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1. Beschrijving Project I Dienst 

1.1 Inleiding 

Om de bereikbaarheid tijdens wegwerkzaamheden gedurende de komende jaren aan de westkant van 
Utrecht op peil te houden willen StadsOntwikkeling (SO) van de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat 
Utrecht binnen het programma Utrecht Bereikbaar, waarin ook het Bestuur Regio Utrecht en het 
bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn, een extra maatregel achter de hand hebben om in geval van 
extreme overlast automobilisten te belonen voor het niet gebruikmaken van de A2 en een vijftal 
westelijke invalswegen van Utrecht tijdens de spitsperiode. 

1.2 Achtergrond/opzet 

De onderhavige aanbesteding is een Europese aanbesteding volgens het Besluit 
Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (kortweg: BAO). De opdracht is geplaatst in 
dienstencategorie 27 van bijlage 2 Onderdeel B van het BAO. Dit houdt in dat slechts de bepalingen 
uit het BAO als genoemd in artikel 21 BAO van toepassing zijn op deze aanbesteding. 

1.3 Doel van de aanbesteding 

De gemeente Utrecht is voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de voorbereiding, het 
(project)management en de uitvoering van een beloningsmaatregel om te komen tot een reductie van 
verkeer op vijf stedelijke invalswegen van de stad Utrecht en verkeer op de A2 ter hoogte van Utrecht. 

StadsOntwikkeling (SO) is voornemens aan één (1) leverancier de opdracht te gunnen. 
Deze opdracht wordt gegund aan de leverancier met de economisch meest voordelige inschrijving. 

Om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen worden de volgende gunningcriteria en 
bijbehorende factoren gehanteerd: 

Gunningcriteria Factor 
Materie wensen 40 
Commerciële wensen 25 
Juridische wensen 10 
Wensen mbt. eventuele presentatie 25 

1.4 Uitvoering aanbestedingsprocedure 

De aanbesteding wordt uitgevoerd door Bureau Aanbestedingen van de gemeente Utrecht, in 
opdracht van SO van de gemeente Utrecht in samenwerking met RWS en het Bestuur Regio Utrecht 
(BRU) 
Het beheer van de af te sluiten overeenkomst wordt verzorgd door SO. 

1.5 Achtergrondinformatie voor de inschrijvers 

Aanbesteed wordt de voorbereiding, het (project)management en de uitvoering van een 
beloningsmaatregel om te komen tot een reductie van verkeer op vijf stedelijke invalswegen van de 
stad Utrecht en verkeer op de A2 ter hoogte van Utrecht. 
Deze beloningsmaatregel maakt deel uit van een pakket van maatregelen die Utrecht in de 
aankomende jaren bereikbaar moet houden wanneer er in en rond de stad aan diverse wegen wordt 
gewerkt. I n deze paragraaf vindt u uitgebreide achtergrond informatie over zowel het hele pakket van 
maatregelen als over deze aanbesteding. 
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Project Utrecht Bereikbaar 
Om de bereikbaarheid tijdens wegwerkzaamheden gedurende de komende jaren in Utrecht-west 
(stedelijke wegen en A2) op peil te houden, is een actieplan "Utrecht Bereikbaar" vastgesteld. Hierin 
zijn diverse mobiliteitsmanagement maatregelen uitgewerkt. Grofweg bestaat dit uit het uitgeven van 
40.000 - 60.000 mobiliteitspassen waarbij gebruik kan worden gemaakt van regulier OV, aanvullende 
directe buslijnen van woon- naar werkgebieden, van pools, P+R terreinen en voor bepaalde bedrijven 
mogelijk additioneel Vervoer over Water. De mobiliteitspassen worden door werkgevers én overheid 
betaald en gratis aan de werknemer (gedurende 2 jaar belastingvrij) ter beschikking gesteld. Deze 
maatregelen moeten ertoe leiden dat in de ochtendspits minimaal 2000 auto's minder de stad 
binnenkomen, waarvan een deel tevens de A2 ontlast. De eerste maatregelen worden vanaf april 
2008 uitgerold. Naar verwachting worden de mobiliteitspassen vanaf september 2008 ingezet. Op de 
website www.utrechtbereikbaar.nl staat het hele maatregelenpakket beschreven. 

Doelstelling Utrecht Bereikbaar 
Op diverse locaties en in diverse perioden tussen 2008 en 2012 worden op de stedelijke invalswegen 
van Utrecht infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast wordt de A2 verlegd wat tot extra 
verkeershinder leidt, zeker wanneer afslag Hooggelegen wordt gereconstrueerd. De combinatie van 
een aantal werken op één route, kan zorgen voor extra verkeersdruk op deze route. 

Het maatregel pakket 'Utrecht Bereikbaar' moet ervoor zorgen dat voor de komende jaren 'regulier' 
2000 auto's uit de ochtendspits verdwijnen. Dit komt neer op 10% van de verkeersintensiteit op het 
totaal van vijf westelijke invalswegen. Op de piekmomenten van de werkzaamheden of wanneer op 
één route op meerdere locaties wordt gewerkt, is de doelstelling 4000 auto's minder in de spits. Dit 
moet onder andere gerealiseerd worden door extra inspanning (verkoop van meer OV-passen) en 
marketing (reclame van alternatieven en informatie over verwachte verkeershinder) en mede ten 
gevolge hiervan een hoger gebruik van de aangeboden maatregelen. 

Doelstelling Beloningsmaatregel 
Binnen Utrecht Bereikbaar wordt, naast het stimuleren van alternatieve vervoerwijzen, als 
terugval optie een beloningsmaatregel voorbereid. De bedoeling is dat deze maatregel wordt 
uitgewerkt tot het niveau dat deze stand-by staat en indien nodig (min of meer) direct op straat kan 
worden uitgevoerd. 

Deze voorbereiding en mogelijke uitvoering is hetgeen in deze aanbesteding wordt uitgevraagd. 

De doelstelling voor de beloningsmaatregel is geformuleerd op gemiddeld 1000 auto's per dag 
(gerekend per week) uit de ochtendspits. Zoals gezegd wordt de maatregel als noodscenario 
voorbereid. Indien de werkelijke verkeershinder veel groter is dan verwacht óf met de voorgaande 
maatregelen onvoldoende effect wordt gehaald, dan wordt de beloningsmaatregel werkelijk 
geëffectueerd. Het besluit om de beloningsmaatregel in te zetten hangt van drie zaken af: 

• prognose over de filehinder over een aantal maanden, 
• onaanvaardbaar (oplopende) geregistreerde rijtijden 
• de mate van OV-pas gebruik. 

