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Nota van Inlichtingen - 2 
 
In het kader van de Europese openbare aanbesteding van een Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening ten behoeve van de gemeente 
Utrecht, gestart op 28 juli 2014, zijn onderstaande vragen gesteld. 
Mogelijk hebben ook andere Gegadigden bij het schrijven van hun aanbieding dezelfde vragen. Voor de volledigheid en ter bevordering van de 
objectiviteit en transparantie van de procedure vindt u hierbij de gestelde vragen (door de gemeente Utrecht geanonimiseerd) en de daarbij behorende 
antwoorden. 
 
Voor zover in deze nota wijzigingen en/of aanvullingen staan ten opzichte van eerdere documenten prevaleren deze wijzigingen en/of aanvullingen. 
De tekst maakt een integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken inzake bovengemelde Aanbestedingsprocedure. 
 
Bijlagen:  

 PRIS Dataverzamel Protocol, versie 1.4 d.d. 06-02-2009 
 bijlage D3 Prijzenformulier (gewijzigd) 

 

Mededelingen van de Aanbestedende dienst 
 
1. Correctie 
In het Beschrijvend document zoals gepubliceerd staat in paragraaf 1.4 op pagina 8 van 64 dat “In de Jaarbeurspleinstalling is al een verwijssysteem 
geïnstalleerd op de fietsenrekken zelf. Dit systeem verwijst fietsers ín de stalling naar beschikbare plaatsen. Het betreft het Bike Park Control concept 
(BPC) van de firma Klaver/Nsecure. Informatie over de bezetting van de stalling is dus al beschikbaar, maar dient nog wel gekoppeld te worden aan een 
concept dat de informatie in de openbare ruimte projecteert op dynamische verwijsborden. Klaver/Nsecure zal de door het BPC gegenereerde data 
aanbieden in het Disperanto-protocol, zodat Opdrachtnemer hierop een koppelvlak kan ontwikkelen ten behoeve van integratie van de BPC 
data in de fietsverwijssysteemdatabase. Zie ook: http:www.disperanto.org (bijlage E8).” 
 
De Aanbestedende dienst deelt mede dat ten aanzien van de Jaarbeurspleinstalling de volgende wijziging zal plaatsvinden. Klaver/Nsecure zal de door 
het BPC gegenereerde data aanbieden vanuit hun CAS via een IP converter. De data zal worden aangeboden via een PRIS-protocol, zodat 
Opdrachtnemer hierop een koppelvlak kan ontwikkelen ten behoeve van integratie van de BPC data in de fietsverwijssysteemdatabase. Zie ook 
de bijlage PRIS Dataverzamel Protocol zoals toegevoegd aan deze NvI. De Bijlage E9 van het aanbestedingsdocument met het Disperanto 
protocol komt hiermee te vervallen.  
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Het bovenstaande impliceert dat overal waar in de Aanbestedingsstukken wordt gesproken over het realiseren van koppelvlak met de door de BPC van 
de Jaarbeurspleinstalling gegenereerde data op basis Disperanto, gelezen dient te worden het realiseren van een koppelvlak op basis van data in een 
PRIS-protocol. Dit heeft dus ook (niet uitputtend) invloed op: 
 Criterium A op pagina 32 van 64; 
 Algemene eisen van de opdracht zoals geformuleerd op pagina 40 van 64; 
 Functionele vereisten ten aanzien van het Fietsverwijsmanagementsysteem op pagina 44 van 64 en Eis 14 op pagina 46 van 64 
 
2. Bijlage D3 Prijzenformulier (gewijzigd) 
In verband met het antwoord op vraag 78, 104 en Mededeling van Aanbestedende dienst 5. als hieronder vermeld, wordt een nieuwe “bijlage D3 
Prijzenformulier (gewijzigd)” bij deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld, welke door Inschrijvers in plaats van de originele bijlage D3. 
Prijzenformulier d.d. 28 juli 2014 bij Inschrijving moet worden overgelegd. 
 
