
 

Procedure groslijstensystematiek gemeente Brummen, Lochem en Zutphen 

AANMELDFORMULIER GROSLIJSTEN 

GEMEENTE BRUMMEN 

Plaats van uitvoering: Gemeente BRUMMEN 

Opdrachttype: overheidsopdrachten voor cultuurtechnische en civieltechnische werken (dus 

geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met 

betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch onderhoud. 

Om op de groslijst(en) te kunnen komen dient de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen 

Verklaring , voorzien van de vereiste genummerde bijlagen, te worden ingeleverd bij c.q. opgestuurd 

te worden naar : 

Het college van Burgemeester en wethouder van de Gemeente Brummen 

Aanmelding groslijsten 

Postbus 5 

6970 AA BRUMMEN 

Vragen of opmerkingen: 

Meer informatie over de Procedure groslijstensystematiek treft u aan op de website van gemeente 

Brummen: www.brummen.nl. Hier kunt u de Procedure Groslijstensystematiek gemeente Brummen 

Lochem Zutphen doorlezen en eventueel downloaden. Nadere informatie over de systematiek kunt u 

opvragen per mail  via gemeente@brummen.nl. 

Voor vragen of opmerkingen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente 

Brummen, kunt u uw reactie sturen naar gemeente@brummen.nl. 

Bijlage: Eigen Verklaring (conform model uniforme Eigen verklaring bij aanbesteden) 

Toelichting op invultabel 

Geef in onderstaande tabel aan, voor welke groslijst(en) uw onderneming in aanmerking wenst te 

komen. Gelieve in rechterkolom aankruisen (X) wat van toepassing is. Indien u zich aanmeld als 

gegadigde op basis van de meervoudig onderhandse procedure, gaan wij er vanuit dat u ook in 

aanmerking wenst te komen voor de enkelvoudig onderhandse procedure met betrekking tot die 

groslijst. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u dit bij aanmelding expliciet te vermelden. 

http://www.brummen.nl/
mailto:gemeente@brummen.nl
mailto:gemeente@brummen.nl


 

 
Datum: 

Naam Inschrijver (organisatie): 

Vestigingsadres Inschrijver: 

Naam en functie van 
rechtsgeldig vertegenwoordiger: 

Handtekening: 

Groslijsten civieltechnisch 
1 Aanleg/ reconstructie straatwerk en riool  

werken meer dan € 150.000,--  
  

2 Aanleg/ reconstructie straatwerk en riool  
werken minder dan € 150.000,--  

  

3 Onderhoud asfalt   
4 Elementenverhardingen   
5 Markeringen   
6 Rioolreiniging   
7 Rioolinspectie   
8 Rioolrenovatie   
9 Reinigen rioolgemalen en drukriolering   

10 Technisch onderhoud rioolgemalen en drukriolering   
11 Renovatie rioolgemalen en drukriolering   
12 Reinigen kolken/ lijngoten/ eindputten   
13 Onderhoud en renovatie IBA's   
14 Klein onderhoud riolering (ontstoppen huisaansluitingen e.d.)   
16 Openbare verlichting    

Ondertekening 