Gemeente Utrecht werkt in Utrecht Bereikbaar samen met Rijkswaterstaat Utrecht en het BRU. De 
beloningsmaatregel zal primair worden toegepast op de automobilisten die zowel van de 
A2 / A12 als van één van de onderhavige vijf stedelijke invalsroutes gebruikmaken en zal daarnaast 
worden toegespitst op de wegvakken waar achtereenvolgens gewerkt wordt. Daarbij richt de 
aandacht zich op de doelgroepen waarvoor en de tijden waarop de grootste hinder wordt verwacht. 
Reguliere vakantieperioden worden hierbij uitgesloten. 
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Werkwijze 
Enkele aspecten van de beloningsmaatregel zijn in deze 'terugvaloptie'-aanpak: 
> de overheid verzamelt noodzakelijke informatie (verwachte verkeershinder, rijtijdontwikkelingen, 

effectiviteit mobiliteitspassen) om regie te kunnen voeren op de eventuele uitvoering van een 
beloningsmaatregel; 

> onderdeel van deze regie vormt de vraag of zo'n maatregel noodzakelijk wordt en wanneer dat tot 
een go moment leidt het moment en de duur ervan alsmede de omvang en de samenstelling van 
de doelgroep daarbij; 

> na dit besluit heeft de contractpartij (korte) voorbereidingstijd nodig om tot uitvoering over te gaan; 
> een aantal (korte) perioden van ca. 3 maanden kunnen automobilisten beloond worden indien zij 

niet in de spits verschijnen in het studiegebied (zie bijlage 7 voor het studiegebied); 
> de verwachte inzet van de maatregel is 0 tot 4 keer gedurende komende twee jaar; 
> overheid kiest per periode (en locatie) van verwachte verkeershinder de doelgroep van 

automobilisten die in aanmerking komen voor beloning; 
> de omvang van de doelgroep is in beginsel steeds ongeveer 20.000 kentekens c.q. automobilisten 

die met een minimale frequentie van tenminste 2 keer per week zijn geregistreerd. (in bijlage 7 is 
een nadere beschrijving van deze doelgroep opgenomen); 

> wanneer het ondanks grote inspanning van de opdrachtnemer niet lukt om met dit aantal 
kentekens een spitsreductie op een gemiddelde werkdag van 1.000 auto's te verkrijgen, dan kan 
de doelgroep in overleg met de opdrachtgever worden uitgebreid. 

In figuur 1 is aangegeven welke werkzaamheden bij opdrachtnemer en welke bij opdrachtgever 
liggen. 

Informatie: 
- rijtijdmetingen 
- prognose filehinder 
- doorlopende registratie 
doelgroep 
- monitoring OV
pasgebruik 

Regie: 
-wanneer 
-waar 
- hoe lang 
- samenstelling 
doelgroep 

Uitvoering: 
- contractanten werven 
- beloningsmaatregel 
uitvoeren 
- handhaving 
- klachten 
- marketing 

~ _________________ O_V_E_R_H_E_ID ______________ -L __ ~I I~ _____ O_P_D_R_A_C_H_T_NE_M_E_R ____ ~ 

Figuur 1 
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maatregel 
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Samenstelling doelgroep 
De doelgroep wordt bij ieder go moment opnieuw geleverd. Op het go moment krijgt de 
opdrachtnemer dus een recente en op het knelpunt toegesneden doelgroep. In bijlage 7 is 
aangegeven welke overige selectiecriteria worden gehanteerd. Door deze aanpak wijzigt de doelgroep 
steeds. 

Zodra de doelgroep is aangeleverd kan de opdrachtnemer starten met de werving van contractanten. 
Aan de hand van kentekens is niet bekend wat het profiel van de automobilist is (leaserijder, 
verplaatsingsafstand etc etc). Hoewel de exacte samenstelling van de doelgroep nu dus niet is aan te 
geven, heeft de opdrachtgever wel een voorkeur voor de samenstelling van de contractantengroep. 
Deze zijn: 

~ voorkeur voor lange verplaatsingsafstand boven korte verplaatsingsafstand 
~ voorkeur voor automobilisten die zo frequent mogelijk, maar tenminste twee keer, passeren; 
~ voorkeur voor automobilisten die 'de kern' (in tijd bezien) van de spits boven automobilisten 

die aan 'de rand' van de spits passeren. 
~ automobilisten die zowel A2 als stedelijke invalswegen passeren boven automobilisten die 

één van deze punten passeert; 
~ hoe vaker de spits wordt vermeden, hoe beter het is. 

Het is aan de opdrachtnemer om een beloningssystematiek aan te geven waardoor deze voorkeur tot 
uiting komt. Deze beloningssystematiek kan bestaan uit een geldelijke of andere vormen van 
beloning. Het is denkbaar om beloningsdifferentie toe te passen (bijvoorbeeld in relatie tot bezit OV
pas in het kader van Utrecht Bereikbaar, Overigens is de automobilist belasting verschuldigd over de 
beloning. Dit moet in de communicatie naar contractanten duidelijk worden aangegeven. 
Er dient uitgegaan te worden van een netto-beloning aan de contractant; eventueel verschuldigde 
belasting wordt in dat geval rechtstreeks afgerekend met het Ministerie van Financiën). Voor de 
opdrachtnemer maakt dit afgezien van de communicatie in essentie geen verschil voor het financiële 
plaalje. 

De NAW gegevens van lease-autoberijders zijn niet direct bij RDW te bevragen. Bij RDW zijn alleen 
de adressen van de eigenaren van de auto bekend. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij 
extra inspanningen levert om ook uit de lease-auto groep contractanten te werven door de NAW 
gegevens via de leasemaatschappijen op te vragen. Dit zal extra inspanning vergen. Hiertoe heeft de 
opdrachtgever al contacten met VNA en enkele autoleasebedrijven gelegd. 
Door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van RWS wordt momenteel in overleg met de VNA 
een landelijke regeling ontworpen. 

Bij het opvragen van NAW gegevens bij RDW dient de opdrachtnemer zich te houden aan de 
algemene richtlijnen die de privacy-wetgeving met zich meebrengt. Feitelijk dient daarbij dezelfde 
zorgvuldigheid in acht te worden genomen die in een bilaterale afspraak tussen DVS en RDW t.b. v. 
verkeerskundig onderzoek is overeengekomen. 

Samenhang met A2 corridor 
Naast de werkzaamheden rond Utrecht wordt op de gehele A2 gedurende komende jaren ook op 
diverse andere locaties gewerkt. Rijkswaterstaat werkt ook hier aan een set van 
mobiliteitsmanagementmaatregelen; waaronder een treinaanbieding aan corridorreizigers die geen 
bestemming hebben in de stadsgewesten waar regionale aanpakken gelden .. 
Ook voor de A2 corridor is een beloningsmaatregel een mogelijk terugvaloptie- scenario. De A12 ter 
hoogte van Utrecht maakt een integraal onderdeel uit van de aanpak van Utrecht Bereikbaar. Naar de 
huidige inzichten zal deze in een aparte offerte door RWS worden uitgevraagd. Ook hiervoor kunnen, 
bij voorkomende werkzaamheden aan de A 12 (bijvoorbeeld Galecopperbrug), te zijner tijd ook 
beloningsmaatregelen worden getroffen. 
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Voorwaardelijke / onvoorwaardelijke opdracht 
De beloningsmaatregel wordt alleen ingezet als wordt geconstateerd dat overige maatregelen ter 
vermindering van de verkeersdruk ontoereikend zijn. Aangezien daadwerkelijke invoering onzeker is 
maar wel snel moet kunnen plaatsvinden, wordt de opdrachtnemer gevraagd de beloningsmaatregel 
in voldoende mate voorbereid te hebben om deze de maatregel op korte termijn te kunnen activeren 
wanneer daartoe opdracht wordt gegeven. 

Om dit te bereiken bestaat deze aanbesteding uit een onvoorwaardelijk deel en een voorwaardelijk 
deel. 
Het onvoorwaardelijke deel bestaat uit alle benodigde voorbereidende werkzaamheden om de 
maatregel vanaf het "go moment" zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. De kosten voor de 
onvoorwaardelijke werkzaamheden zullen ook bij het niet effectueren van de beloningsmaatregel 
worden vergoed. 