3. Planning – uitstel uiterste datum en tijdstip te overleggen Inschrijvingen en extra vragenronde. 
Uit de reeds gestelde vragen van Gegadigden is gebleken dat veel Gegadigden de thans opgenomen datum en tijdstip waarop de Inschrijvingen uiterlijk 
dienen te worden overgelegd (t.w. 10 september 2014), als krap ervaren. Ten behoeve van de kwaliteit van de Inschrijvingen heeft Aanbestedende dienst 
er voor gekozen om vorenbedoelde uiterste datum uit te stellen evenals een extra vragenronde toe te staan. In het kader daarvan wijzigt de in paragraaf 
2.3. van het Beschrijvend document opgenomen planning als volgt (zie wijzigingen met rood gemarkeerd): 

Fase – Inschrijvingsfase dag datum tijdstip actie 
Fase  – Inschrijvingsfase dag datum tijdstip actie 
Publicatie aanbesteding maandag 28 juli 2014 nvt Opdrachtgever 
Uiterste datum en tijdstip indiening vragen woensdag 13 augustus 2014 12.00 Gegadigde 
Verzending Nota van Inlichtingen (uiterlijk) woensdag 27 augustus 2014 nvt Opdrachtgever 
Uiterste datum en tijdstip indiening vragen 2e vragenronde maandag 1 september 2014 12.00 Gegadigde 
Verzending Nota van Inlichtingen (uiterlijk) maandag 8 september 2014 nvt Opdrachtgever 
Uiterste datum en tijdstip te overleggen Inschrijvingen woensdag 17 september 2014 12.00 Inschrijver 
Opening overgelegde Inschrijvingen woensdag 17 september 2014 12.05 Allen 
Afronding beoordeling Inschrijvingen en interne besluitvorming gunning  week 41 nvt Opdrachtgever 
Streefdatum beslissing voorlopige gunning/afwijzing   week 41 nvt Opdrachtgever 
Streefdatum mededeling definitieve gunning opdrachtnemer 
(bezwaartermijn, tenminste 20 kalenderdagen) 

 week 44 nvt Opdrachtgever 

Streefdatum ingang contract  
z.s.m. na definitieve 

gunning 
nvt Allen 

Alle data zijn onder voorbehoud. Aan deze indicatieve planning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
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Uw Inschrijving dient derhalve uiterlijk 17 september 2014 om 12.00 uur te worden ingediend op de wijze zoals in paragraaf 5.1. van het Beschrijvend 
document is opgenomen. 

 
Zoals voormeld staat Aanbestedende dienst een extra vragenronde toe. De vragen dienen per e-mail en uiterlijk op 1 september 2014 om 12.00 uur te 
worden gesteld op de wijze zoals in paragraaf 8.1 van het Beschrijvend document is opgenomen. 
 
Alle voormelde acties met bijbehorende data die verder in de Aanbestedingsstukken zijn opgenomen (bijvoorbeeld in paragraaf 5.1.; 5.2 en 8.1.) worden 
conform planning aangepast.  
 
4. Uiterste datum voor turn-key oplevering  – uitstel en gefaseerde oplevering. 
Uit de reeds gestelde vragen van Gegadigden is gebleken dat veel Gegadigden de thans opgenomen datum waarop de turn-key oplevering van het 
gehele systeem uiterlijk dient te zijn afgerond (t.w. 31 januari 2015) , als krap ervaren. Ten behoeve van de kwaliteit van de werkzaamheden en het 
uiteindelijk op leveren van een goedwerkend systeem heeft Aanbestedende dienst er voor gekozen om vorenbedoelde uiterste datum voor de (in ogen 
van Aanbestedende dienst) meest complexe/tijdvergende stallingen uit te stellen waardoor een gefaseerde oplevering ontstaat. 
 
 Uiterlijk 31 januari 2015 dienen de volgende stallingen (cumulatief opgesomd) turn-key te zijn opgeleverd: 

 Vredenburg; 
 Lange Koestraat;  
 Zadelstraat; 
 Jaarbeursplein. 

