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ARNHEM NIJMEGEN 

Bijlage 1 behorende bij Nota van Inlichtingen 3 

Overzicht van wijzigingen, d.d. 19 november 2009 

# Document, referentie Oorspronkelijke tekst 

1 2de Nvl, bijlage 1 (MTBF) I 840.02 De volgende tekst (840.02): 

"De meantime between failure (MTBF) 
van het voertuigsysteem dient 
tenminste 5 jaar te bedragen." 

j. Vervalt. 

2 Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7 De volgende tekst: 

'De inschrijving wordt aangeleverd in 
tweevoud, waarvan een exemplaar 

; voorzien van tabbladen en een exemptaar 
losbtadig (om te kopieren). Een losbtadig 
exemplaar (om te kopieren) dient een 
Plan van Aanpak te bevatten op wit 
papier zonder bedrijfslogo, kleurgebruik 

! of andere bedrijfsaanduiding en zonder 
tabbtaden. Voorts dient een digitate versie 
van de inschrijving op 
CD-rom of USB- geheugenstick te 
worden ingestoten. ' 
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Nieuwe tekst 

En wordt vervangen voor: 

"De meantime between failure (MTBF) van het voertuigsysteem dient 
tenminste 20 jaar te bedragen." 

NB.Het begrip MTBF wordt als volgt gedefinieerd: MTBF = (het aantal 
units X de looptijd) I het aantal storingen. Eis 840.02 stelt dat de MTBF 20 
jaar moet zijn. Dat betekent dat bij het hanteren van I 0.000 units en een 
gemiddelde looptijd van I jaar het aantal storingen gemiddeld op 500 per 
jaar mag liggen. Anders geformuleerd: de toegestane uitval van 
voertuigapparatuur bedraagt 5% (die middels reparatie ofvervanging 
binnen 2 weken voor de deelnemer wordt opgelost). 840.02 doet verder 
geen uitspraak over certificeren. 

En wordt vervangen voor: 

'De inschrijving wordt aangeleverd in tweevoud, waarvan een exemplaar 
voorzien van tabbladen en een exemptaar tosbtadig (om te kopieren). Een 
tosbtadig exemplaar (om te kopieren) dient het Plan van Aanpak, het 
Communicatie - en marketingptan en de VAS diensten op wit papier zonder 
bedrijfstogo, kteurgebruik of andere bedrijfsaanduidingen en zonder 
handtekening en/ofparaaf. Voorts dient een digitate versie van de 
inschrijving op CD -ROM of USB geheugenstick te worden ingesloten.' 

[~ 
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3 Bijlage 2, Nvi2, punt 4 De volgende tekst: En wordt vervangen voor: 

'Inschrijvinghandelsregister van alle 'Inschrijvinghandelsregister van alle onderaannemers afzonderlijk, onder 

f 
combinanten afzonderlijk, onder tabblad 

tabblad 3 

3' 

Vervalt 

;f. Nadere overeenkomst Toevoeging bij Artikel 7lid 4 Toevoeging zal worden: 

'Verwijzing naar paragraaf 4.4.4 van het programma van eisen.' 

5 Nadere overeenkomst, Artikel10 De volgende tekst: En wordt vervangen voor: 

5{. 
'een vaste som, uitgaande van 20.000 'een vaste som, uitgaande van 15.000 deelnemers ... ' 

deelnemers ... ' 

/ Vervalt 

6 Nadere overeenkomst, artikel13 lid 1 De volgende tekst: En wordt vervangen voor: 

1. Voor iedere tekortkoming door de 

Opdrachtnemer in de nakoming van 
"Voor iedere tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van de 
verplichtingen uit deze Nadere Overeenkomst en de Raamovereenkomst is 

de verplichtingen voorvloeiend uit de Opdrachtgever gerechtigd, indien de Opdrachtnemer in verzuim is, per 

g deze Nadere overeenkomst en de geval een directe opeisbare boete opleggen ter grootte van € 2.500 per dag 

Raamovereenkomst kan, indien de dat het verzuim voortduurt, tot een maximum van 50 % van de totale 

Opdrachtnemer niet heeft voldaan waarde van de Nadere Overeenkomst. 

aan de in gebrekestelling als bedoeld 

in artikel 8 lid 3 van de 

Raamovereenkomst en derhalve in 

verzuim is, per geval een direct 

opeisbare boete worden opgelegd ter 

grootte van € 2.500,-, tot een 

maximum van 50% van de totale 

waarde van de Nadere overeenkomst 
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per overtreding. 

Vervalt 

7 Nadere overeenkomst, artikell3 lid 3 De volgende tekst: 

'Ingeval de Opdrachtnemer, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Opdrachtgever, de gegevens van 

de deelnemers aan de Proef, de 

ingezamelde verplaatsingsgegevens of 

anderszins gegevens direct betrekking 

hebbende op de deelnemers aan de Proef 

gebruikt voor andere doeleinden dan het 

voldoen aan de verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Nadere 

overeenkomst, verbeurt de 

Opdrachtnemer per geval een direct 

opeisbare boete ter grootte van € 
200.000,-. ' 

Vervalt 

8 Nadere overeenkomst, artikel 7lid 3 Toevoeging bij artikel 7 lid 3 

.$r 
9 Prijsinvulformulier De volgende tekst: 

3 'uitgaande van 24 maanden' . 
Vervalt 
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En wordt vervangen voor: 

"In afwijking van lid 1 van dit artikel geldt dat, ingeval de opdrachtnemer, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, de 
gegevens van de deelnemers aan de Proef, de ingezamelde 
verplaatsingsgegevens of anderszins gegevens direct betrekking hebbende 
op de deelnemers aan de Proef gebruikt voor andere doeleinden dan het 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit deze Nadere 
overeenkomst, verbeurt de Opdrachtnemer per geval een direct opeisbare 
boete ter grootte van € 200.000,-.' 

