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  Aanmeldformulier Selectielijsten Gemeente Dalfsen 
Opdrachttype: Overheidsopdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken. 

Dit ingevulde en ondertekende aanmeldformulier, inclusief formulier Eigen Verklaring, voorzien van de vereiste 
genummerde bijlagen kunt u sturen naar: 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 

  Inschrijftabel Selectielijsten 

⃝    1a.  Herinrichten openbare ruimte in stedelijk gebied met verharding in hoofdzaak bestaande uit straatwerk 

          (opdrachten < € 150.000) 

⃝    1b.  Herinrichten openbare ruimte in stedelijk gebied met verharding in hoofdzaak bestaande uit straatwerk 

          (opdrachten > € 150.000) 

  Algemene Gegevens 
Gegevens bedrijf of organisatie 

A 

Naam van de onderneming  

Vestigingsplaats  

Postcode  Woonplaats  

Land  

Telefoonnummer  Fax  

E-mailadres  

BTW Registratie  

KvK-nummer  

Rechtsvorm van de onderneming    

⃝ BV            ⃝ NV            ⃝ VOF 
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⃝ Eénmanszaak            ⃝ Vereniging 

 

⃝ Anders, nl.: 

 

B 

Naam contactpersoon  

Functie  

Telefoonnummer  Fax  

Mobiel nummer  

E-mailadres  
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 Selectie-eisen 

Om toegelaten te worden tot de selectielijst moet uw onderneming voldoen aan een aantal uniforme selectie-eisen. 
Deze selectie-eisen zijn: 

Lokale leverancier 

De selectielijsten van de gemeente Dalfsen worden samengesteld uit lokale leveranciers. Voorwaarde is dus dat de 
leverancier binnen de gemeentegrens gevestigd is. 

O Nee Leverancier gevestigd binnen de 
gemeentegrenzen? O Ja 

Ervaringseis werk 

Voldoende kennis en ervaring van de aard en omvang van het werk waarvoor de leverancier op de selectielijst wil 
komen. De leverancier toont dit aan door middel van minimaal één referentie van een uitgevoerd werk/dienst, over 
de laatste vijf jaren. Hierbij wordt een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever toegevoegd. 
Selectielijst 

1a/1b 
Naam uitgevoerd werk Jaar van 

uitvoering 
Naam opdrachtgever Tevredenheids-

verklaring  
Bijlage # 

(*) 

    O 1 

    O 2 

    O 3 

    O 4 

    O 5 

    O 6 

*) Indien meer tevredenheidsverklaringen worden toegevoegd, dan bovenstaande tabel continueren als bijlage #11en de tevredenheids-
verklaringen doornummeren als bijlage #12 en verder. 

Kwaliteitseis (voor werken > €150.000) 

Kwaliteitssysteem op basis van de norm ISO-9001 “Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen”, of gelijkwaardig, dat 
betrekking heeft op de aard van het werk. Leveranciers leveren een kopie van het certificaat en het meest recente 
auditverslag in. 

O Nee  
In bezit van ISO-9001-certifcaat? 

O Ja Kopie certificaat bijgevoegd? O 7 

Veiligheid, gezondheid en milieueis 

VCA ** gecertificeerd 

O Nee  
In bezit van VCA ** -certificaat? 

O Ja Kopie certificaat bijgevoegd? O 8 

Rechtmatigheidseis 

Ingevulde en getekende “Gedragsverklaring Aanbesteding” (GVA). Deze verklaring is twee jaar geldig en aan te 
vragen bij het Ministerie van Justitie. De verplichte en de facultatieve uitsluitingsgronden (Aanbestedingswet 2012 
art. 2.86 en 2.87) zijn van toepassing. 

O Nee  
In bezit van GVA? 

O Ja Kopie certificaat bijgevoegd? O 9 

Eigen verklaring 

De formele bewijsstukken die genoemd worden in de “Eigen Verklaring” worden overlegd na schriftelijk verzoek van 
de aanbestedende dienst, binnen de in dat verzoek gestelde termijn. 

O Nee  
Eigen verklaring ingevuld? 

O Ja Eigen verklaring bijgevoegd?      O 10 
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Ondertekening 

Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit 
vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen en juist en volledig zijn. Tevens 
verklaart ondergetekende zich akkoord met het “Inkoop- en aanbestedingsbeleid” en de “Algemene 
Inkoopvoorwaarden” van de gemeente Dalfsen 
Naam inschrijver  
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger  
Functie rechtsgeldige vertegenwoordiger  
Datum  

Handtekening  
 


