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Bijlage 1 behorende bij Nota van Inlichtingen 1 

Overzicht van wijzigingen 

# Document, referentie Oorspronkelijke tekst 

1 Aanbestedingsleidraad, De volgende tekst: 
P5.3 "subcriterium Inschrijfprijs" 

"Op basis van diverse scenario's client de 
Inschrijver haar prijzen te baseren. De 
omschrijvingen zijn opgenomen op ieder 
tabblad van het Exceldocument. De som 
van de prijzen van de verschillende 
scenario's is de Inschrijfprijs, die de 
inschrijver in moet vuilen op het 
Inschrijvingsbilj et." 

Vervalt 
2 Aanbestedingsleidraad, De volgende tekst: 

P5.5.1 "Inschrijfprijs" 
"De som van aile beprijsde scenario's in 
het Prijsinvulformulier, zoals deze is 
opgenomen in het Inschrijvingsbiljet, die 
wordt meegenomen in de beoordeling van 
de economisch meest voordelige 
inschrijving." 

Vervalt 
3 Aanbestedingsleidraad, De volgende tekst: 

P2.1 "aarde en omvang van de 
raamovereenkomst" "Het geraamde financiele volume van de 

raamovereenkomst bedraagt circa € 15 
miljoen." 

Vervalt 
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Nieuwe tekst 

En wordt vervangen door: 

"Op basis van het systeem en de diverse scenario's client de Inschrijver haar 
prijzen te baseren. De omschrijvingen zijn opgenomen op ieder tabblad van 
het Exceldocument. De som van de prijzen van het systeem en de 
verschillende scenario's is de Inschrijfprijs, die de inschrijver in moet 
vullen op het Inschrijvingsbiljet." --« 
[wijziging is schuin gedrukt weergegeven] 

En wordt vervangen door: 

"De som van het systeem en aile beprijsde scenario's in het 
Prijsinvulformulier, zoals deze is opgenomen in het Inschrijvingsbiljet, die 
wordt meegenomen in de beoordeling van de economisch meest voordelige 
inschrijving." 

c-) 
[wijziging is schuin gedrukt weergegeven] 

En wordt vervangen door: 

Het geraamde financiele volume van de raamovereenkomst bedraagt circa € 
15 miljoen, inclusiefbeloningen." 

,::; 

[wijziging is schuin gedrukt weergegeven] 

---~-



- Toegevoegd wordt bij de individuele inlichtingenbijeenkomsten: 

"Het doel van de individuele inlichtingen bijeenkomst is om de gegadigden 
de gelegenheid te geven om vragen te stellen en met de aanbesteder het 
gesprek te voeren. Het is niet bedoeld om oplossingen, del en van 
aanbiedingen getoetst te krijgen bij de aanbesteder. Dergelijke vragen 
zullen niet door de aanbesteder beantwoord worden. 

De in het kader van de nadere inlichtingen gestelde vragen en antwoorden 
worden in beginsel geanonimiseerd en veralgemeniseerd in de algemene 
nota's van inlichtingen en aan aile gegadigden bekend gemaakt, tenzij de 
gegadigde aannemelijk maakt dat openbaarmaking van die inlichting 
schade kan toebrengen aan zijn gerechtvaardigde commerciele belang 
('individuele vragen'). 

Bij het indienen van de vragen moet de gegadigde aangeven of de vraag 
'individueel' of'algemeen' is, inclusief een motivatie in geval het een 
individuele vraag betreft. In geval aanbesteder van mening is dat de 
betreffende vraag niet vertrouwelijk is , is gegadigde gerechtigd zijn vraag 

~ 
in te trekken voordat beantwoording van de vraag plaatsvindt. 

In het verslag van de individuele inlichtingenbijeenkomst (het proces 
verbaal) worden de individuele vragen beantwoord. Inschrijver ontvangt 
een afschrift van het individuele Proces-Verbaal. De Processen-Verbaal 
zijn ondergeschikt aan het bepaalde in het aanbestedingsdossier 

Aanbesteder is wei gerechtigd de naar aanleiding van de vraag 
noodzakelijk aanpassing van het aanbestedingsdossier op te nemen in een 
Algemene nota van inlichtingen. 

Inschrijvers dienen de vragen minstens 5 dagen voorafgaand aan de 
bijeenkomst in te dienen bij de aanbestedende diensten. 

Een bijeenkomst duurt maximaal 2 uur en gegadigde mogen met maximaal 
5 mensen aan het gesprek deelnemen. 
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5 Aanbestedingsleidraad, - Toegevoegd wordt: 

P6 .3 "beschikbaarheidsverklaring' Meerdere inschrijvers kunnen ten bewijze van zijn technische 
bekwaamheid, en/offinanciele en economische draagkracht zich beroepen 
op dezelfde entiteiten. 

Toelichting: 
Het is toegestaan dat onderaannemers zich 'aansluiten' bij meerdere 
inschrijvers. Er wordt geen exclusiviteit geeist tussen inschrijver en in te 
schakelen onderaannemer vanuit de aanbestedende dienst. 

