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Beste Henk, 

Hierbij de documentatie betreft de eerste nota van lnlichtingen welke wij morgen willen publiceren. 
Deze e-mail bevat de volgende documenten: 
20091023_Nota van inlichtingen... - dit betreft het voorblad voor de aanbieders 
Bijlage 1 - dit betreft de wijzigingen t.o.v. eerder publicaties in PvE 
en aanbestedingsleidraad. 
Hierin staan nog een aantal zaken 'in het geel' welke ik nog aan Elske wil voorleggen omdat ik niet goed weet 
wat ik moet verwerken nav commentaar experts. overleg dus nog even nodig. 

Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 

In afwachting van je reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Elske en Jelle 

ir. Jelle van der Kluit 

- Verslag Alg. inlichtingen bijeenkomst 
- Presentatie alg. inlichtingen bijeenkomst 
- Overzicht deelnemers/ belangstellenden alg. inlichtingen bijeenkomst. 
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E-mail ivk@tg.nl, Internet www.twynstragudde.nl 
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ARNHEM NIJMEGEN 

Verslag Algemene inlichtingenbijeenkomst 

Datum: 16 oktober 2009 
Locatie: Stadsregio Arnhem Nijmegen 

Introductie 
Dit verslag is geen woordelijk verslag van hetgeen gezegd is tijdens de algemene inlichtingen 
bijeenkomst. Het verslag geeft op onderwerpen in de presentatie verduidelijking. 

Verslag- Algemeen 
Carol van Eert (secretaris directeur van de stadsregio) start de bijeenkomst. Hij heet de 
aanwezigen welkom en introduceert de aanwezig leden van het projectteam Aanbesteding 
raamovereenkomst Slim Prijzen. Achtereenvolgens besteedt Carol van Eert aandacht aan de 
voorliggende agenda, de achtergronden van Slim Prijzen en mobiliteitsprojecten, Slim 
Prijzen Waalbrug, de doelen van Slim Prijzen en de relatie met de marktpartij die de 
stadsregio nastreeft. 

Verslag -De uitvraag 
Elske Schrijvers licht de technische en procedurele kant van de aanbesteding verder toe. 
Belangrijk om op te merken is dat waar in het PvE of aanbestedingsleidraad gesproken wordt 
over: 

• de Raamovereenkomst, deze geldt voor een termijn van maximaal vier jaar vanaf 
datum gunning; 

• Gedurende 4 jaar wil de stadsregio kunnen beschikken over een systeem dat het 
mogelijk maakt om een prijsprikkelmechanisme uit te voeren; 

• Gelijktijdig met ondertekening van de Raamovereenkomst wordt de eerste nadere 
overeenkomst Slim Prijzen Regio Ring ook gesloten. Gedurende 2 jaar wordt het 
prijsprikkelmechanisme (het systeem) ingezet voor een proef op de Regio Ring. 

• dat in- en uitbouw van 'volgsystemen' niet per defmitie tot gevolg hebben dat het 
een vast on board unit moet zijn, randvoorwaardelijk te allen tijde is 
fraudebestendigheid; en 

• dat de stadsregio is voomemens te starten met samenwerking vanafvijfjanuari 2010 

Bij de Regio Ring geldt een afwaardering van het mobiliteitsbudget per kilometer van die 
aileen geldig is op deze Ring en op enkele punten op de sluiproutes. 

Verslag - Toelichting op Contractstructuur 
De opbouw van de raamovereenkomst is nader toegelicht. 

Onder de Raamovereenkomst worden nadere overeenkomsten gesloten. De bepalingen van 
de Raamovereenkomst zijn dus ook van toepassing op de toekomstige nadere overeenkomst. 
De exacte projecten die onder de Raamovereenkomst komen te vallen zijn nog niet duidelijk. 
Er is een Iijst indicatieve projecten opgenomen in de leidraad. De wijze waarop deze nadere 
overeenkomsten tot stand komen is in de Raamovereenkomst beschreven. 

De geschatte waarde van de raamovereenkomst is 15 mio en dat is inclusiefbeloningen. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving en het behalen van het aantal 
deelnemers en dit dient te gebeuren binnen kaders welke vastgesteld zijn door opdrachtgever 
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en omschreven in aanbestedingsdocumentatie. De resultaatverplichting bij de 
opdrachtnemers voor bet behalen van het aantal deelnemers komt aan de orde. Gezien de 
verschillen met de Waalbrug geeft een aantal partijen aan dit niet redelijk te vinden. De 
aanbesteder neemt dit onderwerp mee. 