Toevoeging zal worden: 
' ... al dan niet is goedgekeurd, 

onder opgave van reden ... ' 

En wordt vervangen voor: 

"uitgaande van 19 maanden." 

I 
I 

• 

I 
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10 Raamovereei).komst Toevoeging bij artikel9.2 Toevoeging zal worden: 

$ 'met in achtnemingvan de intellectuele (eigendoms) rechten zoals bepaald 
in artikel13 van de Raamovereenkomst.' 

11 Raamovereenkomst , Artikel 11 lid 5 De volgende tekst: En wordt vervangen voor: 
onderb 'die in de bouwsom of aanlegkosten van 

-) een object' 'uitvoeringskosten'. 

Vervalt 

12 Raamovereenkomst, artikel 4.3 De volgende tekst: En wordt vervangen voor: 

f 
"De overeengekomen termijnen ten Die termijnen die in het Programma van Eisen opgenomen zijn, zijn fatale 
aanzien van het verrichten ...... gel den als termijnen.' 
fatale termijnen.' 

NB. In de Nadere Overeenkomst voor de Regia Ring artikel 7 lid 4 zal een 
Vervalt verwijzing naar paragraaf 4.4.4 van het Programma van Eisen opgenomen 

' 
worden. 
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ARNHEM NIJMEGEN 

Bijlage 2 behorende bij Nota van Inlichtingen 3 

Overzicht van vragen en antwoorden, d.d. 19 november 2009 

# Document referentie Vraag Antwoord 

1 2deNvi Vraag 3 Bier wordt gesteld dat aile onderaannemers een Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw 

omzetverklaring moeten indienen. Als inschrijver voorstel. Het is niet nodig om van deze 

voldoet aan de omzeteis zonder gebruik te maken onderaannemers een omzetverklaring in te 

van de financiele draagkracht van onderaannemers, dienen. 

? 
dan is het toch niet nodig van deze onderaannemers 

een omzetverklaring in te dienen? 

In de Leidraad wordt dit niet gevraagd en deze 

aanvuilende eis geeft op deze korte termijn onnodige 

be lasting. 

2 2deNvi Tabel H7 Vraag in Nvl2: Anonieme documenten ontbreken in Correct. Aileen het Pv A, M&C plan en VAS plan 

tabel H7 leidraad; Antwoord: Niet nodig, de moeten anoniem worden ingediend (maw aileen 

inschrijving dient ook anoniem te worden ingediend tab 8 van de inschrijving). 

g op dezelfde wijze. 

Vraag: Aileen het PvA, M&C plan en VAS plan 

I moeten toch anoniem worden ingediend (maw alleen 

Tab 8 van de Inschrijving)? 

3~ 2deNvi vraag 1, bijlage 2 De vraag ging specifiek over de volgende zin in de De oorspronkelijke vraag luidde: "De 

Nvl2 aanbestedingsleidraad: "De prijsprikkel geldt aileen prijsprikkel geldt aileen waar altematieven zijn 
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waar altematieven zijn zoals openbaar vervoer' '. Uw zoals openbaar vervoer. Wie is verantwoordelijk 

antwoord gaat niet in op dat aspect. voor besluitvorming over dit punt en hoe gaat de 

besluitvormingsprocedure er uit zien?". Als 

toevoeging op het eerder gegeven antwoord kan 

Opdrachtgever bevestigen dat iedere 

besluitvorming over de hoogte en locatie en 

tijdstippen van prijsprikkels door de 

opdrachtgever zullen worden genomen. 

4 2deNvi 3 Dient iedere combinant een omzet te hebben van De som van de omzetten van de combinanten 

0 
minimaal € 8.000.000,-- ofmoet de som van de moet voldoen aan de eis. 

omzetten van de combinanten genoemd bedrag 

overstijgen? 

5 2deNvi 3 Bij uw antwoord van de documenten omtrent Wijziging is doorgevoerd gelijk aan voorstel 

onderaannemers wordt waarschijnlijk abusievelijk 

een keer combinanten gebruikt. 

6 2deNvi 3 Moet de omzet van een combinant nog aan bepaalde Nee. 

) voorwaarden voldoen? 

7 2deNvi 4 Als onderdeel van de vraag is gevraagd of de Verklaring is voldoende. 

' 
verzekering er moet zijn VOOR het indienen van de I/ 

aanbieding of is het akkoord als een verklaring 

wordt gegeven dat de vereiste verzekering 

beschikbaar zal zijn NA gunning? 



STADSRECiiO 
,-,.1"1.,.1 IL.IVI J'jfl IVli-'-JIL.I~ 

8 2deNvi 11 De anonieme versie moet worden ondertekend. Op Anonieme versies moeten niet ondertekend 

) 
welke wijze dient dat te gebeuren omdat immers worden. Dit wordt aangepast in hoofdstuk 7 van 

ondertekening per definitie het document niet de inschrijfleidraad. 

anoniem maakt. 

I 

9 2deNvl 18 Hoe moet de digitale versie worden voorzien van Er hoeft geen handtekening op de CD 

j 
een handtekening? Gaat het bier om een opgenomen te zijn. PDF document voorzien van 

handtekening op de CD? Of om een PDF van een een handtekening volstaat. 

document met handtekening? 

