wf\m.

PRODUCTIESTROOM BV
Aannemingsbedrijf Productiestroom B.V., Handelsregister Eindhoven 17047694
Postgiro 554660 - ABN AMRO 58.85.76.328

Gemeente Valkenswaard / /
T.a.v. Wethouder M. Bax ( \)0{i
De Hofnar 15
5554 DA VALKENSWAARD
5730 AB Mierio - Postbus 90
Mierio - Geldropseweg 70
Tel. 0492 - 664545 Fax 0492 - 664775

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: MB/brw002

Mierio, 10 mei 2012

Betreft: aanbieding realiseren brandweerkazerne ter plaatse van Engelse Drop gebouw.

Geachte heer Bax,
Naar aanleiding van diverse door ons gevoerde gesprekken doen wij u hierbij onze aanbieding toekomen voor het
compleet realiseren van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie Maastrichterweg 51 te Valkenswaard.
Het perceel, kadastraal bekend als F 4344, is thans ons eigendom en er staat een gebouw wat bekend staat als "de
engelse drop".
Wij kunnen de ondergrond en een compleet nieuw gebouw ingericht als brandweerkazerne aanbieden voor een
totaalprijs van € 3.100.000 = ( zegge: drie miljoen eenhonderdduizend euro).
Bovengenoemde totaalprijs is exclusief BTW en als overeenkomst kan een zogenaamde koop-/aannemingsovereenkomst worden gehanteerd.
Voor wat betreft prijspeil is een vaste prijs opgenomen met als uitgangspunt start bouw in het vierde kwartaal 2012 en
geplande oplevering medio september 2013.
Als basis voor deze aanbieding hebben wij gehanteerd het Programma van Eisen "Project nieuwbouw
brandweerkazerne Valkenswaard" gedateerd 23 januari 2012.
Gezamenlijk met het architectenbureau Margry Arts Architecten BNA BV te Valkenswaard hebben wij dit programma
vertaald in een uitgewerkt plan welke reeds is overhandigd tijdens onze bespreking d.d. 27 april jl..
Wij zijn verder gegaan dan hetgeen in eerste instantie is opgenomen in eerder genoemd Programma van Eisen om
zo te komen tot een operationeel gebouw in plaats van het omschreven functionele gebouw.
Dat betekent in grote lijnen dat het gebouw geheel gebruiksklaar is om te dienen als brandweerkazerne in uw
gemeente.
Om u een idee te geven wat is opgenomen in onze aanbieding hebben wij een overzicht bijgevoegd welke beknopt
weergeeft wat volgens ons in een functioneel en operationeel gebouw behoort om te kunnen dienen als toekomstige
brandweerkazerne.
Uiteraard zijn er door ons interpretaties gemaakt hoe het Programma van Eisen dient te worden gelezen en tevens is
door ons samen met architectenbureau Margry Arts een indeling gemaakt voor een toekomstig gebouw.
De door ons voorgestelde indeling en routing in en om de nieuwe kazerne is nog open voor discussie en wij zijn
gaarne bereid om ons pian met de toekomstige gebruikers te bespreken bij voorkeur in een bouwteamverband.
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Een bijzonder aandachtspunt willen wij vestigen op het feit dat het mogelijk is de nieuwe kazerne te bouwen terwijl de
huidige kazerne volledig in functie blijft en dat na het gereedkomen er direct verhuisd kan worden, en dat op slechts
een steenworp afstand. Aansluitend zullen wij tot sloop overgaan van de huidige kazerne. De kosten van deze sloop
zijn in onze aanbieding begrepen.
Graag willen wij u tevens wijzen op het feit dat een eventuele verkoop van de huidige brandweerkazerne met
ondergrond een optie is die wij met u wellicht in de toekomst kunnen bespreken.
Om verwarring te voorkomen willen wij u wijzen op het feit dat het pand maastrichterweg 51 juridisch eigendom is van
NEDPROJEKT projektontwikkeling BV en dat het zusterbedrijf aannemingsbedrijf PRODUCTIESTROOM BV de
uitvoering op zich zal nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te hebben gedaan en zien uw reactie met meer dan grote
belangstelling tegemoet.

