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Voorbereiding en realisatie variabel onderhoud aan verhardingen en
kunstwerken regio Zuid-Nederland

Factsheet kerninformatie
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DISCLAIMER
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element,
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.
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1. Scope/locatie
Locatie
Regio Zuid-Nederland verdeelt over 3 percelen (West, Midden en Zuid-Oost)
Scoping onderhoud
Leveren kennis en expertise op het gebied van:
•
Instandhouding;
•
Programmering LVO en GO;
•
Definiëren onderhoudsscope LVO en GO
Uitvoeren (eventueel noodzakelijke) engineering en/of uitvoeren van aanvullende onderzoeken
t.b.v. de definitie van de onderhoudsscope LVO en GO
Voorbereiden en realiseren levensduurverlengend onderhoud (LVO)
Voorbereiding LVO-maatregelen
Realiseren LVO-maatregelen
Realiseren maatregelen met raakvlak LVO
Note: enkel planmatig LVO
Voorbereiden en realiseren groot onderhoud (GO)
Voorbereiden GO (engineeren werkpakketten)
Realiseren GO aan verhardingen en kunstwerken. (hoofd)rijbaan incl. toe- en afritten
Realiseren maatregelen met raakvlak GO

2. Omvang project
Het budget voor de gehele contractduur van 4 jaar:
Tussen de 300 en 400 miljoen euro inclusief BTW voor de gehele opdracht over alle jaren en
percelen heen.

3. Technische disciplines
Civiele Techniek

100%

4. Eventuele specials
Niet van toepassing.
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5. Planning aanbesteding en uitvoering
Aankondiging van opdracht
Gunningsbeslissing
Start Werkzaamheden
Einddatum contract

Q2
Q2
Q2
Q2

2021 (wellicht Q1)
2022
2022
2026

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm
Concurrentiegerichte dialoog light
3 Raamovereenkomsten
Met 1 Raamcontractant per perceel
Nadere Overeenkomsten
Met een verwachte basis looptijd van 1 jaar per Nadere Overeenkomst

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering
Nader te bepalen.

8. BPKV-criteria
Ca. 60%
Aanpak scopingsproces bestaande uit:
1.
Uitwerking scopingsproces
2.
(Keten)samenwerking gedurende het scopingsproces
Ca. 15%
MKI waarde
Milieukostenindicator
Ca. 5%
CO2 ambitieniveau
Ca. 20%
Prijscomponent
Prijzen/tarieven
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9. Risico’s en risicoverdeling
1
2
3

Niet behalen van beoogde doelstelling VO VH&KW ZN (onvoldoende samenwerking binnen de
totale onderhoudsketen Regio-PPO-Markt).
Inschrijvers geven onvoldoende invulling aan doelstellingen en bijbehorende waarden
Onbekendheid met afwijkende aanpak van variabel wegonderhoud ten aanzien van een
vroegtijdige samenwerking in de onderhoudsketen

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Advisering bij programmering:
Leveren kennis en expertise instandhouding
Leveren kennis en expertise programmering
Leveren kennis en expertise definiëren onderhoudsscope
Uitvoeren (eventueel noodzakelijke) engineering en/of uitvoeren van aanvullende onderzoeken
t.b.v. de definitie van de onderhoudsscope

11.

Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing

12.

Link naar projectwebsite

Er is geen website voor dit project.
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