Pre-Qualificatie

Vitens-Evides Internationaal (VEI) gaat het “Urban Dredging Demonstration Project” in Dhaka
Bangladesh voor de DWASA (Dhaka Water Supply and Sewerage Authority) en DCC (Dhaka
City Corporation) uitvoeren.
In Dhaka, Bangladesh zijn de riolen en drains zwaar dichtgeslibt met als gevolg overstromingen
en vervuilingen van de aangrenzende wijken. Nederland heeft aangeboden te demonstreren
hoe met methodes ontwikkeld in Nederland deze problematiek aangepakt kan worden.
Specifieke doelstellingen van het project zijn:
1. Demonstratie van technieken van baggeren in stedelijke gebieden zoals gebruikt in
Nederland met behulp van drijvende bulldozers, drijvende hydraulische graafmachines enz.;
2. Trainingen voor capaciteit-opbouw in DWASA en DCC om zelf te baggeren, inclusief langetermijn planning voor het beheer en onderhoud van stedelijke drains en riolen, institutionele
ontwikkeling, gedragsverandering, GIS ontwikkeling (met gebruikmaking van KIKKER & WIT
programmatuur, of vergelijkbaar), en milieu-evaluaties. Het project zal bagger materieel
importeren uit Nederland en met Nederlandse baggeraars enkele duikers/riolen en kanalen
schoonmaken om de effectiviteit van de methodologie aan te tonen.
VEI nodigt adviesbureaus/consultancy bedrijven uit om te pre-kwalificeren voor dit project door
documenten in te dienen voor het leveren van expertise op de volgende gebieden:
Senior Dredging Expert / Trainer, 27 mm (manmaanden), Dredging Operators / Trainers
(30mm), Institutionele Expert, 2,5 mm, GIS Expert 6 mm, Communicatie / Gemeenschap
ontwikkeling Expert 5mm, Economist 2,5 mm, Environmental Expert 3 mm, Diverse Experts 2
mm .
Adviesbureaus/Consultancy Bedrijven worden aangemoedigd om consortia te vormen met
Bagger Maatschappijen uit de “Vereniging van Waterbouwers” met ervaring in baggeren in
Nederlandse stedelijke gebieden, van waaruit Dredging Operators kunnen worden ingezet die
de Drijvende Bulldozers en graafmachies kunnen bedienen. Dezelfde Baggger Maatschappijen
mogen met meerdere advies bureaus een combinatie vormen. Hooguit twee
baggermaatschappijen mogen met een advies/consultancy een consortium vormen. De
consortia dienen in het prequalificatie document omschreven te worden.
Het formaat van de pre-kwalificatie bestaat uit een vragenlijst die kan worden gedownload via
de volgende link: .. http://www.vitensevidesinternational.com/downloads/
Deze vragenlijst met bijlagen moet worden ingevuld en teruggestuurd naar: e-mail:
tacofdevries@gmail.com *), vóór 12:00 uur (Nederlandse tijd), 23 September 2013. Evaluatie
zal plaatsvinden binnen 1 week waarna een lijst van maximaal 4 genomineerde bedrijven /
consortia zullen worden gepubliceerd op de website van Vitens Evides International waarna

aanbestedings uitnodigingen zullen volgen volgen binnen 2 weken. Start van het project wordt
verwacht op medio-November.
Alleen bedrijven geregistreerd in de EU en ingezetenen uit de EU kunnen in aanmerking komen
voor deze pre-kwalificatie.
*)VEI/UDDP, Resident Project Manager, Drainage O&M Circle, Dhaka WASA,
Segunbagicha, Dhaka 1000, Bangladesh. E-mail: tacofdevries@gmail.com