 
 Uiterlijk 31 maart 2015 dienen de volgende stallingen (cumulatief opgesomd) turn-key te zijn opgeleverd: 

 Westplein 
 Stadhuis 

 
Alle voormelde uiterste opleverdata die in de Aanbestedingsstukken zijn opgenomen worden conform bovenstaande fasering aangepast. 
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5. Correctie 
In het Programma van Eisen (pagina 43 van 64 van het Beschrijvend document) is onder eis 16 onder andere het navolgende opgenomen: 
 

“Naast de verwijsbebording met daarin de LED/Displays is het uitgangspunt van de 

aanbesteding dat iedere mast wordt voorzien van een dynamisch informatiedisplay (StadsDRIP, 

hierna informatiedisplay) waarmee additionele informatie kan worden verstrekt aan fietsers 

zoals informatie over alternatieve stallingen indien de voorkeurstalling vol is, wegomleidingen, 

informatie bij evenementen en dergelijke. Ten behoeve van de calculatie voor de inschrijving 

dient het plaatsen van 1 informatiedisplay per mast als uitgangspunt te worden genomen. De 

aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bij het definitief maken van het 

bebordingsplan in het kader van de onderhavige opdracht een deel van de informatiepanelen 

alsnog niet te plaatsen.” 

 
 
Voormelde eis dat ten behoeve van de calculatie voor de Inschrijving het plaatsen van 1 informatiedisplay per mast als uitgangspunt dient te worden 
genomen, wordt gewijzigd/genuanceerd met dien verstande dat deze eis thans als verplicht aan te bieden optie wordt meegenomen in de onderhavige 
aanbesteding en ook als zodanig separaat dient te worden afgeprijsd in de bij deze Nota van inlichtingen beschikbaar gestelde “bijlage D3 
Prijzenformulier (gewijzigd)”. Nota bene: iedere mast dient wel voorbereid en geschikt te zijn voor toekomstige uitbereiding met vorenbedoeld 
informatiedisplay. Dat wil zeggen dat zonder noemenswaardige aanpassingen (en aanpassingskosten) aan de mast en/of overige infra het voor 
Aanbestedende dienst mogelijk is om in de toekomst deze informatiedisplays alsnog bij Opdrachtnemer aan te schaffen, te doen installeren en integraal 
(dus ook softwarematig) te implementeren in het (reeds dan werkende) systeem. Het aanschaffen, leveren, installeren en implementeren van voormelde 
(DRIP) informatiedisplays valt daarmee thans buiten de beoordeling van de Totaalprijs als vermeld onder paragraaf 9.6 van het Beschrijvend document, 
doch de volledige voorbereiding op een toekomstige uitbereiding van het systeem met vorenbedoelde (DRIP) informatiedisplays uitdrukkelijk niet.  
 
Alle eisen en wensen/criteria die in de Aanbestedingsstukken hieromtrent zijn opgenomen worden conform bovenstaande aangepast. 
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6. Correctie 
In het Programma van Eisen onder ander het navolgende opgenomen: 

 

op pagina 42 van 64 van het Beschrijvend document onder eis 5: 

“Na opdrachtverlening dient Opdrachtnemer met het opgestelde bebordingsplan als uitgangspunt 

een definitief plaatsingsplan op te stellen. Dit betekent ten aanzien van de masten dat exact 

bepaald dient te worden waar deze worden gepositioneerd met in achtneming van het 

opgegeven zoekgebied. Opdrachtgever dient volledige instemming te geven op het definitieve 

plaatsingsplan.” 

 
op pagina 52 van 64 van het Beschrijvend document onder eis 4 resp. 9: 

“Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de benodigde 

vergunningen en het tijdig informeren van verschillende partijen. Gedacht kan onder andere 

worden aan het tijdig aanvragen van Opbreekvergunning voor het plaatsen van de masten, 

doen van KLIC-meldingen en het maken van afspraken met netbeheerder Stedin e.d..” 

 
“[…] Aansluiting (onbemeterd) op het electriciteitsnet en bekabeling dient te geschieden conform 

de eisen van de lokale netwerkbeheerder, te weten Stedin.” 

