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Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele 

vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om 

kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.



Vraag Hoofdstuk/ Bijlage Pagina Paragraaf Vraag Antwoord

1 Prijsinvulformulier

In het prijzenblad van groenafval en biomassa zitten enkele fouten:

- Perceel 1: prijs van Oldebroek  PR-2A.2 wordt niet mee genomen in de optelsom van het 

perceel

- Perceel 3: prijs van Harderwijk en Putten PR-13A.2 en PR-13A.3 worden niet meegenomen in de 

optelsom van het perceel.

Uw bevinding is correct. Opdrachtgever heeft het prijsinvulformulier hier op 

aangepast. De nieuwe versie is als bijlage aan deze nota van inlichtingen 

toegevoegd. Inschrijvers moeten het nieuwe prijsinvulformulier gebruiken voor hun 

inschrijving.

Doordat opdrachtgever het nieuwe prijsformat beschikbaar stelt wordt de termijn 

voor het uitbrengen van een inschrijving aangepast in: 

- Inschrijvingen moeten uiterlijk vrijdag 18 oktober voor 10:00 uur ontvangen zijn. 

2 Prijsinvulformulier

I- In het PVE staat dat er 3.400 ton van de milieustraat in Putten moet worden afgehaald. Op het 

prijsformulier staat af-transport van milieupark Ermelo (3.400 ton) genoemd. Tussen Ermelo en 

Putten zit een prijsverschil mbt af-transport. Welke gemeentelijke milieustraat is leidend. 

Het PvE is leidend.  Opdrachtgever heeft het prijsinvulformulier hier op aangepast. De 

nieuwe versie is als bijlage aan deze nota van inlichtingen toegevoegd. Inschrijvers 

moeten het nieuwe prijsinvulformulier gebruiken voor hun inschrijving.

Doordat opdrachtgever het nieuwe prijsformat beschikbaar stelt wordt de termijn 

voor het uitbrengen van een inschrijving aangepast in: 

- Inschrijvingen moeten uiterlijk vrijdag 18 oktober voor 10:00 uur ontvangen zijn. 
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