10 2deNvi ongenummerd U schrijft: "Echter het bezit van Abusievelijk heeft de aanbesteder dit 

rechtspersoonlijkheid kan wei bijdragen aan het opgenomen in de vorige nota. De geschiktheid 

vertrouwen dat de stadsregio heeft in deze partij". van de leverancier wordt getoetst tegen de in 

Aangezien de beoordeling plaatsvindt op de hoofdstuk 4 opgenomen uitsluitingsgronden en 

ingediende plannen (aanpak, VAS en Marketing) is minimumeisen. Het hebben van 

~ ons niet duidelijk op welke wijze uw vertrouwen in rechtspersoonlijkheid is geen eis in dat 

I de partij bij kan dragen aan een positievere hoofdstuk. Voorts is niet in het plan van aanpak 

beoordeling. de aard/het karakter van de inschrijver 

opgenomen als mee te nemen onderwerp in de 

beoordeling tegen EMVI. 

11 2deNvi ongenummerd De laatste vraag in de 2e Nvl betreft de Suggestie is om uw schatting van de totale vaste 

locatiepunten. Er zijn 6 schakels (de cirkels van de (en evt. variabele) kosten te delen door 12, en dit 

cruciale knooppunten) en 2 rijbanen, dus 12 bedrag in het prijzenformulier in te vullen. 

schakels. De aard van de schakels is echter 

verschillend, bijv in aantal rijstroken. Daarom zullen 
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de kosten ( eenmalig en operationeel) voor de 

verschillende locatiepunten nogal uiteenlopen. Hoe 

dienen we hiermee om te gaan in het 

prijzenformulier? 

12 2deNvi Mogen wij aannemen dat na de wijziging van de De gevraagde referentie mbt VAS (biz 18 

eisen aan de VAS waarin het gaat om pretrip Aanbestedingsleidraad) blijft gehandhaafd; de 

0 informatie, de gevraagde referentie (nr. 6) ook stadsregio wil graag dat wordt aangetoond dat 
.t betrekking mag hebben op pretripinformatie. Dit zou Opdrachtnemer in staat is in car, on trip 

1/ beter op elkaar aansluiten bij de wijziging van de geYndividualiseerde informatie te verstrekken. Er 

VAS in de tweede Nvl. wordt opgemerkt dat nr 6 niet de term "pre-trip" 

maar "on trip" gebruikt. 

13 2de Nvl, bijlage 1 Onderwerp 3, U verwijs naar punt 7, deze komt echter niet voor in Geen verwijzing, maar een toevoeging. 

} 
punt 7, paragraaf de 1eidraad, waama verwijst u met deze tekstuele 

4.6.1 aanpassing. 

14 2de Nvl, bijlage 2 Nulmeting Er lijkt discrepantie te zijn met bullit 11 Nvl, bijlage Er wordt bevestigd dat de bedoeling is dat de 

1. Wij gaan ervan uit dat uw antwoord over dit nulmeting voor de werving van deelnemers 

t1 onderwerp in bijlage 2 van uw Nvl 2 klopt. gebeurt. De bepaling van mobiliteitsbudget 

~ wordt gebaseerd op basis van gegevens die voor 

de werving van deelnemers zijn verkregen. 

15 2de Nvl, bijlage 2 Kan er gebruik worden gemaakt van bestaande ON dient zelf contact op te nemen met de 

11 
portalen/masten ... ' betreffende beheerder van portal en. Per situatie 

Aanvullend op het antwoord de volgende vraag: kan is maatwerk nodig, mogelijk kan eigen 

de opdrachtnemer er van uit gaan dat de installatie stroomvoorziening nodig zijn. 

van de voor dit project noodzakelijke onderdelen 
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voor de voeding op eventueel aanwezige 

voorzieningen (bestaande infrastructuur) mag 
. worden gekoppeld? 

16 2de Nvi, Bijlage I punt3 In de nieuwe tekst wordt verwezen naar 7). Deze Er is geen sprake van een verwijzing, maar van 

~ verwijzing is niet correct. een toevoeging 

j_ 
17 Aanbestedingsleidraad 5.4.1, 5.4.3 Bedoelt Aanbesteder dat PvA, M&C plan en VAS Over de lettergrootte en regelafstand is besloten 

? 
plan moet worden opgesteld met lettergrootte 13? om de eisen mbt. lettergrootte en regelafstand en 

Dit is een ongebruikelijk grote letter. aantal bladzijden (AL 5.4.1) te vervangen door: 

VAS 7500 woorden, communicatieplan 7500 

woorden, PvA 10.500 woorden. 
1
18 Aanbestedingsleidraad blz. 44, bijlage F In bijlage F voorwaarden aan referenties geeft u de totale referentie 

beperking van 1 A4 aan, geldt dit voor de totale 

) 
referentie of slechts op bullet 5: uitgebreide 

omschrijving. 

/ 
19 Aanbestedingsleidraad biz. 35, tabel 6 In ons proces-verbaal vraag 6 heeft u geantwoord Zie 2de nota van inlichtingen, vanafpunt 20. 

~ 
dat tabel 6 in de 2e nota van Inlichtingen zou 

worden aangepast. Dit is helaas niet het geval. Kunt 
I u dit alsnog verzorgen. I 

f 

20 Aanbestedingsleidraad algemeen Heeft de opdrachtgever de intellectuele eigendom De Opdrachtgever heeft de intellectuele 

zi 
van de door de inschrijvende partijen gegenereerde eigendom van de door de inschrijvende partijen 

ideeen, kunnen ideeen (bijvoorbeeld nieuwe VAS gegenereerde ideeen. Ideeen van derden kunnen 

diensten) van derden door de gegunde worden door gegunde worden overgenomen. 
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overgenomen. 