Hoogachtend^

M: Bo_pèh t
( direéteur Productiestroom en Nedprojekt)

Bijlage:

- tekening situatie (reeds overhandigd)
- tekening begane grond (reeds overhandigd)
- tekening verdieping (reeds overhandigd)
- tekening doorsnede (reeds overhandigd)
- diverse gevelimpressies (reeds overhandigd)
- beknopte omschrijving van hetgeen in onze prijs is opgenomen

nieuwe brandweerkazerne te Valkenswaard
locatie maastrichterweg 51 Engelse Drop-Gebouw
Grond
leveren van perceel F 4344 thans gehele ondergrond kantoorpand Maastrichterweg 51
slopen van bestaande pand Maastrichterweg
slopen van huidige brandweerkazerne na oplevering en verhuizing naar nieuwbouw
Bijkomende werkzaamheden cq adviseurs
architectenhonorarium Margry Arts
honorarium constructeur
installatie-adviseur
adviseur bouwphysica
sloopvergunning
bouwvergunning
bestemmingsplanprocedure indien nodig
asbestinventarisatie
grondonderzoek
Terreininrichting
bestrating
hekwerken cq terreinafscheiding deels transparant
schuifpoort en looppoort
fietsenberging gecombineerd met overkapping en gasflessenopslag
olieafscheider wasstraat
dichte vloer wasstraat
speciale voorzieningen / operationele inrichting
ontvangstbalie
pantry cq keuken
standaard meubilair
vloerbedekking
lamellen cq vitrage
inbraakalarm
schoenborstelinstallatie buiten twee stuks en een binnen eenvoudige uitvoering
spraak en data installatie exclusief apparatuur

uiteraard zijn zaken als brandweerwagens, gereedschappen, computers
en technische apparatuur speciaal gericht op brandweeractiviteiten niet in onze
prijsaanbieding opgenomen
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nieuwe brandweerkazerne te Valkenswaard
locatie maastrichterweg 51 Engelse Drop-Gebouw
Het bouwen van een nieuwe kazerne
aansluitkosten gas-water en elektra
peil bepalen en uitzetten gehele complex
grondwerk ten behoeve van nieuwbouw en bestrating
betonwerk fundering
betonwerk begane grondvloer
betonwerk verdiepingsvloer
gevelmetselwerk aankoop gevelsteen € 300,= per duizend
kalkzandsteen binnenmetselwerken deels schoonwerk
staalconstructie compleet
stalen dakplaten
houten stelkozijnen
aluminium buitenkozijnen / vliesgevels
aluminium binnenpuien
stalen binnenkozijnen inclusief bredere opdekdeuren
overhead sectionaaldeuren totaal 8 stuks
hang en sluitwerk
twee stuks stalen verdiepingstrappen
kunststof dakbedekking afgewerkt met mos/sedum groendak
overige binnenwanden stucadoren en afwerken met spuitwerk cq tegelwerk
wandtegels keuken en sanitaire ruimten aankoop € 25,= per m2
vloertegels aankoop € 35,= per m2
cementdekvloeren
vloer remise als gevlinderde vloer
systeemplafonds kantoren inlegsysteem
liftinstallatie 2 stopplaatsen eenzijdige toegang cabinebelasting 630 kg
aarding en bliksembeveiliging
kabelgoten
elektro-installatie
armaturen geschakeld op bewegingssensoren
noodverlichting
verdeelkasten
toegangscontrole
brand en ontruimingsinstallatie
centrale verwarming als vloerverwarming begane grond en radiatoren in ruimtes verdieping
drie HR ketels waarvan twee met warmwatervoorziening tbv schoonspuiten en warmwater
luchtbehandeling en mechanische afzuigsystemen
luchtbehandelingskasten met warmte-terugwinning
afzuigsysteem brandweerwagens
sanitaire installaties
hemelwater en vuilwater afvoeren
brandslanghaspels
voldoende sanitair conform programma van eisen
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