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Inleiding
Waar moet het resultaat van de Opdracht aan voldoen?
Waar moet uw offerte aan voldoen?
Hoe wint u deze aanbesteding?
Enkele overige bepalingen

Het doel van deze p
prestentatie is om u een inzicht te ggeven in de
procedure die van toepassing is op deze aanbesteding.
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1. INLEIDING

Presentatie versus
aanbestedingsdocument
• Deze presentatie betreft een samenvatting van het
aanbestedingsdocument Marktuitvraag Ecologie RRAAM d.d.
7 maart 2012 en is daardoor per definitie onvolledig.
• In het geval van (schijnbare) tegenstellingen tussen deze
presentatie en het aanbestedingsdocument prevaleert de
tekst van het aanbestedingsdocument.
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Achtergrond ‐ IJmeerlijn
• Voor de IJmeerlijn had de overheid een plan gemaakt (PRA).
• De overheid heeft vervolgens 3 private consortia
gecontracteerd om (goedkopere) alternatieven te maken.
• Deze consortia hebben de vrijheid gekregen en genomen om
‘out of the box’ creatieve en innovatieve, maar
desalniettemin realistische, oplossingen uit te werken.
• Deze oplossingen verlagen de realistisch geraamde kosten
met € 2 miljard.
miljard
• De private consortia waren content over deze samenwerking.
• De overheid is content met de inbreng van de private sector
en baseert hier nu haar eigen plan op.

Infrastructuur is anders dan
Natuurontwikkeling
• Bij een infrastructuur project kan het eindresultaat en het
effect daarvan doorgaans relatief nauwkeurig worden
gedefinieerd respectievelijk voorspeld.
• Een mate van onvoorspelbaarheid is inherent aan de
ontwikkeling van de ecologische kwaliteit bij natuurbouw.
• That’s a fact of life; Opdrachtgever en Opdrachtnemers zullen
daarmee moeten leven.
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2. HET BEOOGDE EINDRESULTAAT

Waar moet het eindresultaat aan
voldoen? (§2.5)
• De Opdrachtgever is op zoek naar een ontwerp voor
een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES)
dat:
– op middellange termijn de neergaande
natuurontwikkeling ombuigt, en;
– gebiedsontwikkelingen in de omgeving mogelijk maakt,
en;
– met minder (overheids)middelen gerealiseerd kan worden
dan haar eigen plan: het Publieke Referentie Alternatief
(PRA).
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Hoe ver moet u gaan? (§2.6)
• Er wordt van de Opdrachtnemers verwacht dat zij voor de
middellange termijn (10 jaar) concrete maatregelen in hun
ontwerp en kostenraming opnemen.
• Voor de lange termijn mag op een hoger abstractieniveau dan
voor de middellange termijn worden aangegeven welke
strategie moet worden gevolgd, met een indicatie van
maatregelen en kosten.
• De exacte vormvereisten zijn opgesomd in §2.6.
§2 6
• In essentie is de Opdrachtgever op zoek naar een
eindresultaat dat zij kan vergelijken met haar eigen plan
(PRA).

Wat zijn de randvoorwaarden? (§2.7)
• Het Nationaal Waterplan 2009
• De Kaderrichtlijn Water
• Vogel en Habitatrichtlijn zoals geïmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet en aangepast middels de Crisis &
Herstelwet
• Aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Markermeer IJmeer
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Ecologische vereisten uit het PRA
(§2.8)
1.
2
2.
3.
4.
•

•

Heldere randen langs de kust.
Een gradiënt in slib van helder naar troebel water.
water
Land‐waterzones van formaat.
Versterken ecologische relaties.
Deze ecologische vereisten kennen een groot draagvlak bij
betrokken publieke partijen maar zijn geen harde
randvoorwaarden voor de uitvoering van de Opdracht.
U mag hiervan af wijken mits u voldoende kunt
onderbouwen dat desalniettemin de doelstelling binnen de
randvoorwaarden (goedkoper) bereikt kan worden.