21 Aanbestedingsleidraad pagina 1 bijlage Dient in het geval van inschrijving door een nee, gezamenlijk moeten ze hieraan voldoen. 

p 2 Nvl2, 3e vraag consortium elke combinant te voldoen aan de 

gestelde omzeteis van EUR 8.000.000? 

22 Algemeen In hoeverre faciliteert opdrachtgever opdrachtnemer Voorbereiding en uitvoering referentiemeting is 

waar het gaat om het plaatsen van aan de opdrachtnemer. Opdrachtgever zal zijn 

kentekenregistratiecamera's, waar het betreft het: netwerk ( contactpersonen) waamodig 

a. Ret gebruik van objecten (portalen) voor het beschikbaar stellen aan opdrachtnemer. 

7 hangen van de camera's? 

b. Ret gebruik van lokaal aanwezige 

voedingsspanning voor het voeden van de camera's? 

c. Ret treffen van eventueel benodigde tijdelijke 

verkeersmaatregelen? 

• 

23 Algemeen Indien op de vorige vraag (nr.4) wordt geantwoord Deze wettelijke bepalingen zullen in de 

dat geen of gedeeltelijke facilitering plaatsvindt: De voorbereidingen om op 1 juni te kunnen starten 

!i, 
wettelijk maximale doorlooptijd voor het vragen om leidend zijn. Hier dient opdrachtnemer in 

een toestemming in de vorm van een vergunning in implementatie rekening mee te houden. 

'I het kader van de WBR en vervolgens het aanvragen 

van verkeersmaatregelen kan maximaal 8 weken in 

beslag nemen. Hoe verhoudt zich dat tot het 

voorgenomen moment van gunning respectievelijk 

de start van het project? 

'------ ~~ -- ---- ~--- ~-- -- --- --- ~~-
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24 Algemeen Ret opvragen van NA W -gegevens aan de hand van Opvragen NA W gegevens gebeurt namens de 

kentekens is een cruciaal element in het proces. Ret opdrachtgever door opdrachtnemer met 

opvragen is echter voorbehouden aan instemming van Rijkswaterstaat. Opdrachtnemer 

Rijkswaterstaat en dan nog in het kader van dient met aile geldende regels, wetten in 

onderzoek. Faciliteert de opdrachtgever hierin? implementatie rekening te houden, dus ook mbt 

Indien de RDW weigert deNA W -gegevens te publicatieplicht kentekenregistratie. 

l 
verstrekken omdat betwist wordt dat het hier om een 

onderzoek gaat als bedoeld in de bepalingen, wat is 

dan het scenario? Verzorgt de opdrachtgever 

bijvoorbeeld de publicatieplicht rondom de 

kentekenregistratie? 

25 Algemeen W elk font grootte en regelafstand prefereert voor Over de lettergrootte en regelafstand is besloten 

.~ 
aile in te leveren documenten bij het aanleveren van om de eisen mbt. lettergrootte en regelafstand en 

de deze. aantal bladzijden (AL 5.4.1) te vervangen door: 

VAS 7500 woorden, communicatieplan 7500 

I woorden, PvA 10.500 woorden. 
(26 Algemeen V erwerking van de aanpassingen: Krij gen wij nog nee, dat gebeurt bij ondertekening 

J~ 
een nieuw document waarin aile aanpassingen zijn 

verwerkt. I 
I 

/27 Algemeen De opdrachtgever wenst leidend te zijn in de Opdrachtgever is leidend in contacten met pers 

contacten met de pers en media. Echter zijn pers en en media. In PvA dient opdrachtnemer aan te 

6 media voor de marketing van essentieel belang. Hoe geven hoe communicatie in te steken, dient dus 

hier mee om te gaan? ook in te gaan op verhoudingen/verdeling 

opdrachtnemer/ opdrachtgever. In 
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implementatiefase zal opdrachtnemer 

communicatieplannen met opdrachtgever 

effectueren dan worden ook nadere 

werkafspraken gemaakt. 

28 Algemeen Vraag of de datum van 1 juni heel bewust gekozen Nee, is gekozen obv maandplanning. ON kan 

~ 
is? Het is namelijk een dinsdag. Voorstellen om te hier beargumenteerd van afwijken. Mag in ieder 

starten op maandag 31 mei. geval niet later worden, wei eerder. 

29 Algemeen Kan inzicht gegeven worden in de door de Hier is door de stadsregio een uitvoerige analyse · 

stadsregio uitgevoerde rekenexercities, en of er een voor uitgevoerd maar deze gegevens zullen op 

referentiemeting door de stadsregio is uitgevoerd om dit moment niet ter beschikking worden gesteld. 

/ de haalbaarheid van het project te toetsen (en of die 

gegevens beschikbaar zijn). 

30 Algemeen Kan de stadsregio uitleggen hoe het Zie R10.09: het komen met een voorstel voor de 

7 mobiliteitsbudget bepaald wordt na referentiemeting berekening van het beloningsbudget is de 

I (icm aantal passages cruciale schakels). verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 

31 Inkoopvoorwaarden In de raamovereenkomst en de nadere overeenkomst Raamovereenkomst en nadere overeenkomst 

zijn al regelingen opgenomen omtrent prevaleren hoven Inkoopvoorwaarden. 

9 
aansprakelijkheid en ontbinding. Om die reden zijn Betreffende artikelen worden niet niet van 

de artikel en 11 en 15 van de Inkoopvoorwaarden toepassing verklaardlvervallen niet. 
/ niet van toepassing en dienen betreffende artikel te I 

vervallen. Gaarne uw bevestiging. 

