
Aanbesteding renovatie en vernieuwbouw 

sportcomplex Dorper Esch 

Informatiebijeenkomst maandag 4 april

Aanvang: 19.00 uur.

Locatie:    Sportcomplex Dorper Esch te Denekamp   



Locatie



Dorper Esch – huidige complex



Agenda

• Welkomstwoord wethouder B. Brand

• Korte kennismakingsronde

• Achtergrond aanbesteding J. Pronk

• Belangrijke zaken leidraad M. Eshuis

• Aandachtpunten algemeen 



Uitvoeringsplan Dorper Esch (2015)

• Basis was: SAMEN KANSRIJK VERBINDEN (2014)

• Toekomstbestendige accommodatie

• Dinkellands gebruik 

• Aanwezigheid van een adequate zwemvoorziening 

• Heroverweging verhouding wedstrijdbad-recreatiebad-
doelgroepenbad 

• Kansrijke verbindingen SKV waar sporthal deel van uitmaakt 
benutten 

• Participatie met DE Gebruikers van Dorper Esch (DEG)

• Onderzoeken: op termijn onderbrengen van personeel in een 
stichting 

• Toepassen energiebesparende maatregelen 



Behoefteonderzoek



Opgave



Verdere aandachtspunten

• In negometrix hoofdelementen renovatie en 
vernieuwbouw opgenomen.

– Renovatie sporthal zomermaanden 2018

– Sloop bestaande wedstrijdbad pas na oplevering 
nieuw wedstrijdbad.

– Zoveel mogelijk operationeel blijven

– Centrale hal = ontmoeting

– Recreatieve strip is complementair

• Uitwerking in fPvE en tPvE



Aanbesteding

• Niet-openbare aanbesteding

– Dus twee fasen, selectie en gunning

– In tweede fase 5 inschrijvers

• Design & Build

• Maintain voor een periode van 30 jaar

• Oplevering 12 juli 2019

• Taakstellend budget voor Design en Build van 

€ 5.639.000



Referenties

kennis en ervaring met:

1. het realiseren van een project op basis van Design & Build

2. duurzaam ontwerpen

3. het risicodragend onderhoud van een utiliteitsproject

4. het ontwerpen van een overdekt zwembad

5. het realiseren van een overdekt zwembad of een vergelijkbaar 

project

6. werktuigbouwkundige installatie

7. elektrotechnische installaties 

8. de waterbehandelingsinstallatie van een overdekt zwembad



Samenwerking

Samenwerking is mogelijk door:

• Vormen van een combinatie

• Beroep doen op een derde

• Hoofdaannemer – onderaannemer(s)



Gunningsfase

• De prijs-kwaliteit verhouding is 35 - 65 

• 10: Aannemingssom Design & Build

• 25: Aannemingssom Maintain

• 10: Architectuur

• 20: Functionaliteit van het gebouw

• 15: Duurzaamheid

• 20: Inzet lokale onderaannemer



Aandachtspunten

Let op:

• Nota van inlichtingen:

– Wees kritisch en stel vragen 

– Beantwoording is anoniem

• Wees op tijd, volledig en nauwkeurig bij indienen verzoek tot 

deelneming/inschrijving

• Let op de planning en noteer de data

• Let op het invullen van de Uniforme Eigen Verklaring

– Bij problemen: printen, invullen, “natte” handtekening 

zetten, scannen en uploaden. Let hierbij op dat alle 

pagina’s gescand worden!



OF VIA NEGOMETRIX
Servicedesk 085 2084666



Bedankt voor uw aandacht

Veel succes met uw 

inschrijving


