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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

Scope:
Het werk omvat globaal het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en het informeren
over (de toestand van) het functioneren en presteren van het areaal van RWS in de regio ZuidNederland.
In hoofdlijn betreft het hier de navolgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Het voorbereiden en realiseren van onderhoudstaken aan objecten op basis van
functionaliteiten en/of (door RWS voorgeschreven) onderhoudsregimes;
Het voorbereiden en realiseren van services;
Het voorbereiden en realiseren van verrekenbare werkzaamheden in het kader van calamiteiten
en publieke taken;
Het voorbereiden en realiseren van activiteiten op basis van tarieven en/of nader overeen te
komen prijs;
Het waar mogelijk invulling geven aan RWS-brede thema’s, waaronder Duurzaamheid &
Innovatie.

Locatie:
Het betreft werkzaamheden die gelegen zijn binnen het areaal van RWS Zuid-Nederland,
bestaande uit de 3 regio’s West, Midden en Zuid-Oost op basis van de districtsgrenzen (zie figuur).

Figuur. Areaal Zuid-Nederland met onderliggende regio’s West, Midden en Zuid-Oost
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2. Omvang Project

De omvang van het meerjarig onderhoud is 90 miljoen euro verdeeld over de regio’s West, Midden
en Zuid-Oost.

3. Technische disciplines

•
•
•
•
•
•

Vast civiel onderhoud;
Vast groenonderhoud;
Klein werktuigbouwkundig onderhoud;
(Klein) variabel civiel onderhoud
(Klein) variabel groenonderhoud
Schouw- en inspectiewerkzaamheden.

4. Eventuele specials

Specials zijn niet van toepassing.
Wel kunnen er door RWS kleine (nog nader te bepalen) variabel onderhoudswerkzaamheden
worden opgedragen door middel van het uitvoeren van activiteiten.

5. Planning aanbesteding en uitvoering

Publicatie:
Selectie:
Inschrijving:
Gunning:
Start realisatie meerjarig onderhoud:
Einde realisatie meerjarig onderhoud:

Q2 2022
Q2 2022
Q4 2022
Q1 2023
1 mei 2023
30 april 2028

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Aanbestedingsprocedure:
Contractvorm:

Concurrentie gerichte dialoog light
Prestatiecontract op basis van UAV-GC
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Geschiktheidseisen:
1. Met betrekking tot financiële en economische draagkracht worden geen geschiktheidseisen
gestel.
2. Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:
a. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één opdracht in de bouwsector (GWW,
B&U, installatietechniek) uitgevoerd met een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 3.000.000,- euro (exclusief omzetbelasting)
waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht
(het projectmanagement) en de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk
was voor de uitvoering van de opdracht.
De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen de
overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een
daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.
b. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het uitvoeren van met het
in stand houden en upgraden van droge civiele netwerken (groen, grijs en wit op
autosnelwegen;
c.

De gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het onderhouden van
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties op autosnelwegen;

Selectie-eisen:
Er worden geen selectiecriteria gesteld omdat alle gegadigden die aan de geschiktheidseisen
voldoen en overigens niet hoeven te worden uitgesloten, worden uitgenodigd.

8. BPKV-criteria

•
•
•
•

Aanpak / werkwijze meerjarig onderhoud (wegingsfactoor nader te bepalen)
MKI waarde (wegingsfactoor nader te bepalen)
CO2-ambitieniveau (wegingsfactoor nader te bepalen)
Prijscomponent (wegingsfactoor nader te bepalen)

9. Risico’s en risicoverdeling

De van toepassing zijnde onderhoudsregimes worden in beginsel op onderdelen voorgeschreven
door de opdrachtgever. In gezamenlijkheid met de Markt zal gedurende de contractperiode worden
gezocht naar een verdere optimalisatie c.q. aanpassing van het onderhoudsregime, passend op de
daadwerkelijke staat van onderhoud van het betreffende object, bouwdeel en/of element.
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10.

Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie

Gezien het contractvorm (prestatiecontract) is de ontwerpvrijheid vrij beperkt. De opdrachtnemer
dient zelf de voorbereidingswerkzaamheden uit te voeren in het kader van het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden.
Vanuit de RWS-brede ambitie zal in het contract ruimte worden gegeven voor het inbrengen en
toepassen van duurzaamheids- en innovatieontwikkeling. De invulling hiervan dient nog nader te
worden geconcretiseerd.

11.

Overige gerelateerde inkopen

Niet van toepassing.

12.

Link naar projectwebsite

Niet van toepassing.
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