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Ge!ntegreerd contract nummer PW. 22 .N.DVMALG. 21; 
Gunning. 

Geachte heer Helsdingen, 

Z007 

KOPIE 

Hierhij dragen wij u op de uitvoering van de werkzaamheden omschreven in 
het ge!ntegreerde contract nummer PW.22.N.DVMALG.2! op basis van 
UAV-GC 2005 betreftendc "Bravissimo". De totale aanneemsom bedraagt 
€2.000.000, exclusief €380.000 BTW, overeenkomstig uw desbetreffende 
inschrijvingsbiljct. 

Ten behoeve van de overeenkomst doen wij u toekomen: 
• gcwaarmerkt afschriften van uw inschrijvingsbiljet d. d. 3 0 januari 2007, de 

Eigcn Vcrklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen d.d. 26 
januari 2007 en de Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid 
inschrijving d. d. 3 I januari 200 7; 

• de ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst d.d. 4 april 2007; 
" de nota van inlichtingen d. d. 18 januari 200 7; 
• het Aanbestedingsdocument d.d. 18 december 2006; 

• 
• 

de V raagspecificaties met bijlagen; 
de Annexen (als genoemd in de Basisovereenkom.<t); 
de Aanbieding (pr~jectvoorstel) d.d 31 januari 2007 . 

In het overleg met betrekking tot de contractbespreking d.d. 28 maart 2007 
tussen de provincie, u en de beer Linssen (namens ARS T~IT) zijn de 
volgende afspraken gemaakt: 
• De betalingsregeling als genoemd in de Basisovereenkomst; 
• Aanvangsdatum van het Werk wordt aangemerkt: II april 2007 (datum 

van gunning). 
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De beer ing. C.C.M. van den Boer, bureauhoofd UM van de provincie Noord
Brabant, zal conform de Basisovereenkornst in de uitvoeringsfasc optreden als 

de Opdracbtgever. 

Conform paragraaf 2 van de UAV-GC 2005 worden door ons aangewezen als 
vertegenwoordiger van de Opdracbtgever, voor de realisatie de beer ing. 

j.F.H.G. Geerarts en voor de data leveringen de beer ing. P. de Wolff 
vVij verzoeken u overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2 lid 7 van de 
UAV-GC 2005 een gemacbtigde aan te wijzen die namens ARS T&TT zal 
optreden. 

Ten behoeve van bet contract verzoeken wij u de bovengenoemde 

Basisovereenkomst en bijbehorende contractdocurnenten in 3-voud te 

ondertekenen en ons in 2-voud recbtsgeldig getekend te retoumeren. 

Voorts verweken wij u de bankgarantic, als genoemd in artikel 1 7 van de 
Basisovereenkomst, aan ons toe te zenden. 

Met betrekking tot bet indienen van declaraties client u een ordemummer te 
hanteren. Deze wordt nader verstrekt. 

Uw schriftelijke bcvestiging van deze opdracbt zien wij gaame zo spoedig 
mogelijk na ontvangst van deze brief tegemoet. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

(~amensdr:-~ 
\. '_~~--
~~~&~. ing. C~: . te Boorne, bureauboofd 
Infrastn1ctuur 
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