Het voorwaardelijke deel bestaat uit het daadwerkelijk belonen ("het van de weg kopen") van de 
automobilisten. Dit kan een aantal keren gedurende twee jaar plaatsvinden. Dit zijn de feitelijke 
activiteiten na het "go moment". 

Voor deze Europese aanbesteding geldt dus dat de uitvraag voor een beloningsmaatregel bestaat uit 
2 onderdelen: 

> het opzetten van een projectorganisatie en het startklaar zetten van alle benodigde 
infrastructuur / hard- en software voor snelle uitvoering van de beloningsmaatregel - het 
onvoorwaardelijk deel met activiteit voor het "go moment". 

> de (eventuele) daadwerkelijke uitvoering van de beloningsmaatregel - het voorwaardelijk deel 
met activiteiten na het "go moment". 

De werkzaamheden voor het onvoorwaardelijk deel zal de opdrachtnemer sowieso vergoed krijgen. 
Over het aantal en duur van de mogelijk regelmatig terugkerende voorwaardelijke deel kan de 
overheid geen garanties afgeven. In bijlage 6 is dit patroon weergegeven. 

1.6 Looptijd van de overeenkomst 

De overeenkomst gaat vermoedelijk in per september 2008 en kent een looptijd van 2 jaar met de 
optionele mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor de duur tweemaal één jaar. 

1.7 Planning 

Planning van onderhavige procedure zal er naar verwachting als volgt uitzien: 

- VerzendinQ aankondiging 22 mei 2008 
- Uiterste datum voor het indienen van vragen 16 juni 2008 - 11 :00 uur 
- Opsturen Nota van inlichtingen 23 juni 2008 
- Binnenkomst Inschrijvingen 14 juli 2008 - 15:00 uur 
- Doorlooptijd Evaluatie Week 29, 30, 31 
- Start Verificatiebespreking Week 32, 33 
- Ondertekenen overeenkomst Week 34, 35 
- Ingangsdatum overeenkomst september 2008 
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2. Beschrijving standaard offerte- en 
beoordelingsprocedure 

Zowel het opstellen van de offerteaanvraag als de beoordeling van de uitgebrachte offertes vindt 
plaats door een verwervingsteam, waarin diverse deskundigheden zijn verenigd. Het is niet 
toegestaan om in het kader van de offerte(beoordelings)procedure contact te zoeken met leden van 
het verwervingsteam ter verkrijging van welke informatie dan ook. Het inwinnen van informatie kan 
uitsluitend in de hierna besproken informatieronde op de aangegeven wijze. 

2.1 Offerteprocedure 

Schriftelijke vragenronde 
Ontvangers van de offerteaanvraag worden in de gelegenheid gesteld vragen en/of opmerkingen over 
de Beloningsmaatregel Utrecht Bereikbaar (stedelijke invalswegen en A2/A12) en/of de offerte- en 
beoordelingsprocedure te maken. Daartoe is een schriftelijke vragen ronde voorzien. 

Aanbieders met vragen en/of opmerkingen dienen deze uiterlijk op de in paragraaf 1.7 genoemde 
datum per e-mail teverzendennaarba@utrecht.nl. De vragen en de daarop gegeven antwoorden 
worden geanonimiseerd aan alle aanbieders geretourneerd en dienen te worden beschouwd als een 
integraal onderdeel van de offerteaanvraag. 

Aanbieders dienen in hun offerte onvoorwaardelijk te voldoen aan elke eis. Doen zij dat niet, dan valt 
hun offerte af. Het is derhalve belangrijk dat inschrijvers alle elementen uit hun voorgenomen offerte, 
die niet zonder enig voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke alternatieven en, 
in hun ogen, verbeteringen, tijdens de informatieronde aan het verwervingsteam ter beoordeling 
voorleggen. 

Na deze schriftelijke vragenronde worden de eisen en wensen definitief vastgesteld. 

2.2 De aanbesteding 

Indienen van de offertes 
Offertes dienen op de juiste wijze en vóór de in paragraaf 1.7 genoemde datum en tijdstip 
(Binnenkomst offertes) in het bezit van de aanbestedende dienst te zijn. Ná dit tijdstip ontvangen 
offertes worden van beoordeling uitgesloten. 

Opening van de offertes 
Na sluiting van de termijn voor de indiening van offertes worden de enveloppen met de offertes door 
het verwervingsteam geopend en start de beoordelingsprocedure. 

2.3 Beoordelingsprocedure 

De beoordelingsprocedure omvat een aantal fasen. 

Fase 1: kwalitatieve selectie 
Aan de hand van het aanmeldingsformulier (bijlage 1) wordt beoordeeld of alle gegevens die de 
inschrijvers moeten overleggen aanwezig zijn. Verder wordt bekeken of de overgelegde gegevens 
voldoen aan de in het aanmeldingsformulier geformuleerde criteria. Inschrijvers die de gevraagde 
gegevens niet hebben overgelegd, kunnen worden uitgesloten van de verdere procedure. Inschrijvers 
die niet aan de gestelde criteria voldoen, worden in ieder geval van de verdere procedure uitgesloten. 

Fase 2: Controleren of onvoorwaardelijk aan de gestelde eisen is voldaan 
In deze fase wordt aan de hand van de door de inschrijvers ingevulde conformiteitenlijst (bijlage 2) 
beoordeeld of de inschrijvers onvoorwaardelijk aan alle eisen voldoen. 

Inschrijvers die niet onvoorwaardelijk aan álle eisen voldoen, vallen af 
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Inschrijvers die kans willen maken op de opdracht dienen op de conformiteitenlijst (bijlage 2) in de 
tweede kolom onvoorwaardelijk 'Ja' in te vullen. 

In de derde kolom mag op dit 'Ja' op geen enkele wijze worden teruggekomen! 

Voor opmerkingen, commentaar en het voorstellen van alternatieven dienen inschrijvers, zoals 
gezegd, de schriftelijke vragenronde te benutten. 

Fase 3: beoordeling op wensen 
Vervolgens worden van de inschrijvers die fase 1 en 2 goed doorgekomen zijn de antwoorden op de 
gestelde wensen beoordeeld. 

Het gunningcriterium voor deze aanbesteding is economisch meest voordelige inschrijving. Voor de 
gunningscriteria van deze aanbesteding en de bijbehorende factoren wordt u verwezen naar 
hoofdstuk 1 paragraaf 1.2. 

Het verwervingsteam heeft de gestelde wensen, die onderdeel zijn van de gunningscriteria, reeds ten 
tijde van het uitsturen van de offerteaanvraag voorzien van wenswaarderingscategorien in de vorm 
van de letters L(aag) (later onder te verdelen in de waarderingscijfers 1 tlm 4), M(idden) (de 
waarderingscijfers 5 tlm 7) en H(oog) (de waarderingscijfers 8 tlm 10). Voorafgaand aan de opening 
en beoordeling van de offertes wordt voor iedere wens het waarderingscijfer vastgesteld. Er worden 
geen mededelingen gedaan over de vastgestelde waarderingscijfers. 

Aan de hand van de op het wensinvulformulier verstrekte gegevens, wordt de mate waarin c.q. de 
wijze waarop de inschrijvingen ten opzichte van elkaar aan de wensen voldoen beoordeeld met een 
cijfer variërend van 1 (voldoet het minst) tot en met 10 (voldoet het meest). 