PROGRAMMA VAN EISEN 

6 Programma van Eisen De volgende eis wordt toegevoegd: 
S30-serie S30.04a: 

"Tot 6 maanden na uitbouw dienen alle in de centrale verwerkingseenheid ~ 
ontvangen en gegenereerde data niet veri oren te gaan." 

7 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 
S30.11 

"Alle storingen aan het systeem dienen te "Aile storingen aan het systeem en afwijkingen van een normale 
worden gelogd door de Opdrachtnemer bedrijfsstelling dienen te worden gelogd door de Opdrachtnemer f 
conform het volgende format" conform het volgende format" 

Vervalt 
8 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 

S31.01 
"Een derde partij is verantwoordelijk voor "De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van 
beheer en onderhoud van de de niet- projectspecifieke en niet deelnemerspecifieke onderdelen van 
niet project- en deelnemer specifieke www.slimprijzen.nl" 

-] 
onderdelen van www.slimprijzen.nl." 

Vervalt 
9 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 

2.5 
"Opdrachtnemer is vrij te kiezen voor een "Opdrachtnemer is vrij te kiezen voor een ingebouwd en/ofmobiel I 
ingebouwd of voertuigonafhankelijk systeem." ~.-/.1 
mobiel/voertuigonafhankelijk f 
systeem." 

Vervalt 
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I 10 Programma van Eisen Eis vervalt -

840.03 
Toelichting: 
Eis verplaatst naar 830-serie (zie ~ 
volgende wijziging) 

11 Programma van Eisen Nieuwe eis wordt toegevoegd: 
830- serie S30.16 

"Met uitzondering van storing in de voertuigapparatuur, dient over een 
periode van eenjaar ten minste 99% van de daadwerkelijk door het 
voertuig afgelegde afstand geregistreerd te worden. Opdrachtnemer dient in 
zijn uitvoeringsplan aan te geven hoe hij bovenstaande eis aantoonbaar f 
invult" 

12 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 
S40.06 

"Het voertuigsysteem signaleert "Het voertuigsysteem signaleert zelfstandig of er een storing optreedt en 
zelfstandig of er een storing optreedt en communiceert dit per direct aan de backoffice. In geval van communicatie 
communiceert dit per direct aan de storing kan dit niet worden opgeslagen totdat gecommuniceerd is en ~ 
backoffice" ontvangst bevestigd." 

Vervalt 
13 Programma van Eisen De volgende tekst in 840.07 En wordt vervangen door: 

S40.07 
"Er moeten minimaal 5 types worden "De storingen zijn in de volgende 5 type te onderscheiden: 
onderscheiden.": -GP8 storing 

-SW storing 
Vervalt -Communicatiestoring -\ 

-Storing in voeding 
-Overige storingen" 

14 Programma van Eisen De volgende tekst in S40.08 En wordt vervangen door: 
S40.08 

Aile storingen aan het systeem dienen te "Aile storingen aan het voertuigsyste.em dienen te worden gelogd" ~ 

worden gelogd 

Vervalt 
15 Programma van Eisen Aan eis 840.9 wordt toegevoegd: 

S40.09 "In geval van communicatie storing kan dit niet worden opgeslagen totdat 
gecommuniceerd is en ontvangst bevestigd." 

~' 
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16 Programma van Eisen De volgende tekst En wordt vervangen door 

S43.02 
"Storingen aan het voertuigsysteem "Storingen aan het voertuigsysteem dienen binnen 2 weken na melding 
dienen binnen 72 uur verholpen te verholpen zijn." C./ 

worden." I 

Vervalt 
17 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 

S50.03 
"Het minimale pakket V AS-diensten Het minimale pakket V AS-diensten bestaat uit: ,... 
bestaat uit: - (multimodale) reisinformatie ( 

I - (mulimodale) reisinformatie: - informatie over het prijsprikkelmechanisme "wat kost het waar en I 
- informatie over het wanneer en wat kost het een uur later'' 
prijsprikkelmechanisme "wat kost het - overzicht actuele wegwerkzaamheden (tot een maand vooruit). . .~ i. 

waaren 
wanneer en wat kost het een uur later" 
- overzicht actuele wegwerkzaamheden 
(tot een maand vooruit)." 

Vervalt 
18 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 

850.07 ,.,.. ·-
"Het moet voor derden mogelijk zijn om "Het moet mogelijk zijn voor derden om V AS-diensten via een portal aan ? 
VAS-diensten aan te bieden via te bieden." 
het SLIM Prijzen systeem" 

vervalt 
19 Programma van Eisen Eis P30.01 vervalt -

P30.01 
20 Programma van Eisen De volgende eis wordt toegevoegd 

P32.05/06 P32.06a: 

"Opdrachtnemer doet aile redelijke inspanning en voorziet in een geschikt 
contract tussen Deelnemer en opdrachtnemer om volledig op de hoogte te ~ 
zijn van veranderingen van de Deelnemer die relevant kunnen worden 
geacht voor de SLIM Prijzen dienst." 

