groenbeheerplan; de juiste
hoeveelheden zijn echter nog niet bekend
•
Er worden scenario’s uitgewerKt met betrekking tot een eventuele integratie van de medewerkers van
Empatec met de medewerkers van de gemeente Terschelling
Zoals besproken in ons overleg van 27 februari 2018 zal in 2018 duidelijkheid moeten komen ten aanzien van de
bovengenoemde zaken Daarom is afgesproken om de werkw;jze van 2017 vooralsnog in 2018 te continueren met
dien verstande dat onze medewerkers vanaf 1 januari 2018 gebruik zullen gaan maken van de schaft en sanitaire
voorzieningen van de gemeente Terschelling op de Nieuwe Dijk in West-Terschelling.
Gezien de stijgng van de Cao-lonen SW met 2,03% zijn onze prijzen overigens aangepast.
De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden in 2018 bedragen
Daarnaast zijn de volgende verrekeningen van toepassng:
Het verzorgen van onkruidbestrijding heestervakken industrieterrein West
gedurende het jaar 2018
Inzet extra man ten behoeve van opruimen zwerfvuil met de Gluton
(400 uren x 17,50 per uur)
De totale aanneemsom voor 2018 bedraagt derhalve

€ 208.825,00

€

9460,00

€

7.000,00

€ 225.285,00

De jaarlijkse huur voor het gedeelte van de gemeentelijke huisvesting industrieterrein West, dat wordt gebruikt
door Empatec bedraagt € 15.606,00
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Indien u hiermee akKoord kunt gaan, wordt de aanneemsom in twaalf gelijke maandelijkse termijnen bij u in
rekening gebracht
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Wij vertrouwen erop u een goed voorstel te hebben gedaan. Heeft u nog vragen, dan beantwoord ik deze graag.
U kunt mij bereiken op teefoonnumn
Wanneet’u instemt met ons voorsteL verzoek ik u een exemplaar getekend terug te sturen.
Met vriendelijke groet,
Voor akkoord:

/
NV

bmpatec
Datum:

CoördinatiE

Bijlagen werkomschrijvng / VHG-Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten die wij sluiten met partijen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zijn van toepassing de ‘Algemene
business-to-businessvoorwaarden voor leden van de branchevereniging van hoveniers en groenvoorzieners’. Al deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980 en treden in werking per 1 januari 2014 Deze
voorwaarden zijn aangehecht aan deze offerte. Indien gewenst worden deze voorwaarden u op verzoek nogmaals kosteloos toegezonden
.
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ONDERHOUDSOBJECTEN GEMEENTE TERSCHELLING
1. Sportvelden
-

West (straat nr. 145) 1 trapveldje

2. Plantsoenen en begraafplaatsen
-

-

Plantsoen dorpen Terschelling West en Midsland,
Begraafplaatsen: Strieper, Algemene begraafplaats West en Oude begraafplaats West.

BEPALINGEN VOOR UrR’OERING ONDERHOUDSWERIAAMHEDEN GEMEENTE TERSCHELLING
1. GROENONDERHOUD
OBJECT: TRAPVELDJE. (alleen West) en rondom sportveld in Midsland
1. Maaien grasmat
Het maaien van het gras. De maaifrequentie is afhankelijk van het seizoen en de groeiomstandigheden. Het gras mag niet
langer zijn dan maximaal 5 cm.
1”.

Maaien rond sportveld Midsiand

Wekelijks wordt het gras buiten de afrastering rondom het sportveld in Midsiand gemaaid.
OBJECT: PLANTSOENEN EN BEGRAAFPLAATSEN. (m.u.v. Het monument en Engelse begraafplaats)
1a