Bij wensen waar als antwoord een beschrijving gegeven dient te worden, bijvoorbeeld een plan 
van aanpak, verloopt het proces als volgt: 
Het verwervingsteam bepaalt per wens eerst welke inschrijver ten opzichte van de andere inschrijvers 
het meest en welke het minst voldoet. Voor de overige inschrijvingen wordt de verdeling van cijfers 
(tussen de 1 en 10) bepaald door het inhoudelijke oordeel van het verwervingsteam. 
Het verwervingsteam kan beslissen dat de significantie van het verschil tussen de meest en minst 
scorende zodanig is, dat als ondergrens een hoger cijfer dan 1 wordt aangehouden. 

Bij wensen waarbij als antwoord een (getals-)waarde dient te worden opgegeven, zoals 
bijvoorbeeld prijs of levertijd, wordt de verdeling van cijfers voor de tussenliggende 
inschrijvers als volgt bepaald: 

Atussenliggend - Aminst 
Formule: Ptussenliggend = Pminst + ((Pmeest - Pminst) * --------------------------

waarin is: 
Pmeest 
Pminst 
Ameest 
Atussenliggend 
Aminst 

Voorbeeld: 
Pmeest 
Pminst 
Ameest 
Atussenliggend 
Aminst 

: cijfer meest gewaardeerd 
: cijfer minst gewaardeerd 
: antwoord meest gewaardeerd 
: antwoord tussenliggende gegadigde 
: antwoord minst gewaardeerd 

= 10 
= 1 
= € 60 
= € 90 
= € 100 

Ameest - Aminst 

90 -100 
cijfer tussenliggende gegadigde Ptussenliggend = 1 + ((10- 1) * ---------------- ) = 3,25 

60 -100 
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Fase 4: Berekening van score per gunningscriterium (bijvoorbeeld commerciële wensen): 
Het behaalde cijfer (a) van iedere wens wordt vermenigvuldigd met het bijbehorende waarderingscijfer 
(b). De punten (c) per wens zijn dan berekend. Door de punten van iedere wens bij elkaar op te tellen 
verkrijgt men het totaal aantal punten (d). Door dit getal te delen door de som van de 
waarderingscijfers (e) verkrijgt men het subtotaal (f) voor het betreffende gunningscriterium. Het 
subtotaal )f) wordt vermenigvuldigd met de factor (g) die bij dit gunningscriterium hoort. De score op 
het gunningscriterium is nu bekend (h). 
Door de scores van de verschillende gunningscriteria bij elkaar op te tellen verkrijgt men de 
totaalscore. De inschrijver met de hoogste totaalscore heeft de economisch meest voordelige 
inschrijving gedaan. 

Schematisch ziet dit er bijvoorbeeld als volgt uit: 

commerciële wensen 
(alle genoemde getallen zijn fictief en dienen slechts als voorbeeld) 

Fase 5: beoordeling van een aanvullende presentatie ten behoeve van toelichting op de 
inschrijving 
Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een nadere presentatie en toelichting op het door de 
inschrijver ingediende voorstel. Inschrijvers die daarvoor in aanmerking komen zijn alle inschrijvers die 
na beoordeling van alle wensen uit de schriftelijke inschrijving nog een kans maken om de opdracht 
gegund te krijgen. De inschrijvers ontvangen hiervan te zijner tijd bericht. 
De waardering van de presentatie telt mee voor de totaalbeoordeling van de inschrijving. 

De presentatie heeft betrekking op het door u aangeboden voorstel en zal plaatsvinden te Utrecht. 
Locatie en tijd van de presentatie wordt u tijdig van tevoren gemeld. 

De presentatie vindt plaats zonder aanwezigheid van andere inschrijvers. 

Het aantal punten dat door het verwervingsteam aan de presentatie wordt gegeven, zal worden 
vertaald in een 1 tot en met 10 (de hoogste scorende inschrijver krijgt een 10, de laagst scorende een 
1, de andere inschrijvers krijgen een score liggend tussen een 1 en een 10). 

Fase 6: afronding oordeel en voorbereiding contractbespreking 
Op grond van alle beschikbare informatie komt het verwervingsteam tot een totaaloordeel en een 
eerste keuze van een inschrijver. Dit is de inschrijver met het hoogste totaalscore. Van inschrijvers 
van wie de totaalscore na de beoordeling gelijk is, wordt de inschrijver van wie het cijfer bij wens m-w-
3 het hoogste is beschouwd als de economisch meest voordelige inschrijving. Indien het cijfer bij wens 
m-w-3 die inschrijvers ook weer gelijk zijn, dan bepaalt een loting welke inschrijver beschouwd wordt 
als de economisch meest voordelige inschrijving. 
De inschrijver met de hoogste totaal score wordt uitgenodigd voor een gesprek over zijn offerte, 
verificatie van gegevens en bespreking van het eventueel te sluiten contract. De inschrijvers die 
(vooralsnog) niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor deze inschrijvers bestaat de 
mogelijkheid inlichtingen te vragen of gegrond bezwaar te maken. De termijn hiervoor wordt door ons 
gesteld op 15 dagen na dagtekening van voornoemd bericht. 

Procedure van verificatie, afstemming en contractsluiting 
Het verwervingsteam stelt ter voorbereiding op de verificatie de onderdelen vast op welke punten de 
door deze inschrijver geleverde informatie geverifieerd moet worden, c.q. welke documenten of 
nadere informatie de inschrijver ter tafel moet leggen. Tevens zal vastgesteld worden welke vragen 
nog opheldering behoeven en welke punten nog afgestemd moeten worden, kortom op welke punten 
in de contractbespreking nog nader ingegaan moet worden. 

Blijkt tijdens de besprekingen met de inschrijver dat in de offerte onjuiste informatie is verstrekt of dat 
op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan zal de betrokken inschrijver alsnog 
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afvallen. Ook kan blijken dat geen overeenstemming kan worden bereikt over het te sluiten contract. 
In gevallen als deze zal in de regel besloten worden een bespreking met de als tweede geëindigde 
inschrijver te beleggen, dan wel de gehele procedure opnieuw te starten. 

Ten slotte 
Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt en er nog geen schriftelijke en door 
beide partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige 
gebondenheid van de gemeente Utrecht. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding 
van welke schade of kosten dan ook. 

DEFINITIES: 
Gunningscriterium 

Wenswaarderingscategorie 

Waarderingscijfer 

Cijfer 
Punten 
Totaalpunten 
Subtotaal 

Factor 

Score 
Totaalscore 

Bureau Aanbestedingen 

Verzameling van vergelijkbare wensen. (bijv. commerciële wensen, materiewensen, 
juridische wensen, etc.) 
Geeft een waarde indicatie van een wens en bestaat uit drie groepen; Hoog, Midden 
en Laag. 
Getal wat bij de wenswaarderingscategorie Hoog, Midden of Laag behoort en wat 
vooraf vastgesteld wordt, maar niet bekend wordt gemaakt aan inschrijvers. 
Waardering per wens die ontstaat door de relatieve positie t.o.v. andere inschrijvers. 
De uitkomst van een cijfer vermenigvuldigd met een waarderingscijfer. 
De som van de punten per wens per gunningscriterium. 
Getal dat wordt verkregen door per gunningscriterium de totaalpunten te delen door 
de som van de waarderingscijfers. 
Het getal waarmee het subtotaal van een gunningscriterium wordt vermenigvuldigd 
om de score per gunningscriterium te bepalen. 
Het product van het subtotaal en de factor per gunningscriterium. 
De som van de scores per gunningscriterium. 
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3. Instructie voor de inschrijver 

3.1 Voorbereiding offerte 

Het verdient aanbeveling uw offerte pas in te zenden, nadat de informatiefase is afgerond c.q. alle 
eventuele vragen zijn beantwoord en vragen en antwoorden - geanonimiseerd - ter kennis van alle 
gegadigden zijn gebracht, aangezien het eisen- en wensenpakket pas na de informatieronde definitief 
vaststaat. 