32 Nadere overeenkomst Artikel9.2 Nadere Overeenkomst art 9.2; definieert een Vraag 1: de aansprakelijkheid is beperkt tot die 
~ maximalisatie van de aansprakelijkheid tot € schades, die opgenomen zijn in artikel 11 van de j 
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2.000.000,-. Raamovereenkomst. 

Vraag 1 :Is Opdrachtgever bereidt om in dit artikel Vraag 2: per Nadere Overeenkomst zal dit 

toe te voegen dat de aansprakelijkheid voor directe bedrag moeten worden overeengekomen. 

schade betreft en dat indirecte schade is uitgesloten. 

Vraag 2 :Is Opdrachtgever bereidt om als maximum 

hier de waarde van de betreffende Nadere 

Overeenkomst op te nemen? 

33 Nadere overeenkomst Artikel 13 .1 Nadere Overeenkomst art 13.1 ; definieert voor Opdrachtgever is niet bereid dit aan te passen 

iedere tekortkoming een boete ter grootte van € 

2.500,- tot een maximum van 50% van de totale 

betreffende Nadere Overeenkomst waarde, waarbij 

art 13.2 definieert dat dit per dag geldt. Tevens zijn 

de betreffende boete hoogtes volgens 

Opdrachtnemer veel te hoog. Volgens 

~ 
Opdrachtnemer is de tekst "voor iedere 

tekortkoming" wei heel erg ruim. 

I Vraag 1 :Is Opdrachtgever bereidt om in dit artikel 

op te nemen dat de boete aileen betrekking heeft op 

overschreiding van termijnen zoals vastgelegd in de 

Raaamovereenkomst. 

Vraag 2 ; Is Opdrachtgever bereidt om een initiele 

boete van € 1.000,- en een maximum van 5% (of 

echt maximaal10%) van de totale betreffende 

Nadere Overeenkomst waarde op te nemen. 



STADSREGIO 
ARNHEM NIJMEGEN 
34 Nadere overeenkomst Artikel 13.1 Nadere Overeenkomst art 13.1 ; definieert een boete Nee, schadevergoeding laat onverlet het recht op 

en recht op schade vergoeding. Dit betekent dat boete. 

IJ Opdrachtnemer 2 keer voor hetzelfde feit zal worden 

gestraft. 

35 Nadere overeenkomst Artikel 7 lid 3 graag toevoegen na goedgekeurd: 'onder opgave Artikel wordt aangepast conform het voorstel 

~ van redenen'. 

36 Nadere overeenkomst Artikel13 lid 1: zie opmerking bij artikel 8 lid 3 van de Artikel 13.1 wordt als volgt gewijzigd: "Voor 

concept - raamovereenkomst. iedere tekortkoming door de Opdrachtnemer in 

de nakoming van de verplichtingen uit deze 

lid 3: boete verlagen naar€50.000 en daaraan Nadere Overeenkomst en de Raamovereenkomst 

toevoegen 'onverminderd het recht van is de Opdrachtgever gerechtigd, indien de 

-5 
/ 

Opdrachtgever indien de schade hoger is dat deze Opdrachtnemer in verzuim is, per geval een 

door Opdrachtgever kan worden gevorderd'. Zie directe opeisbare boete opleggen ter grootte van 

formulering artikel 10 lid 3 in dit verband. € 2.500 per dag dat het verzuim voortduurt, tot 

een maximum van 50 % van de totale waarde 

van de Nadere Overeenkomst. 

Lid 3 luidt als volgt: "In afwijking van lid 1 van 

dit artikel geldt dat, ingeval de opdrachtnemer, 

zonder ........ € 200.000,-. 

t? Nadere overeenkomst ArtikellO Er staat een fout in artikel 10 waarin nog van 20.000 Hier dient 15.000 gelezen te worden i.p.v. 

wordt gesproken. 20.000 

38 Prijslnvulformulier Bijlage G1 Onderaan het Invulformulier uit bijlageG 1 staat de . , Er kan niet ?~Orden aangeboden met de 
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volgende zin: "De inschrijver(s) verklaart Algemene leveringsvoorwaarden van de 

(verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig opdrachtnemer. Deze worden uitgesloten. De 

de bepalingen van het Besluit Aanbestedingsregels Raamovereenkomst, de Nadere 

voor Overheidsopdrachten en met inachtneming van Overeenkomst( en) en de inkoopvoorwaarden 

de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn bepalen de voorwaarden waaronder de projecten 

~ omschreven in de aankondiging, de leidraad, de uitgevoerd worden. 

~.v (eventuele) Nota's van Inlichtingen". 

I Dit kan Opdrachtnemer lezen als dat de inschrijving 

op basis van de Raamovereenkomst en 

Inkoopvoorwaarden moet worden uitgebracht, of 

kan er aangeboden worden op Algemene 

leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer en wordt 

de invulling van de project voorwaarden middels 

Raamovereenkomst en Inkoopvoorwaarden bepaald 

na het "voomemen tot gunning"? 

39 Prijsinvulformulier In het prijsinvulformulier (sheets inschrijfsom) Punt waar meting plaatsvindt. 

~7 
wordt genoemd dat het aantal locatiepunten gelijk is 

aan 12. Wat wordt hier bedoeld met locatiepunten? 