21 Programma van Eisen Toegevoegd wordt aan eis P32.07: 
P32.07 

.......... 
", inclusief grafische weergave van zijn ritten." \ 
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22 I Programma van Eisen 

23 

24 

25 

26 

P42.05 

Programma van Eisen 
P42.13 

Programma van Eisen 
P51.05 

Programma van Eisen 
P52.09 

Programma van Eisen 
P52-serie 
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De volgende tekst: 

"Per deelnemer bepaalt de 
opdrachtnemer de hoogte van het 
persoonlijke Mobiliteitsbudget." 

Vervalt 
De volgende tekst: 

"In-, om- en uitbouwen van 
voertuigsystemen mag niet Ianger duren 
dan anderhalfuur per voertuig." 

Vervalt 
De volgende tekst 

"Dit bedrag zal naar rato worden 
uitgekeerd in de eerst volgende betaling." 

Vervalt 

Toegevoegd wordt aan eis P42.05 ~ 

"Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behouden van het minimum 
aantal deelnemers per project voor de looptijd van het project." 

En wordt vervangen door: 

"Per deelnemer berekent de Opdrachtnemer de hoogte van het persoonlijke 
Mobiliteitsbudget." 

En wordt vervangen door: 

J( 
) 

"In-, om- en uitbouwen van voertuigsystemen mag niet Ianger duren dan 
gemiddeld h 
anderhalfuur per voertuig." /~r 

En wordt vervangen door: 

"Ret bedrag (bedrag naar rato van het resterende mobiliteitsbudget) zal 
worden uitgekeerd in de eerst volgende betaling." 

Toegevoegd wordt: 
"P52.10 

~ 

De beloning voor een project mag aileen worden uitgekeerd aan de 
Deelnemer indien op basis van data die door de Opdrachtnemer 
geregistreerd is en met de Opdrachtgever gecommuniceerd is, aantoonbaar 
kan worden gemaakt dat het reisgedrag van deze Deelnemer overeenkomt 
met de doelstellingen van het project. In het geval gedurende een peri ode )""" 
uit geregistreerde data blijkt dat er in het voertuigsysteem storingen hebben 
opgetreden of in het geval er (een poging tot) fraude is geconstateerd moet 
de beloning gedurende deze peri ode worden afgewaardeerd alsof de 
Deelnemer niet zou hebben voldaan aan de project doelstellingen." 



-
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27 Programma van Eisen Toegevoegd wordt aan eis P53.02: 

P53.02 ~ 
"De resultaten van fraudebestrijding dienen op een objectieve wijze, door 
Opdrachtgever of door een door hem aan te wijzen partij te kunnen worden 
gecontroleerd." 

28 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 
P53.03 

"het systeem voor fraude en handhaving "het systeem voor fraude en handhaving mag niet aileen athankelijk zijn 
moet niet athankelijk zijn van een van een 
Sateilietsignaal" Satellietsignaal." 

_q 
Vervalt 

29 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 
P60.02 

"Opdrachtnemer dient aan het einde van "Opdrachtnemer dient aan het einde van het project minimaal de volgende 
het project minimaal de volgende zaken op te leveren: 
zaken op te leveren: 
- evaluatie centraal systeem en website 1) Een evaluatie van het voertuigsysteem, centraal systeem en 
- deelnemersgegevens website waarin onder meer is opgenomen: 
- uitgekeerde budgetten per deelnemer - aantal storingen in het centrale en voertuigsysteem Ianger dan 24 
- totaal uitgekeerd budget." uur 

-downtime log centrale systeem, website en persoonlijke pagina's 
Vervalt - overzicht van de storingen van centraal systeem en 

voertuigsysteem 
- analyse van de storingen naar: 

aantal storingen per type ? 
gemiddelde duur storing. 

2) Deelnemergegevens bestaande uit aantal afgelegde en aantal 
geregistreerde routes per deelnemer. 
3) Uitgekeerde budgetten per deelnemer, bestaande uit per 
uitbetalingsperiode het totaal van het uitgekeerde 
mobiliteitsbudget per deelnemer. 
4) Totaal uitgekeerd budget, bestaande uit het in totaal aan alle 
deelnemers over aile peri odes uitgekeerde mobiliteitsbudget." 
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30 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 

R10.08 
"Om dat te bewerkstelligen wordt "De Opdrachtnemer moet voor iedere keer dat een deelnemer in de spits 

I 
er voor iedere brug buiten de Regioring een buiten de Regioring (maar binen de stadsregio) gelegen brug passeert "'\ 

een puntheffing in rekening een puntheffing in mindering brengen op bet mobiliteitsbudget van de 
gebracht." betreffende deelnemer ." 

Vervalt 
31 Programma van Eisen De volgende tekst: En wordt vervangen door: 

Rll.07 
"De beloning wordt gemaximaliseerd "De beloning wordt gemaximaliseerd vanaf vier te passeren schakels per \ 
vanafvier te passeren schakels per Spits, zoals blijkt uit de referentie meeting'." 
spits." 

Vervalt 
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