In verband met de mogelijke wijzigingen, die de formulieren ondergaan door de gestelde vragen, 
zullen alle invulformulieren (bijlage 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3, 3a) u ná de informatieronde digitaal ter 
beschikking worden gesteld. U mag deze digitale documenten qua lay-out en vorm niet aanpassen. 

3.2 Inhoud en opbouw offerte 

U wordt verzocht bij de opbouw van uw offerte de volgende structuur aan te houden, waarbij u in ieder 
geval de opzet en lay-out van alle invulformulieren (bijlage 1, 1 a, 1 b, 1 c, 2, 3 en 3a) exact en in zijn 
geheel dient over te nemen: 
Uw offerte dient, naast een aanbiedingsbrief (een korte (financiële) samenvatting van de 
inschrijving), te bestaan uit de hierna volgende onderdelen/ bijlagen, conform onderstaande 
nummering: 

1. Rechtsgeldig ondertekend 'Aanmeldingsformulier', inclusief de daarin gevraagde bescheiden (zie 
bijlage 1 van deze offerteaanvraag) en benodigde bijlagen zoals o.a. een rechtsgeldig 
ondertekend 'Eigen Verklaring' (zie bijlage 1 a van deze offerteaanvraag) en het 'Model blad 
referenties' (zie bijlage 1 c van deze offerteaanvraag). 

2. De conformiteitenlijst (conform bijlage 2) betreffende de gestelde eisen (zie hoofdstuk 4) waarin 
u per eis, onder vermelding van de eisaanduiding (bijv. t-e-1, c-e-2), bevestigt dat u zonder 
voorbehoud aan die eis voldoet. Waar dat dienstig is, bijv. indien de eis luidt: "uw offerte bevat 
.... ", vermeldt u waar in uw offerte een nadere toelichting gevonden kan worden. 

3. Het volledig ingevulde 'wensinvulformulier', (bijlage 3) en het 'prijsinvulformulier' (bijlage 3a) 
betreffende de gestelde wensen (zie hoofdstuk 5). Aanvullende en/ of onderbouwende informatie 
dient uitsluitend verstrekt te worden indien daarom in de wens c.q. het wensinvulformulier wordt 
verzocht. Indien u de daartoe beschikbaar gestelde ruimte per wens onvoldoende acht, kunt u 
separaat onder vermelding van de wenscodering aanvullende informatie verstrekken. Op het 
wensinvulformulier vult u naast uw beantwoording tevens in welke bijlage of achter welk tabblad 
van uw offerte de gewenste informatie zich bevindt. 

Alle gevraagde documenten dienen door u schriftelijk en in drievoud te worden ingediend (waarvan 
één exemplaar losbladig, d.w.z. zwart-wit, A4-formaat, enkelzijdig en zonder tabbladen, dit geldt ook 
voor eventuele brochures). Alle andere informatie zal door het verwervingsteam niet in de 
offertebeoordelingsprocedure worden meegenomen. 

3.3 Indienen inschrijving 

Uw inschrijving dient in een gesloten verpakking (doos of enveloppe) per post verzonden of 
persoonlijk afgeleverd te worden. Wanneer u de verpakking per post verstuurt, vermeldt dan 
linksboven aan: "Niet openen vóór 14 juli 2008, 15.00 uur' 
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Adresseri 

Adroc>c>orin" 

VERTROUWELIJK 
Gemeente Utrecht 

Bureau Aanbestedingen 
Offerteaanvraag Beloningsmaatregel Utrecht bereikbaar, kenmerk 17 sa 08 
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4. Lijst van eisen 

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die aan de Beloningsmaatregel Utrecht bereikbaar worden 
gesteld. 
U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande eisen te verklaren dat u eraan voldoet. U dient 
daarvoor in de als bijlage 2 bij deze offerteaanvraag gevoegde (of een daaraan conforme) 
conformiteitenlijst achter elke eis in de kolom "Akkoord" JA in te vullen. 

4.1 Algemeen 

a-e-1 Uw offerte is ingericht volgens de in hoofdstuk 3 van deze offerteaanvraag opgenomen 
instructie. 

a-e-2 Aan uw offerte zijn noch voor de gemeente Utrecht, het BRU noch voor RWS kosten 
verbonden, ongeacht of eventuele onderhandelingen leiden tot het sluiten van een 
overeenkomst. In de precontractuele fase draagt u uw eigen kosten. Zolang er geen 
volledige overeenstemming is bereikt en een schriftelijke, door beide partijen ondertekende 
overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid van de 
gemeente Utrecht, het BRU of RWS. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot 
vergoeding van welke schade of kosten dan ook. 

a-e-3 Uw offerte bevat een aanmeldingsformulier, welke als bijlage 1 bij deze offerteaanvraag is 
gevoegd. 

a-e-4 De inschrijving en alle verdere communicatie, met inbegrip van de communicatie die 
gedurende de looptijd van de overeenkomst vereist is, geschiedt in de Nederlandse taal. 

a-e-5 U bent bekend en gaat akkoord met de door de gemeente Utrecht gehanteerde 
waarderings- en beoordelingsmethodiek. 

a-e-6 Uw offerte bevat een voorstel en aanbod voor de Beloningsmaatregel Utrecht bereikbaar. 

a-e-7 U bevestigt uw bereidheid bij de uitvoering van de beloningsmaatregel zo nodig en 
desgewenst samen te werken met derden. 

a-e-8 U gaat ermee akkoord dat u een vast bedrag offreert voor het onvoorwaardelijk deel van de 
te gunnen opdracht ongeacht of de beloningsmaatregel al dan niet daadwerkelijk wordt 
toegepast. 

a-e-9 U gaat ermee akkoord dat opdrachtgever geen verplichting heeft tot het daadwerkelijk 
uitvoeren van de beloningsmaatregel (het voorwaardelijk deel van de te gunnen opdracht). 

a-e-10 U gaat ermee akkoord dat u voor het voorwaardelijke deel van de opdracht wordt beloond 
per auto die tijdens de ochtendspits uit het studiegebied is geweerd ten opzichte van de 
referentiesituatie. 

a-e-11 Uw offerte heeft als uitgangspunt dat u contractanten werft uit een door de opdrachtgever 
aangeleverde doelgroep om mee de doen aan een beloningsmaatregel om de spits op 
regelmatige basis te mijden. U gaat uit van een gemiddelde reductie van 1.000 auto's uit de 
dagelijkse brede ochtendspits. Pas als een contractant aantoonbaar daadwerkelijk tijdens de 
spits uit het in bijlage 7 aangegeven studiegebied is weggebleven zal deze worden beloond. 

a-e-12 U gaat ermee akkoord dat het uitgangspunt van uw voorstel is het belonen van individuele 
automobilisten gedurende een bepaalde periode 

a-e-13 U gaat ermee akkoord dat de totale kosten voor de het onvoorwaardelijk deel en het 
gedurende maximaal 4 periodes van 13 weken toepassen van het voorwaardelijke deel niet 
meer bedragen dan € 4.000.000,00 (inclusief BTW). Zie ook bijlage 3A Prijsinvulformulier. 
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4.2 Materie eisen 

m-e-1 U gaat ermee akkoord dat de benodigde infrastructuur, eventuele hard en software en uw 
projectorganisatie door u niet later worden opgeleverd dan 1 november 2008. Zie ook wens 
m-w-2. 