(

Maaien gazon

Het maaien en bijmaaien van het gras gedurende het gehele groeiseizoen. De frequentie is afhankelijk van het seizoen en de
groeiomstandigheden. Aan het einde van het groeiseizoen worden de graskanten gestoken. Het vrijkomende grasafval wordt
verzameld en afgevoerd.
Het, indien nodig, vegen van de grasmat, waarbij tevens een- tot tweemaal per jaar (op begraafplaatsen vijf- tot zesmaal) het
blad wordt geruimd. Het hierbij vrijkomende gras en blad wordt verzameld.
Op de begraafplaatsen zullen de graskanten regelmatig gemaaid worden, Na elke maaibeurt zullen de grafstenen worden
schoongeveegd. Aan het einde van het groeiseizoen worden de graskanten gestoken. Het vrijkomende grasafval wordt
verzameld en afgevoerd.
1. Maaien ruw gras
Het gras wordt tweemaal per seizoen gemaaid. Het vrijkomende gras wordt, na voldoende te zijn ingedroogd, verzameld en
afgevoerd door de gemeente.
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2. Onderhoud beplanting
Het snoeien van de heesters zal, indien nodig of gewenst, worden uitgevoerd. Op advies van de gemeentelijke dienst wordt
bepaald hoe en wat wordt gesnoeid. Het vrijkomende snoeisel zal, zoveel mogelijk, ter plaatse versnipperd of verzameld en
afgevoerd worden door de gemeente.
De boomspiegels en andere obstakels in het gras worden, waar nodig, vrijhouden van onkruid. Het snoeien van de bomen valt
buiten deze aanbieding. De opdrachtgever zal dit zelf uitvoeren.
Waar mogelijk de plantvakken in het voorjaar spitten of cultivateren. De vakken vrijhouden van onkruid en zo nodig, na indro
ging, het onkruid uitharken en verzamelen. (tijdens het seizoen wordt 7 maal een schoffelronde uitgevoerd) De plantvakken
worden aangevuld met houtsnippers, deze worden aangeleverd door de opdrachtgever.
In het najaar wordt de inboet opgenomen, waarna in de herfst het inboeten van beplanting zal plaatsvinden.
3. Onderhoud rozen
Waar nodig de vakken in het voorjaar spitten of cultivateren. De vakken vrijhouden van onkruid en zo nodig, na indroging, het
onkruid uitharken en verzamelen. (Tijdens het seizoen wordt 7 maal een schoffelronde uitgevoerd.)
Het uitvoeren van een winter en zomer snoei inclusief het verzamelen en afvoeren van het vrijkomende snoeihout.
In het najaar wordt de inboet opgenomen, waarna in de herfst het inboeten van beplanting zal plaatsvinden.
4. Onderhoud hagen
Het tweemaal per jaar knippen van de aanwezige hagen, inclusief het verzamelen en afvoeren van het snoeisel.
Het onkruidvrij houden van de haagvoet. Dit zal worden meegenomen met de schoffelronde (7 maal)
In het najaar wordt de inboet opgenomen, waarna in de herfst het inboeten van beplanting zal plaatsvinden.
5. Onderhoud verhardingen
Het schoonmaken van de verhardingen, daar waar zij door onze onderhoudswerkzaamheden zijn bevuild.
6. Diverse onderhoudswerkzaamheden
Hieronder vallen kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals het opruimen van afval, papier, e.d. Tevens het uitvoeren van kleine
reparaties aan tijdelijke afrasteringen.
Al het vrijkomende blad- en grasafval wordt verzameld door Empatec en afgevoerd door de gemeentelijke dienst afgevoerd.
7. Toelichting
De aankoop van nieuwe beplanting ten behoeve van het vervangen van verloren gegaan plantsoen en aanpassingen van het
sortiment vallen niet onder de onderhoudsbepalingen.
Voor deze leveringen en werkzaamheden zal, na overleg, afzonderlijk prijsopgave gedaan worden.
2. OPRUIMEN ZWERFVUIL
Dagelijks wordt op werkdagen in de dorpen een ronde gemaakt om het zwerfvuil op te ruimen. In het hoogseizoen wordt
tevens langs de hoofdweg zwerfvuil geruimd. Zoals gebruikelijk wordt het vuil afgevoerd via de reguliere weg.
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3. OPRUIMEN HONDENPOEP
Dagelijks wordt in Midsland en West hondenpoep geruimd met behulp van de hondenpoep ruimmachine.
4. ONDERHOUD WEGEN EN STRATEN
Gemiddeld driemaal per jaar wordt met behulp van een borstelmachine de bestrating onkruidvrij gemaakt.
Incidenteel wordt dit ook in handkracht uitgevoerd. Daar waar de gemeentelijke borstelmachine niet kan vegen, zal Empatec
dit uitvoeren.
Tevens wordt in de winterperiode bijgesprongen daar waar nodig.
5. CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING (HALF)VERHARDINGEN
Op verzoek kan, mits deze werkwijze wettelijk is toegestaan, in regie chemische onkruidbestrijding worden uitgevoerd op alle
verhardingen en half verhardingen in de dorpen. Met behulp van een Quad wordt via de DOB methode gespoten met
Roundup. Hierbij wordt alleen daar gespoten waar ook daadwerkelijk onkruid groeit.
6. EVALUATIEMOMENTEN
Om de voortgang van de werkzaamheden te evalueren en desnoods bij te sturen zijn enkele evaluatiemomenten ingepland.
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