40 Prijsinvulformulier Er bestaat onduidelijkheid over het prijzenformulier. De stadsregio geeft aan dat deelnemers aantallen 

x 5000/10000/15000 als Iosse projecten moeten v worden bezien. En niet cumulatief zijn. 
;' 41 Programma van eisen Heeft de opdrachtgever wensen of eisen omtrent de Referentiemeting moet gericht zijn op start proef 

3 
duur van de referentiemeting? Zijn er wensen of 1 juni 2010. Het is aan opdrachtnemer hiertoe 

eisen omtrent de start of einddatum van deze met een voorstel te komen. 

referentiemeting? 
I 
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42 Programma van Eisen pagina 24 bijlage Buiten dat duidelijk is dat gebruik kan worden Opdrachtgever is geen wegbeheerder, kan hierin 

2 Nvl2, 8e vraag gemaakt van portalen. In hoeverre faciliteert dus niet faciliteren. Wei kan Opdrachtnemer 

opdrachtgever opdrachtnemer verder waar het gaat netwerk gebruiken van Opdrachtgever. 

om het plaatsen van kentekenregistratiecamera's, Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk. 

? 
waar het betreft het: 

a. Het gebruik van lokaal aanwezige 

voedingsspanning voor het voeden van de camera's? 

b. Het treffen van eventueel benodigde tijdelijke 

verkeersmaatregel en? 

43 Programma van Eisen pagina 24 bijlage Het opvragen van NA W-gegevens aan de hand van Hiervoor geldt dat het netwerk van 

2 Nvl2, 8e vraag kentekens is een cruciaal element is het proces. Het Opdrachtgever ter beschikking van 

opvragen is echter voorbehouden aan opdrachtnemer staat. Opdrachtnemer is 

Rijkswaterstaat en dan nog in het kader van verantwoordelijk voor naleving aile geldende 

/] onderzoek. Faciliteert de opdrachtgever hierin? wetten en regelgeving, dus ook publicatieplicht. 

~ 
Indien de RDW weigert deNA W-gegevens te 

verstrekken omdat betwist wordt dat het bier om een 
I 

onderzoek gaat als bedoeld in de bepalingen, wat is 

dan het scenario? Verzorgt de opdrachtgever 

bijvoorbeeld de publicatieplicht random de 

kentekenregistratie? 

44 Programma van Eisen S50.03 In de Nota van Inlichtingen 2 bijlage 2 Vragen biz. Dit is correct; de opgevoerde referentie volgens 

.~ 16 staat gesteld: de Aanbestedingsleidraad hoeft niet te voldoen 

! aan aile eisen van S50.30 van het Programma 

'Mbt referentie 6 VAS diensten zijn de eisen van Eisen. 
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gespecificeerd in Programma van Eisen S50.03 

welke is aangepast'. 

Dit zijn andere eisen dan de eisen die in de Leidraad 

worden gesteld aan referentie 6 VAS diensten: 

Een VAS dienst zijnde: 

-Een dienst gericht op geindividualiseerde 

informatieverstrekking in car/on trip aan 

deelnemers, locatieonafhankelijk voor hen 

beschikbaar en met een hoge mate van actualiteit. 

De in-formatieverstrekking van VAS moet gericht 

zijn op het vergroten van de bewustwording van 

mobiliteitskeuzen bij weggebruikers en bijdragen 

aan de gedragsverandering. 

- Geleverd aan 500 gebruikers. 

Naar onze inschatting is de stelling in de Nvl2 niet 

juist. Deze eisen gelden voor de VAS implementatie 

van SLIM Prijzen, maar de opgevoerde referentie 

hoeft niet noodzakelijk aan aile eisen in S50.30 te 

voldoen. 

Kunt u dit bevestigen? 

45 Raamovereenkomst Raamovereenkomst art 4.3 ; definieert dat aile De opdrachtgever is bereid dit artikel aan te 

~ 
overeengekomen (plannings) termijnen fataal zijn en passen. Ten behoeve van de Regio Ring zijn de 

Opdrachtnemer per direct in verzuim is. Daar in de fatale termijnen opgenomen in paragraaf 4.4.4 

I loop van het project vele (plannings) termijnen van het Programma van Eisen. Artikel 4.3 wordt 
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worden afgesproken die niet altijd van wezenlijk aangepast "De overeengekomen termijnen ten 

belang zijn is Opdrachtnemer van mening dat deze aarizien van bet verrichten ...... gel den als fatale 

algemene bepaling niet correct is en dat zeker een termijnen.' wordt als volgt: 'Die termijnen die in 

ingebrekestelling van toepassing zou moeten zijn. bet Programma van Eisen opgenomen zijn, zijn 

Vraag 1: Is Opdrachtgever bereidt om dit artikel fatale termijnen.' In de Nadere OVereenkomst 

geheel te Iaten vervailen? voor de Regio Ring artikel 7 lid 4 zal een 

Vraag 2 : Is Opdrachtgever bereidt om niet aile verwijzing naar paragraaf 4.4.4 van het 

termijnen als fataal te definieren, echter aileen Programma van Eisen opgenomen worden. 

termijnen die als dusdanig zijn vastgelegd in een 

Andere Overeenkomst. 

Vraag 3: Is Opdrachtgever bereidt, indien dit artikel 

niet vervalt, om eerst een ingebrekestelling, met 

hierin een redelijk hersteltermijn, naar 
I 

Opdrachtnemer te sturen, waama de dan gestelde 

termijn als fataal karakter geldt. 