m-e-2 Uw offerte bevat een realistisch plan van aanpak met herkenbare meet- en/of beslis punten 
omtrent de voortgang van het voorwaardelijk- en onvoorwaardelijk deel waaruit blijkt dat de 
datum als genoemd in m-e-1 kunt halen. Als startdatum van het onvoorwaardelijk deel kunt u 
nemen de contractdatum zoals genoemd in paragraaf 1.7. Uw plan van aanpak bevat in 
ieder geval de volgende onderwerpen: (zie ook wens m-w-2) 
• te ondernemen acties, 
• planning, 
• kritische tijdspaden, 
• projectorganisatie en samenwerking met opdrachtgever, 
• aanschaf- en implementatieschema van benodigd materieel (indien van toepassing) 
• communicatieplan richting doelgroep 

m-e-3 U gaat ermee akkoord dat de bij m-e-1 bedoelde infrastructuur door opdrachtgever, voordat 
deze wordt geaccepteerd, aan een acceptatietest wordt onderworpen. Pas na schriftelijke 
acceptatie van de infrastructuur door opdrachtgever wordt de infrastructuur als opgeleverd 
beschouwt. 

m-e4 U gaat ermee akkoord dat u de bij m-e-3 bedoelde acceptatietest procedure opstelt na 
eventuele gunning. De door u voorgestelde acceptatietest procedure dient te goedkeuring 
aan opdrachtgever te worden voorgelegd. 

m-e-5 U gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever, na onderling overleg, in uitzonderlijke gevallen 
kan besluiten om na het "go moment" de uitvoering van de beloningsmaatregel alsnog te 
annuleren of uit te stellen. Dit is aan de orde wanneer blijkt dat ook na alle denkbare 
aanvullende maatregelen (zoals uitbreiding doelgroep en extra marketing) onvoldoende 
contractanten zijn gecontracteerd zodat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 
reductie doelstelling niet zal worden gehaald .. 

m-e-6 U gaat ermee akkoord dat het uitgangspunt van uw voorstel is dat het voorwaardelijke deel 
van de beloningsmaatregel voor het eerst per 1 november 2008 kan worden toegepast 

m-e-7 U gaat ermee akkoord dat de tijd benodigd voor het voorbereiden en opstarten van het 
voorwaardelijke deel zo kort mogelijk is, deze tijd bedraagt echter niet meer dan 8 weken 
gerekend vanaf het go-moment. Zie ook wens m-w-2. 

m-e-8 U gat ermee akkoord dat uw voorstel een realistisch Plan van Aanpak bevat waarin u 
gedetailleerd aangeeft welke stappen u uitvoert tussen het go moment en het daadwerkelijke 
begin van de beloningsmaatregel en hoeveel tijd u hiervoor nodig heeft. 

m-e-9 U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het werven van contractanten uit de 
door opdrachtgever aangeleverde doelgroep. 

m-e-10 U gaat ermee akkoord dat u voor het werven van contractanten kunt putten uit een database 
van minimaal 10.000 kentekens (de doelgroep). Deze kentekens worden door de gemeente 
Utrecht en RWS verzameld in de periode voorafgaand aan de periode waarin de 
beloningsmaatregel moet worden toegepast en aan u geleverd. 

m-e-11 U gaat ermee akkoord dat u minimaal 2.000 contractanten werft. Zie ook wens m-w-1. 
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m-e-12 U gaat ermee akkoord dat het onder uw verantwoordelijkheden en taken valt om de 
aangeleverde kentekens te matchen met NAW gegevens om zodoende de adresgegevens 
van de doelgroep voor de beloningsmaatregel te verkrijgen. (per uit te voeren 
beloningsmaatregel wordt de doelgroep opnieuw bepaald). 

m-e-13 U gaat ermee akkoord dat u voor het achterhalen van privé adressen van leaserijders extra 
inspanningen moet doen. Zie ook wens m-w-1. 

m-e-14 U gaat ermee akkoord dat deelnemers aan het voorwaardelijke deel van de 
beloningsmaatregel per beloningsperiode ontvangen. Deze beloning dient binnen 30 dagen 
nat het verstrijken van de beloningsperiode rechtstreeks aan de deelnemer te worden 
geëffectueerd. 

4.3 Communicatie 

o-e-1 U gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever vooraf op de hoogte is en inzicht heeft van 
communicatie uitingen naar de doelgroep en contractanten. Dit in verband met afstemming 
van communicatie direct vanuit de opdrachtgever. 

o-e-2 U gaat ermee akkoord dat u de NAW gegevens verkregen uit de aangeleverde kentekens 
niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het werven van beloningsmaatregel 
contractanten. 

o-e-3 U gaat ermee akkoord dat uw handelingen niet in strijd zijn met de geldende 
privacywetgeving. 

o-e-4 U gaat ermee akkoord dat u zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vooraf 
geen persberichten uitgeeft of anderszins in de pers uitlatingen doet omtrent de 
beloningsmaatregel 

4.4 Commercie 

c-e-1 Uw offerte is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde tarieven zijn in Euro's, excl. 
BTW. 

c-e-2 Uw offerte bevat de van toepassing zijnde BTW-tarieven. 

c-e-3 In uw offerte geeft u duidelijk aan wat de kosten zijn voor het onvoorwaardelijke deel van de 
opdracht. In deze kosten zijn alle bedragen opgenomen voor het opzetten van de benodigde 
infrastructuur/ hard- en software en de (project)organisatie. Voor het indienen van uw 
voorstel dient u gebruik te maken van bijlage 3A. 

c-e-4 In uw offerte geeft u duidelijk aan wat de kosten zijn voor het voorwaardelijke deel van de 
opdracht. In deze kosten zijn alle bedragen opgenomen voor het uitvoeren van de 
beloningsmaatregel voor uw eigen organisatie alsmede de kosten van de beloning. Voor het 
indienen van uw voorstel dient u gebruik te maken van bijlage 3A. 

c-e-5 U gaat ermee akkoord dat het totaalbedrag van uw offerte vast is en inclusief alle kosten, 
zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: uitvoering, nazorg, overhead, reis
en andere kosten. 

c-e-6 U gaat ermee akkoord dat beloningen aan deelnemers "netto" zijn. Eventuele door 
deelnemers verschuldigde belasting over de uitgekeerde beloning wordt door u aantoonbaar 
direct met de Belastingdienst verrekend. 

c-e-7 U gaat ermee akkoord dat alle prijzen (m.u.v. de beloning) en tarieven gebaseerd zijn 
op het prijspeil van 2008 en vast zijn tot in ieder geval 30 september 2010. 
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c-e-8 Voor het onvoorwaardelijke deel van de Beloningsmaatregel gaat u akkoord met de 
volgende betalingsregeling: 
100% bij het werkend en gebruiksklaar opleveren van de benodigde infrastructuur I hard en 
software. 