De opdrachtnemer moet voor de nulmeting een compleet systeem opbouwen en is ook 
verantwoordelijk voor de fraudebestrijding en handhaving. 

Verslag - Het aanbestedingstraject 
Het aanbestedingstraject met de voorziene deadlines en markeringen is nader toegelicht. In 
week 45 (2 tot 6 november) worden individuele inlichtingenbijeenkomsten gepland. Het is in 
deze bijeenkomsten niet de bedoeling om oplossingen te toetsen. Om de bijeenkomsten 
gestructureerd te laten verlopen wordt partijen gevraagd voorafgaand aan de bijeenkomsten 
hun vragen toe te sturen. In de eerste nota van inlichtingen zal een nadere toelichting komen 
op deze individuele inlichtingenbijeenkomst. 

Aanmeldingen en aile overige communicatie moeten geschieden via 
aanbesteding@slimprij zen.nl. 

Verslag -De selectieprocedure 
De selectieprocedure is aan de hand van de sheets nader toegelicht. 

Het toegestaan om met een referentie aan meerdere eisen te voldoen. 

Een referentie van een onderaannemer is toegestaan mits betrokkenheid van de 
onderaannemer bij bet project blijkt uit onderliggende documenten I overeenkomsten. 

Verslag- Het prijsinvulformulier 
Het prijsinvulformulier is nader toegelicht. 
De cijfers/aannames zijn gebaseerd op Slim Prijzen Waalbrug. 

Verslag- De beoordeling van de inschrijving 
De inschrijving dient aan een aantal criteria te voldoen. Deze worden een voor een toegelicht. 

De aangeboden VAS diensten gelden voor bet hele systeem (inclusiefnog te sluiten nadere 
overeenkomsten). 

Verslag- Toetsing van bet kwalitatieve deel 
Toelichting is gegeven op de toetsing van het kwalitatieve deel van de aanbieding. 

Ten aanzien van de VAS Diensten geldt dater minimaal2 VAS diensten moeten worden 
aangeboden. Deze VAS Diensten worden ook kwalitatiefbeoordeeld. Het is toegestaan 
meerdere VAS Diensten aan te bieden maar dat is aan de inschrijver om dat te doen. Indien 
meerdere VAS Diensten worden aangeboden, zal de inschrijver deze ook in zijn prijs moeten 
verwerken. De VAS diensten zijn onderdeel van zijn inschrijving. 

De eisen waaraan de VAS diensten moeten voldoen staan in de aanbestedingsdocumenten. 

Verslag- Toekennen van waardering 
De EMVI systematiek is toegelicht. 
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De kwalitatieve documenten moeten zelfstandig leesbaar zijn, aangezien per kwalitatief 
onderdeel (3) een team van 3 mensen is. Deze hebben geen kennis van de andere kwalitatieve 
documenten. 

De kwaliteit wordt uitgedrukt in €'s en geldt als fictieve korting op de inschrij:fPrijs. 

Verslag- Slot 
Aile infonnatie, dus ook dit verslag en de nota van inlichtingen, wordt gepubliceerd op de 
aanbestedingskalender. 
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ARNHEM NIJMEGEN 

Nota van lnlichtingen 1 

Amersfoort, 23 oktober 2009 

Nota van inlichtingen behorend bij de aanbesteding raamovereenkomst SLIMPrijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen. 

A. Door de aanbieders zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld en als volgt beantwoord door de aanbesteder: 

B. In de aanbestedingsdocumenten zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

Zie bijlage 1: Overzicht wijzigingen, d.d. 23 oktober 2009 

C. Tevens is aanvullende informatie verstrekt: 

Zie bijlage 2: Verslag algemene inlichtingen bijeenkomst aanbesteding SLIMprijzen, d.d. 16 oktober 2009 

Zie bijlage 3: Presentatie tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst, d.d. 16 oktober 2009 

Zie bijlage 4: Presentielijst algemene inlichtingenbijeenkomst 

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan welke in bovenstaande documenten is verstrekt. 

Opgemaakt te Nijmegen, 

Henk Driessen 