46 Raamovereenkomst Artikel8.2 Raamovereenkomst art 8.2 ; definieert dat de kosten Het testplan zal door de ON worden voorgesteld 

van testen voor ingeval van geheel of gedeeltelijke in het uitvoeringsplan en is onderwerp van 

afkeuring voor rekening van Opdrachtnemer zijn. In goedkeuring door de OG (SlO,Ol in combinatie 

de markt is bet echter gebruikelijk dat de beide met S10.03 en S30.12). Er wordt door de OG op 

a partijen hun eigen kosten betalen mbt testen en gewezen dat er van de ONverwacht wordt een 

hertesten. integraal werkend systeem te realiseren en 

I daarbij een testplan te volgen waarbij dat 
I Vraag: Is het correct als Opdrachtnemer aannneemt aangetoond wordt (dus met de testen die door of I 

dat Opdrachtnemer m.b.t. testen en hertesten aileen namens de ON worden uitgevoerd). OG voert 

zijn eigen kosten betaalt en dat Opdrachtgever zijn geen ofnauwelijk testen uit en richt zich daarbij 
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kosten m.b.t. testen en hertesten niet in rekening op de controle van de zorgvuldigheid waarmee 

brengt bij Opdrachtnemer? de testen zijn uitgevoerd. Aile kosten voor 

eventuele herhalingstesten vzijn oor rekening 

van de ON. 

47 Raamovereenkomst Artikel8.3 Raamovereenkomst art 8.3 ; definieert dat herstel Dit artikel is van toepassing gedurende de 

werkzaamheden voor rekening Opdrachtnemer zijn, looptijd van het raamovereenkomst. Er is geen 

maar hierbij is niet aangegeven in welke peri ode dit garantieperiode bepaald na oplevering van de 

van toepassing is. Tevens heeft Opdrachtnemer geen raamovereenkomst, hetgeen niet inhoudt dat de 

garantie-periode in de Raam- en/ofNadere Opdrachtnemer niet meer verantwoordelijk kan 

~ 
Overeenkomst gevonden, terwijl Opdrachtnemer worden gehouden voor bijvoorbeeld 

meestal uitgaat van een garantie periode van 6 wanprestatie. Garantie is omkering van 

/ maanden na oplevering. bewijslast. 
I Vraag: Is hetjuist dat het herstellen van eventuele 

gebreken aileen voor rekening van Opdrachtnemer 

zijn indien dit in de garantie peri ode gebeurt en is de 

garantie peri ode 6 maanden na oplevering. 

48 Raamovereenkomst Artikel8.4 Raamovereenkomst art 8.4 ; definieert een boete De technische betrouwbaarheidseisen van het 

indien de tekortkoming niet binnen de gestelde systeem zijn zoals gespecificeerd in de PvE. Ook 

~ 
termijn en/ofnaar genoegen van Opdrachtgever is zijn hier de eisen voor bijvoorbeeld 

hersteld. Voor Opdrachtnemer is dit een zeer mime herstel/vervanging gedefinieerd (zie 

en subjectieve omschrijving die waarschijnlijk snel bijvoorbeeld de update van 843.02 Nvl 1 
I zal resulteren in een boete voor Opdrachtnemer daar onderdeel 16. De OG zal zich zo veel mogelijk ( 

de hersteltijd door Opdrachtgever bepaald wordt en richten op deze eisen bij de beoordeling ofhet 

onduidelijk is wat er bedoeld wordt met "naar systeem van de ON tekort schiet en/of 

genoegen van Opdrachtgever". hersteltermijnen worden overschreden, waarbij 
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Vraag: Is Opdrachtgever bereidt dit artikel geheel te een redelijke hersteltermijn door de 

Iaten vervallen of minimaal formulering "naar Opdrachtgever bepaald moet zijn. Het artikel 

genoegen van Opdrachtgever" te Iaten vervallen? vervalt niet en wordt niet aangepast. 

49 Raamovereenkomst Artikel8.4 Raamovereenkomst art 8.4 ; definieert een boete ter Vraag 1: de Nadere Overeenkomst is een 

grootte van € 2.500,- tot een maximum van 50% van precisering van de Raamovereenkomst en 

de totale betreffende Nadere Overeenkomst waarde. kunnen dus als zodanig naast elkaar blijven. 

Bier is niet gedefinieert hoe de boete wordt Vraag 2: nee de hoogte van de boete blijft 

geeffectueerd, waarbij art 13.2 hier een etmaal gehandhaafd. 

definieert. Tevens zijn de betreffende boete hoogtes 

? 
volgens Opdrachtnemer vee! te hoog. 

Vraag 1 : Kan Opdrachtgever in deze 

Raamovereenkomst aangeven hoe de boete wordt 

( geeffectueerd. 

Vraag 2; Is Opdrachtgever bereidt om een initiele 

boete van € 1.000,- en een maximum van 5% (of 

echt maximaal 10%) van de totale betreffende 

Nadere Overeenkomst waarde op te nemen. 

50 Raamovereenkomst Artikel9.2 Raamovereenkomst art 9.2 ; definieert dat Toegevoegd zal worden aan artikel9.2, 'met in 

Opdrachtgever de resultaten van Opdrachtnemer achtneming van de intellectuele (eigendoms) 

( mag gebruiken in geval van ontbinding van de rechten zoals bepaald in artikel 13 van de 

I 
Overeenkomst. Raamovereenkomst.' 

Vraag; Is Opdrachtgever bereidt om in dit artikel 
I 

toe te voegen dat het aileen de resultaten waarvoor 

Opdrachtgever geheel betaald heeft betreft. 
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51 Raamovereenkomst ArtikellO.l Raamovereenkomst art 10.1 ; definieert een Er vindt geen aanpassing plaats van dit artikel. 

geheimhouding zonder "markering" van de geheim 

te houden informatie en voor onbepaalde tijd. 

~ 
Vraag 1 ; Is Opdrachtgever bereidt om in dit artikel 

toe te voegen dat aileen informatie die eenduidig is 

gemarkeerd cq is aangegeven gehei gehouden zal 

I moeten worden? 

