Rijkswaterstaat Informatie
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning Maart 2022

MJPG ZN faxe 1 en 2
Factsheet kerninformatie
Zaak ID: 31168219

Het ontwerpen en uitvoeren van geluidschermen in ZuidNederland
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
Zuid Nederland, ca. 50 locaties langs de rijkswegen in de provincie Limburg en Noord-Brabant.
Scope
Ontwerpen en uitvoeren van overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen) inclusief bijbehorende
civieltechnische werkzaamheden.

2. Omvang Project

Het budget voor het gehele project (inclusief voorbereiding)

Ca € 40 miljoen

3. Technische disciplines

Civiele Techniek

100%

4. Eventuele specials

Niet van toepassing.

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Aankondiging van opdracht
Gunningsbeslissing
Start Werkzaamheden
Gereed Werkzaamheden
Einddatum contract

Q3-2023
Q2-2024
Q3-2024
Q3-2027
Q4-2027

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Aanbestedingsprocedure
Contractvorm

Concurrentie gerichte dialoog light
D&C

3

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nader te bepalen.

8. BPKV-criteria

Nader te bepalen.
Er zijn criteria, deze moeten echter nog een concretiseringsslag ondervinden voordat ze definitief
zijn.

9. Risico’s en risicoverdeling

Omvangrijk verwijderen groen, bomen, houtopstanden. Waardoor er bezwaren komen en
compensatie verleend moet worden.
RWS zal deze locaties inventariseren en de voorgesprekken voeren om de uitvoering proberen te
ontzien van stagnatie.
Moeilijk uitvoerbare locaties
RWS zal deze locaties inventariseren en noodzakelijke acties ondernemen welke door de markt niet
mogelijk zijn.
Systeemgrenzen grondverwerving versus ruimte voor adequaat beheer en onderhoud.
RWS zal deze locaties inventariseren en een mogelijke oplossingsrichting geven voor de nadere
uitwerking door de markt.

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Ontwerpvrijheid
Er is beperkte ontwerpvrijheid. De vorm van de schermen zijn vastgesteld echter de wijze waarop
deze geproduceerd en gemonteerd worden is niet bepaald.
Ruimte innovatie
Beperkt, vanuit het programma MJPG zijn er ambities opgenomen omtrent duurzaamheid en
circulariteit een nadere invulling van de markt verlangen.

11.

Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.
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12.

Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.
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