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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 (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een
juridische vordering.

Inhoud
1. Scope/locatie ................................................................................................................. 3
2. Omvang project ............................................................................................................. 3
3. Technische disciplines ..................................................................................................... 3
4. Eventuele specials .......................................................................................................... 3
5. Planning aanbesteding en uitvoering ................................................................................ 3
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm ......................................................................... 3
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering ................................................. 4
8. BPKV-criteria ................................................................................................................. 4
9. Risico’s en risicoverdeling ................................................................................................ 4
10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie.......................................................................... 4
11. Bijbehorende secundaire inkopen ..................................................................................... 4
12. Link naar projectwebsite ................................................................................................. 4

Rijkswaterstaat – Informatie

Behorende bij inkoopplanning maart 2021

1. Scope/locatie
Groot onderhoud (V&R) aan de stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek in de Maas

2. Omvang project

€ 35 mln.

3. Technische disciplines
Civiele techniek/GWW 50%
Werktuigbouw
40%
Installatietechniek
10%

4. Eventuele specials
Kraan en kraanbaan vervanging stuw Roermond

5. Planning aanbesteding en uitvoering
Start aanbesteding
Opdrachtverlening

Q2 2021
Q4 2021

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm
Concurrentiegerichte Dialoog
D&C
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering
Trechtering cf. CGDL
Enkel minimale geschikteisen

8. BPKV-criteria
Nog niet volledig uitgewerkt, gedacht nu is :
Samenwerking definitieve scopebepaling (n.a.v. door ON uitgevoerd nader onderzoek),
Risicobeheersing (t.a.v. veiligheid) en
Duurzaamheid

9. Risico’s en risicoverdeling
Verdeling cf. UAV-gc
Top risico’s
1.
Veiligheid onvoldoende geborgd
2.
Instabiele scope door onvolledige inspectie, areaalgegevens niet op orde/verouderd en
impact machinerichtlijn
3.
Beschikbaarheid stuw tijdens werkzaamheden (HW)
4.
Onvoorziene invloed monumentenstatus stuw Roermond

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Laag: Betreft met name vervanging van zaken die einde levensduur zijn en renovatie
werkzaamheden.

11.

Bijbehorende secundaire inkopen

Geen

12.

Link naar projectwebsite

Er is geen website voor dit project.
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