c-e-9 Voor het voorwaardelijke deel van de opdracht gaat u akkoord met de volgende 
betalingsregeling: 
Betaling per maand na ontvangst en acceptatie van de prestaties/diensten 

c-e-10 U gaat ermee akkoord dat u een controleerbaar- en inzichtelijk administratie systeem opzet 
en bijhoud waarin inzichtelijk en aantoonbaar wordt gemaakt dat een 
contractantdaadwerkelijk niet in het studiegebied is geweest gedurende de ochtendspits. Zie 
ook wens m-w-5 

c-e-11 U gaat ermee akkoord dat de bij c-e-10 bedoelde administratie vooraf (wanneer het 
onvoorwaardelijke deel is opgeleverd) door de Interne Auditdienst van de gemeente Utrecht 
ingezien en beoordeeld mag worden op de mate van effectiviteit en betrouwbaarheid. 
Wanneer er door de Interne Auditdienst onvolkomenheden worden geconstateerd heeft u 
een inspanningsverplichting om deze onvolkomenheden zo spoedig mogelijk op te lossen. 

c-e-12 U gaat ermee akkoord dat de bij c-e-10 bedoelde administratie te allen tijde, tijdens en na de 
effectuering van het voorwaardelijke deel van de beloningsmaatregel, voor de Interne 
Auditdienst van de gemeente Utrecht of door een daartoe door de gemeente Utrecht daartoe 
gemachtigde partij inzichtelijk en beschikbaar is en dat u medewerking verleent om deze 
controle effectief uit te voeren. 

c-e-13 U gaat ermee akkoord dat het aantal spitsmijdingen en het aantal uitgekeerde beloningen 
per beloningsperiode overeenkomst. 

4.5 Juridisch 

j-e-1 U conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene 
Voorwaarden (bijlage 4 bij deze offerteaanvraag). Dit betekent dat uitsluitend de door de 
gemeente Utrecht gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. In uw offerte wordt niet 
(deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak 
met de voorwaarden van de gemeente Utrecht zouden zijn. 

j-e-2 Uw offerte is ondertekend door degene(n) die uw organisatie rechtsgeldig kan 
vertegenwoordigen. 

j-e-3 Uw offerte bevat de namen van de personen die optreden als contactpersoon en diens 
(gelijkwaardige) plaatsvervanger. 

j-e-4 Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Utrecht kan nimmer aanleiding zijn tot 
verrekening. 

j-e-5 Uw offerte heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90 dagen na de datum waarop 
de offertes uiterlijk ingediend dienen te worden. Tijdens deze periode heeft uw offerte het 
karakter van een onherroepelijk aanbod. 

j-e-6 U dient uw inschrijving, voor het geval een kort geding wordt aangespannen, door verlenging 
gestand te doen tot tenminste twee weken na de uitspraak in het kort geding. 

j-e-7 U gaat ermee akkoord dat de overeenkomst een looptijd heeft van twee (2) jaar en 
vermoedelijk ingaat medio september 2008. De overeenkomst kent een 
verlengingsoptie van twee (2) maal één (1) jaar. 

j-e-8 Indien u zich opwerpt als (hoofd)aannemer en u in uw offerte opgave doet van (een) 
bepaalde onderaannemer(s), bent u bij gunning gebonden aan het daadwerkelijk gebruik 
maken van genoemde onderaannemer(s) conform het gestelde in de offerte. 
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(Hoofd)aannemers staan in voor inschrijvingen van onderaannemers. 

j-e-9 Het (laten) uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming is alleen toegestaan als de 
opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

j-e-10 Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door 
u gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht op schadevergoeding voor 
in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van 
hetgeen door u is aangeboden. 

j-e-11 Als hoofdaannemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw 
onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer. 
Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de 
hoofdaannemer verzorgd. 

j-e-12 Alle door uw organisatie overgelegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door 
u gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht op schadevergoeding voor 
in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van 
hetgeen door een gegadigde is aangeboden. 

4.6 Kwaliteitsborging 

k-e-1 U gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de beloningsmaatregel 
een aantal steekproeven kan nemen ten aanzien van klanttevredenheid 
(betalingen/communicatie) en overtredingen. Indien opdrachtgever hiervoor bepaalde 
(adres)gegevens nodig heeft, zal u deze afgeven. 

k-e-2 U gaat ermee akkoord dat u op nader overeen te komen tijdstippen rapportages, overzichten 
en data van geleverde prestaties aan de opdrachtgever verstrekt. Deze zijn in bijlage 9 
opgenomen. Het maken en verstrekken van deze rapportages zijn in uw prijsstelling 
opgenomen en worden niet separaat aan opdrachtgever berekend. Het daadwerkelijke 
format van deze rapportages kan in overleg met de opdrachtgever worden bepaald 

k-e-3 U zal een adequaat bereikbare-, ingerichte- en uitgeruste organisatie opzetten waarmee u 
(potentiële) deelnemers kunt helpen met organisatorische- en/of administratieve vragen. U 
garandeert dat deze organisatie wordt bemand door personeel dat voor deze taken 
voldoende is geschoold. 

k-e-4 U verzorgt de afhandeling van alle aan de beloningsmaatregel gerelateerde binnenkomende 
vragen en klachten. Dit betekent dat ook de klachten t.a.v. de beloningsmaatregel die bij 
opdrachtgever en andere deelnemende overheidspartijen of Utrecht Bereikbaar 
binnenkomen worden doorgestuurd/doorverbonden naar de aanbieder van de 
beloningsmaatregel. . 

k-e-5 U gaat ermee akkoord dat u voor de afhandeling van klachten afkomstig van contractanten, 
niet contractanten en deelnemers een klachtenprocedure opzet. Deze klachtenregeling 
wordt ter fiattering voorgelegd aan de opdrachtgever. 

k-e-6 U gaat ermee akkoord dat u meewerkt aan eventuele evaluatiestudies die in opdracht van 
opdrachtgever, of een door opdrachtgever daartoe gemachtigde partij, worden gehouden. 
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5. Lijst van wensen 

U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande wensen aan te geven in welke mate en op 
welke wijze u eraan voldoet, waar nodig blijkend uit bijlagen bij uw offerte. U dient daarvoor de als 
bijlage 3 bij deze offerteaanvraag gevoegde (of daaraan conforme) wensinvulformulieren volledig in te 
vullen. Indien u de daartoe beschikbaar gestelde ruimte per wens onvoldoende acht, kunt u separaat 
onder vermelding van de wenscodering aanvullende informatie verstrekken. 

5.1 Materie wensen 

Deze wensencategorie heeft factor 40. 

m-w-1 Geef in uw onderbouwde visie aan hoe u uit de aangeleverde doelgroep contractanten gaat 
werven, rekeninghoudend met de voorkeuren die zijn beschreven in paragraaf 1.5. Geef aan 
welke middelen u inzet om potentiële deelnemers te bereiken en hoe u denkt mensen te 
verleiden om mee te doen. Alsmede hoe u omgaat met het opvragen van NAW gegevens 
van leaserijders (zie ook eis m-e-11) en het werven van deelnemers met een leaseauto. 

Tevens geeft u onderbouwd aan hoeveel kentekens u denkt nodig te hebben om te komen 
tot de ten doel gestelde reductie per ochtendspits en geeft u onderbouwd aan hoeveel 
kentekens u extra denkt nodig te hebben als u van mening bent dat het aantal genoemd bij 
eis m-e-9 onvoldoende is. 

