Diensten en Leveringen
Omschrijving

Opdrachtgevende
Gemeente

Ontwerp MFA Tijnje

Opsterland

Werk / levering/
Procedure
dienst

Berm- en slootonderhoud 2019 - 2022 Weststellingwerf

De gemeente Opsterland gaat reintegratiedienstverlening voor
uitkeringsgerechtigden in het kader
van de Participatiewet (deels) inkopen.
Het betreft dienstverlening voor zowel
Opsterland
uitkeringsgerechtigden met zowel een
korte als langere afstand tot de
arbeidsmarkt, met als doel hen aan
een baan te helpen of hun afstand tot
de arbeidsmarkt te verkleinen.

Werktuigdrager

Opsterland

Gezocht: een ambitieuze ondernemer
voor het kantinebeheer van
sportcomplex de Steense Wolvega.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.weststellingwerf.nl/
kantinebeheer_DeSteense

Weststellingwerf

Vervanging Openbare verlichting 2018 Ooststellingwerf
2022

Contactpersoon

Planning/fase
aanbesteding

Opmerkingen

Dienst

Meervoudig Onderhands

jacob.ottens@opsterland.nl

1e kwartaal 2019

Dienst

Europese Aanbesteding

s.spijksma@weststellingwerf.nl

1e kwartaal 2019

Dienst

De inkoopprocedure wordt
later in 2018 bekend

wander.beijen@opsterland.nl

1e kwartaal 2019

Momenteel vindt nog een verkenning plaats van de te
volgen inkoopprocedure, daarna volgt nog een officiële
aankondiging. Mocht u reeds interesse hebben dan kunt
u zich melden door op een A4 kort aan te geven voor
welke doelgroepen u welke diensten te bieden heeft en
wat u onderscheidt.

Levering

Meervoudig Onderhands

joop.klimp@opsterland.nl

1e kwartaal 2019

Het leveren van een werktuigdrager voor onderhoud
openbare ruimte.

Dienst

Meervoudig Onderhands

h.oosterveld@weststellingwerf.nl

1e kwartaal 2019

Levering

Europese Aanbesteding

w.devlugt@ooststellingwerf.nl

1e / 2e kwartaal 2019

Het maaien van bermen buiten de
bebouwde kom

Opsterland

Dienst

Europese aanbesteding

joop.klimp@opsterland.nl

1e/2e kwartaal 2019

Accountantsdiensten voor het OWOsamenwerkingsverband
(Ooststellingwerf/ Weststellingwerf /
Opsterland)

Ooststellingwerf
Weststellingwerf Opsterland

Dienst

Europese Aanbesteding

s.vangorp@westststellingwerf.nl

2e kwartaal 2019

Payroll-dienstverlening

Ooststellingwerf
Weststellingwerf Opsterland

Dienst

Europese Aanbesteding

p.schipper@weststellingwerf.nl

uiterlijk 2e kwartaal
2019

Voertuigen

Opsterland

Levering

Europese Aanbesteding

joop.klimp@opsterland.nl

2e kwartaal 2019

Wmo (o.a. begeleiding, dagbesteding
en hulp bij het huishouden)

Ooststellingwerf
Weststellingwerf Opsterland

Inkoopprocedure wordt later
(in 2019) bekend

m.nijstad@ooststellingwerf.nl

2e / 3e kwartaal 2019

Bedrijfskleding

Opsterland

Levering

Meervoudig Onderhands

joop.klimp@opsterland.nl

2e kwartaal / 3e
kwartaal 2019

Ontwerp Brede school Beetsterzwaag

Opsterland

Dienst

Meervoudig Onderhands

watze.vander.wal@opsterland.nl

2e/3e kwartaal 2019

Dienst

Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfryslan.nl gepubliceerd.

Het leveren van diverse voertuigen/bedrijfswagens

Het leveren van bedrijfskleding voor
buitendienstmedewerkers. Uiterste aanmelddatum: 1
maart 2019.

Werken
Omschrijving

Opdrachtgevende
Gemeente

Werk / levering /
Procedure
dienst

Contactpersoon

Planning/fase
aanbesteding

Opmerkingen
Dit werk omvat het uitvoeren van wegenbouwkundige
activiteiten en betreft voornamelijk het aanbrengen van
slijtlagen met bijkomende werkzaamheden op diverse

Onderhoud slijtlagen 2019 in de
gemeente Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

Werk

Meervoudig Onderhands

f.visser@ooststellingwerf.nl

1e/2e kwartaal 2019

Onderhoud elementenverhardingen

Ooststellingwerf

Werk

Meervoudig Onderhands

f.visser@ooststellingwerf.nl

1e/2e kwartaal 2019

Groot onderhoud riolering 2019

Ooststellingwerf

Werk

Meervoudig Onderhands

g.warrink@ooststellingwerf.nl

2e/3e kwartaal 2019

Dit werk bestaat uit het uitvoeren van sleufloze
renovatiemaatregelen en bijbehorende
werkzaamheden. Voor dit werk worden specifieke,
gespecialiseerde aannemers uitgenodigd om in te
schrijven.

* Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen kunt u contact opnemen met de betreffende
contactpersoon.
Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl
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