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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
Met de keuze om na afloop van het huidige prestatiecontract (medio 2023) met een
basisonderhoudscontract te werken, wat zich beperkt tot de basis van het vast onderhoud, komt
het klein- en levensduur verlengende variabel onderhoud aan de assets buiten de scope te vallen.
Deze inkoop betreft de realisatie van het planbaar onderhoud aan de verhardingen en kunstwerken
in het areaal van RWS ON (zowel levensduur verlengend onderhoud als (beperkt) groot
onderhoud). De onderhoudsbehoefte voor verhardingen en kunstwerken in de jaren 2023 – 2025 is
vele malen hoger dan het beschikbaar onderhoudsbudget. Met deze inkoop wordt een
samenwerking beoogd tussen Opdrachtnemer(s) en Rijkswaterstaat om gezamenlijk afwegingen te
maken tussen prestaties, kosten en risico’s en daarmee de beschikbare onderhoudsbudgetten zo
doelmatig als mogelijk te besteden.

2. Omvang Project

Sterk afhankelijk van looptijd (looptijd is nog discussie). Plm 25 mio

3. Technische disciplines

Verhardingen en kunstwerken

4. Eventuele specials

Vooralsnog niet bekend

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Nog onbekend. Insteek is om dit contract operationeel te hebben op het moment dat de huidige
prestatiecontracten aflopen.

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm
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Concurrentiegerichte dialoog light

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nog niet bekend

8. BPKV-criteria

Nog niet bekend

9. Risico’s en risicoverdeling

Nog niet bekend

10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Nog niet bekend

11.

Overige gerelateerde inkopen

Basis Onderhoud Contract (BOC) --> nieuwe prestatiecontract
Overeenkomst Divers Variabel Onderhoud

12.

Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.
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