Optioneel: Kostendragers (§2.9)
• U mag voorstellen doen voor planelementen waarvan de
opbrengsten opwegen tegen de (aanleg)kosten en waarvan
de opbrengsten ook direct aan het project ten goede kunnen
komen.
• Hierbij gelden specifieke vormvereisten voor het
eindresultaat (§2.9.1).
• Let op dat u in dat geval hieraan op de juiste manier aandacht
besteed in uw offerte (§4.4
(§4 4 en §4.5)
§4 5)
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Uw vergoeding
• Inschrijvers die de opdracht krijgen om een plan voor
een TBES uit te werken krijgen een vergoeding van EUR
50.000,‐ (excl. BTW).
• Inschrijvers die daarnaast de opdracht krijgen om
planelementen die als kostendragers voor het TBES
kunnen fungeren uit te werken, krijgen een additionele
vergoeding van EUR 20.000,‐ (excl. BTW).
• De vergoeding is gefixeerd en ‘prijs’ is derhalve geen
gunningscriterium.

3. WAAR MOET UW OFFERTE AAN
VOLDOEN?
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Uitsluitingsgronden en minimumeisen
• U dient in ieder geval aan de
uitsluitingsgronden
it l iti
d (§4.1)
(§4 1) en de
d
minimumeisen (§4.2) te voldoen.
• U dient uw Offerte uiterlijk 10 april om 15:00
in te dienen.
• U mag consortia vormen of onderaannemers
inschakelen (§ 6.6).

Visie en Plan van Aanpak (§4.3, §4.5)
• Uw inspiratie (natuurgebied/project(en) elders).
• Uw Oplossingsrichting(en) voor een TBES met
onderscheid tussen middellange en lange termijn.
• Waarom u denkt dat op basis van uw visie de
doelstellingen met minder (overheids)middelen
gerealiseerd kunnen worden dan het PRA.
• Indien u afwijkt van de ecologische vereisten uit §2.8,
dient u dit te onderbouwen.
• Activiteiten, fasering en tijdsplanning.
• Projectteam.
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Kostendragers (optioneel, §4.4, §4.5)
• Visie:
–A
Aard
d van h
hett planelement
l
l
t
– Inspiratie
– De wijze waarop de opbrengsten ten goede kunnen
komen aan het TBES

• Aandacht hieraan besteden in uw Plan van Aanpak
(§4.5).

4. HOE WINT U DEZE
AANBESTEDING?
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Gunningscriteria (§5.1) samengevat
• Visie (70% in totaal):
– Relevantie, kennis van en toepasbaarheid van
inspiratieproject (10%).
– De kwaliteit van de visie op de oplossingsrichting(en) voor de
lange termijn (20%).
– De mate waarin oplossingsrichting zou kunnen bijdragen aan
een verlaging van de kosten (20%).
– Onderbouwing en realiteitsgehalte maatregelen op de
middellange termijn (20%)
(20%).

• PvA (30% in totaal):
– Activiteiten, fasering en tijdsplanning (10%).
– Projectteam (20%).

• Zie §5.2 m.b.t. kostendragers

5. ENKELE OVERIGE BEPALINGEN
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Enkele overige relevante bepalingen
• De Opdrachtgever is voornemens aan ten minste twee
Inschrijvers de Opdracht te gunnen
gunnen.
• De Opdrachtgever verkrijgt het intellectueel eigendom
van het resultaat van de Opdracht.
• De Opdrachtgever kan (elementen uit) de eindresultaten
verwerken in haar eigen plan.
Opd ac tge e iss voornemens
oo e e s de pub
publiciteit
c te t te zoeken
oe e
• Dee Opdrachtgever
met de eindresultaten van de Opdrachtnemers.
• Opdrachtnemers zijn niet uitgesloten van eventuele
toekomstige opdrachten.

Tijdsplanning
Fase

Aanbesteding

Uitvoering
opdracht

Stap

Datum

Tijdstip

Vooraankondiging Publicatie van het
A b
Aanbestedingsdocument
di d

27 februari

Publicatie van het Aanbestedingsdocument

7 maart 2012

Informatiebijeenkomst

12 maart 2012

14.30 –
17.00
12.00

Uiterste datum indienen schriftelijke vragen

20 maart 2012

Nota van Inlichtingen met beantwoording schriftelijke
vragen en verslag informatiebijeenkomst

27 maart 2012

Uiterste datum indienen Offerte

10 april 2012

Selectiebeslissing

18 april 2012

Informatiebijeenkomst plenair

23 april 2012

Inlichtingen / Tussentijdse presentatie voorlopige
resultaten

mei 2012

Facultatieve (individuele) informatie bijeenkomst

juni 2012

Opleveren rapportage met eindresultaten van de
Opdracht

13 juli 2012

15.00

12.30‐
15.30
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VRAGEN?
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