In uw visie beschrijft u uitvoerig welke risico's u ziet ten aanzien van de werving van 
contractanten en welke beheers- en bijsturing maatregelen u gedurende de wervingsperiode 
kunt gaan toepassen om het minimaal vereist aantal contractanten te gaan halen. U hanteert 
als uitgangspunt dat deze bijsturingmaatregelen binnen het door u geoffreerde tarief 
uitgevoerd moeten worden, het toepassen van eventuele additionele maatregelen leidt niet 
automatisch tot hogere kosten voor de opdrachtgever. 
Uw aanbieding wordt getoetst en beoordeeld op de beheersing van het risico dat het 
minimale aantal benodigde contractanten in uw voorstel niet wordt gehaald. 

Wenswaarderingscategorie: M 

m-w-2 U geeft in een Plan van Aanpak (PvA) weer hoeveel voorbereidingstijd u nodig heeft om de 
beloningsmaatregel daadwerkelijk uit te voeren. Uw PvA is duidelijk in twee delen 
opgesplitst; één gedeelte behandeld het onvoorwaardelijk deel en een tweede gedeelte 
behandeld het voorwaardelijk deel. 

Voor wat betreft het onvoorwaardelijk deel van de opdracht blijkt uit uw PvA dat u de 
benodigde infrastructuur kunt opleveren voor de bij wens m-e-1 genoemde datum gerekend 
vanaf het moment van contract ondertekening. Uw PvA bevat zo min mogelijk risico's en 
onbeheersbare aspecten. Tevens geeft u in uw PvA weer hoe u omgaat met eventuele 
vertragingen in de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel en welke beheersmaatregelen u 
treft ter voorkoming van overschrijding van de opleverdatum. 

Voor het voorwaardelijke deel beschrijft u uitvoerig en gedetailleerd welke stappen u uitvoert 
tussen het go-moment en het daadwerkelijke begin van de beloningsmaatregel en de door u 
hiervoor benodigde tijd. De voorbereidingstijd vanaf het go-moment tot de start van de 
uitvoering van de beloningsmaatregel is zo kort mogelijk, echter niet meer dan 8 weken. 
Uw PvA voor het onvoorwaardelijk deel wordt beoordeeld op de beheersing van het risico 
dat de opleverdatum niet gehaald zal worden. Een PvA waarbij het risico op overschrijding 
nihil of minimaal is wordt beter beoordeeld dan een PvA waarbij de risico's op overschrijding 
groter zijn. 
Uw PvA voor het onvoorwaardelijk deel wordt beoordeeld op de voorbereidingstijd vanaf het 
go-moment. Een kortere voorbereidingstijd wordt hoger gewaardeerd dan een langere 
voorbereidingstijd. 

Wenswaarderingscategorie: H 
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m-w-3 Geef in uw onderbouwde visie weer hoe u de reductiedoelstelling als beschreven in 
paragraaf 1.5 denkt te behalen en welke beloningsmaatregell -structuur u hiervoor gaat 
inzetten. In uw visie geeft u aan hoeveel contractanten u denkt nodig te hebben om de 
doelstelling te halen. In uw visie beschrijft u uitvoerig welke risico's u ziet ten aanzien van de 
werkelijke deelname van de contractanten en welke beheers- en bijsturingmaatregelen u 
toepast wanneer gedurende de uitvoering van de beloningsmaatregel blijkt dat de werkelijke 
deelname van de contractanten zodanig achterblijft dat de reductiedoelstelling niet wordt 
gehaald .. Uw aanbieding wordt getoetst en beoordeeld op de effectiviteit en de uitgebreidheid 
van de beheers- en bijsturing maatregelen die bijdragen aan het bereiken van de 
reductiedoelstelling wanneer tijdens de uitvoering van de beloningsmaatregel blijkt dat de 
werkelijke deelname onvoldoende is. 

Wenswaarderingscategorie: H 

m-w-4 Zoals in paragraaf 1.5 is beschreven duurt de spits van 06:00 tot 10:00, maar ligt het 
zwaartepunt van de spits tussen 07:00 en 09:00 uur. Verder is van belang dat in het kader 
van Utrecht Bereikbaar met de mobiliteitspassen al maatregelen worden getroffen die het 
karakter hebben van een beloning. Bent u in staat om een zodanige beloningsdifferentiatie 
aan te brengen dat vooral de kern van de spits wordt ontlast en dat contractanten met en 
zonder mobiliteitspas de geëigende prikkel krijgen om de spits te gaan mijden? 
U dient gemotiveerd en onderbouwd aan te geven hoe een dergelijke differentiering in uw 
structuur functioneert.Wanneer u met een dergelijke differentiatie kan werken wordt dit hoger 
gewaardeerd dan wanneer u daartoe niet in staat bent. 

Wenswaarderingscategorie: H 

m-w-5 Geef aan hoe u wilt voorkomen dat deelnemers ten onrechte gebruikmaken van de 
beloningsmaatregel. Beschrijf uitvoerig welke soorten misbruik u op voorhand onderkent en 
welke controlemechanismen in uw plan zijn ingebouwd om deze te herkennen. 
Geef gemotiveerd aan hoe groot de kans is (in procenten) dat een deelnemer die fraudeert 
door u wordt betrapt. 

Een hogere realistische pakkans wordt hoger gewaardeerd. 
Wenswaarderingscategorie: M 

5.2 Commerciële wensen 

c-w-1 

Deze wensencategorie heeft factor 25. 

Geef aan hoeveel de kosten voor het onvoorwaardelijk deel bedragen. 
Specificeer in het prijsinvulblad (bijlage 3a) hoe deze kosten zijn opgebouwd. 

De kosten voor het onvoorwaardelijk deel zijn zo laag mogelijk 
Wenswaarderingscategorie: H 

c-w-2 Geef aan hoeveel de uitvoeringskosten van het voorwaardelijke deel per auto bedragen 
(exclusief de beloningscomponent). Uitgaande van vier keer een beloningsperiode van 13 
weken gedurende 2 jaar en een werkelijke reductie van 1.000 auto's per dag. 
Specificeer in het prijsinvulblad (bijlage 3a) hoe de kosten voor het voorwaardelijke deel zijn 
opgebouwd. 

De kosten voor het voorwaardelijk deel zijn zo laag mogelijk 
Wenswaarderingscategorie: M 

c-w-3 Geef aan hoeveel de beloning bedraagt wanneer een contractant daadwerkelijk uit de spits 
wegblijft. 
Wanneer u een beloningsstructuur heeft gekozen waarbij de deelnemer niet in geld maar in 
goederen en/of diensten wordt beloond dient u de waarde van de beloning in geld uit te 
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drukken. De waarde van deze goederen en/of diensten dient gebaseerd te zijn op de 
werkelijke door u te betalen inkoopwaarde. 
Hoe lager de beloning per vermeden spitsrit hoe beter. 
Wenswaarderingscategorie: H 

5.3 Juridische wensen 

Deze wensencategorie heeft factor 10. 

j-w-1 U stemt zo goed mogelijk in met de bijgevoegde conceptovereenkomst (bijlage 5). U dient in 
het geval u zich niet (geheel) conformeert, dit te motiveren en een tekstvoorstel in te dienen 
voor het betreffende lid of artikel, waarmee u niet kunt instemmen. 

Onvoorwaardelijke acceptatie scoort het hoogst. 

5.4 Wensen met betrekking tot een eventuele aanvullende presentatie 

p-w-1 

Deze wensencategorie heeft factor 25. 

De bij de aanvullende presentatie behorende case wordt zo goed mogelijk uitgewerkt. De 
beoordelingsaspecten voor de uit te werken case worden met de Nota van Inlichtingen 
bekend gemaakt. 
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