Vraag 2; Is Opdrachtgever bereidt om in dit artikel 

toe te voegen dat de geheimhouding Ioopt tot 1 jaar 

na beeindiging van de betreffende Nadere 

Overeenkomst? 

52 Raamovereenkomst Artikel10.3 Raamovereenkomst art 10.3 ; definieert een boete Nee, schadevergoeding laat onverlet het recht op 

en recht op schade vergoeding. Dit betekent dat boete. 

Opdrachtnemer 2 keer voor hetzelfde feit zal worden 

~ 
gestraft. 

Vraag; Is Opdrachtgever bereidt om in dit artikel 
( toe te voegen dat de boete in mindering zal worden 

gebracht m.b.t. een eventuele schadevergoeding 

m.b.t. het zelfde feit? 

53 Raamovereenkomst Artikel 11.10 Raamovereenkomst art 11.10 ; definieert dat V raag 1: nee. Een garantie is een omkering van 
n Opdrachtgever tot 5 jaar na oplevering zich kan bewijslast. Binnen 5 jaar na oplevering kan de 

J) beroepen op een tekortkoming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever een beroep doen op een 

hetgeen voor Opdrachtnemer een heel tekortkoming aan de zijde van de 

ongebruikelijke lange peri ode is. Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal dat moeten 
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Vraag 1 : Wordt met dit artikel een garantie periode aantonen. 

van 5 jaar bedoeld?? Vraag 2: er wordt geen garantieperiode 

Vraag 2 : Is Opdrachtgever bereidt om een garantie opgenomen. 

peri ode van 6 maanden hier op te nemen? 

54 Raamovereenkomst Artikel 13 .4 Raamovereenkomst art 13.4; definieert een Nee, aangezien Opdrachtgever niet aansprakelijk 

onbeperkte vrijwaring m.b.t. inbreuk op rechten van wil zijn voor de schade als gevolg van een 

derden. Opdrachtgever wenst zijn inbreuk op rechten van derden door de 

?J 
aansprakelijkheden te beperken en in verband te Opdrachtnemer. 

J; houden met de opdracht. 

V' Vraag: Is Opdrachtgever bereid om in dit artikel 

I toe te voegen dat de vrijwaring wordt 

gemaximaliseerd conform het aansprakelijkheids 

artikel cq. tot maximaal de Overeenkomst waarde? 

55 Raamovereenkomst artikel 2 lid 4 Kan Opdrachtgever aangeven voor welke projecten Slim Prijzen Waalbrug 

-~ reeds verplichtingen zijn aangegaan in dit verband? 

56 Raamovereenkomst artikel 5 lid 1 Kunt u toelichten wat de aard en het doe! van het Opdrachtgever toetst of de aanbieding reeel en 

/\ benchmark onderzoek is? marktconform is. 

/ 
,/57 Raamovereenkomst Arikel 8 lid 2 Waaruit zullen de kosten bestaan: interne kosten van De kosten bestaan uit de kosten die 

Opdrachtgever? Waarom wil Opdrachtgever die Opdrachtgever moet maken voor het uitvoeren 

kosten ten laste van Opdrachtnemer brengen? Het is van de toets. Dat kunnen interne kosten van de 

toch gebruikelijk dat een Opdrachtgever de Opdrachtgever zijn maar ook externe kosten als 

werkzaamheden toetst en dat die kosten voor de Opdrachtgever de toets uit laat voeren door 



STADSRECiiO 
ARNHEM NIJMEGEN 

rekening van Opdrachtgever komen? een derde. De kosten komen aileen dan ten laste 

van de Opdrachtnemer in geval van een 

tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer 

58 Raamovereenkomst Artikel 8 lid 3/4 Het maximum van 50% is naar onze mening veel te Het artikellid 8.4 wordt als volgt gewijzigd: 

hoog, niet gebruikelijk en onevenwichtig; immers "Indien de tekortkoming niet binnen gestelde 

een boete kan ook worden geincasseerd indien termijn en/ of naar genoegen van Opdrachtgever 

Opdrachtgever geen schade heeft gel eden. is hersteld, kan de Opdrachtgever een 

0 
Gebruikelijk is een boete met een maximum van onmiddelijke opeisbare boete van € 2.500 per 

10% van de opdrachtsom, onverminderd het recht geval opeisen, zonder dat enige nadere 

van Opdrachtgever indien de schade hoger is dat ingebrekestelling is vereist en onverminderd 

deze door Opdrachtgever kan worden gevorderd. Zie enig ander aan de Opdarchtgever toekomend 

in dit verband ook artikel 10 lid 3 waar een recht, waaronder het recht op volledige 

soortgelijke regeling is opgenomen. V erzoek dat ook schadevergoeding.' 

op dit artikel van toepassing te verklaren. 

59 Raamovereenkomst Artikel 11 lid 5 Wij verzoeken u de woorden: 'die in de bouwsom of Artikel wordt aangepast conform het voorstel 

i!J onderb aanlegkosten van een object' te vervangen door 

") 'uitvoeringskosten'. 

I 

60 Raamovereenkomst Artikel 11 lid 9 Graag toevoegen als laatste zin: 'onverminderd het zinsnede voegt niets toe. Artikellid wordt niet 

j~ bepaalde in artikel 11 !eden 3 tot en met 8.' aangepast 

' 61 Raamovereenkomst Artikel 12 lid 2 tekst graag vervangen als volgt: 'Desgevraagd zal artikellid zal niet worden aangepast. Een 

~ 
Opdrachtnemer op het eerste verzoek van certificaat van de gesloten verzekering geeft 

Opdrachtgever een certificaat van de gesloten onvoldoende informatie. 

verzekeringen verstrekken'. 