 
In tegenstelling tot bovenstaande zal Aanbestedende dienst omwille van een vlotte en tijdige doorlooptijd voor implementatie na gunning zelf het 
definitieve plaatsingsplan opstellen en voor eigen rekening en risico de aanvraag van de energieaansluiting voor de borden (bij Stedin) verzorgen, een en 
ander uiteraard met inachtneming van het bij de Aanbestedingsstukken meegeleverde bebordingplan.  
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7. Verduidelijking 
In het Beschrijvend document (pagina 8 van 64) is onder andere het navolgende opgenomen: 
 

Stationsgebied Oost 
In dit gebied dienen Smakkelaarsveld (+5000 plaatsen) en Smakkelaarsveld Loods (+1500 plaatsen) 

op termijn te worden voorzien van het fietsverwijssysteem. Deze maken geen onderdeel uit van de 

implementatie. Deze worden waarschijnlijk in 2015 aan het fietsverwijssysteem gekoppeld. Het 

betreft derhalve een toekomstige uitbreiding op het systeem. Het aankoppelen van deze stallingen 

valt niet onder de Totaalprijs als genoemd in bijlage D3. 

 
Wordt als volgt verduidelijkt/gecorrigeerd (met wijzigingen in rood) vastgesteld: 

 

“Stationgebied Oost.  

In dit gebied worden Smakkelaarsveld (+5000 plaatsen) en Smakkelaarsveld Loods (+1500 plaatsen)  

mogelijkerwijs op termijn voorzien van het fietsverwijssysteem. Deze maken geen onderdeel uit van de 

 implementatie. Deze worden mogelijkerwijs in 2015 aan het fietsverwijssysteem gekoppeld. Het  

betreft derhalve een mogelijke toekomstige uitbreiding op het systeem.  

 

Over de financiële en technische haalbaarheid van aansluiting van deze twee stallingen op het fietsverwijssysteem  

is nu nog geen besluit genomen,. Het leveren en bedrijfsgereed opleveren van een detectiesysteem voor deze stallingen  

evenals de bebording ten behoeve van Smakkelaarsveld zoals opgenomen in Bijlage e-7 Overzichtstekening bebording vallen  

geheel buiten de scope van deze aanbesteding en vallen derhalve ook niet  onder de Totaalprijs als genoemd in bijlage D3.” 
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Behandeling vragen en antwoorden 
 
Nr Verwijzing 

(document/ 
tekst/paragraaf) 

Vraag Antwoord 

1.  Er wordt in de aankondiging gesproken over 6 stallingen, in 
de aanbesteding worden echter 8 stallingen genoemd. 
Uitgaan van 6 (welke) of 8 stallingen? 
 

In het Stationsgebied westzijde dienen de bewaakte Stalling 
Jaarbeursplein (1) en de onbewaakte stalling Westplein (2) te 
worden aangesloten. Daarbij geldt dus dat Jaarbeursplein 
reeds is voorzien van een detectiesysteem waarvan de 
gegenereerde data beschikbaar wordt gesteld.  
 
In de binnenstad dienen de bewaakte stallingen Vredeburg (3) 
en Lange Koestraat (4) te worden aangesloten evenals de 
stalling Stadhuis (5) en Mariaplaats/Zadelstraat (6).  
 
De stallingen in Stationsgebied oostzijde: Smakkelaarsveld (7) 
en Smakkelaarsveld Loods (8). Voor deze twee stallingen 
geldt dat deze mogelijkerwijs in de toekomst worden 
aangesloten op het Fietsverwijssysteem, maar dat dit nog niet 
zeker is. Zie Mededeling van Aanbestedende dienst 7. 
 

2.  1 stalling is reeds voorzien van het detectiesysteem van 
Klaver. De overige 5 of 7 stallingen moeten derhalve nog 
worden voorzien van een detectiesysteem.  
Wij willen daarvoor ons eigen detectiesysteem gebruiken. 
Uitgaande van 7 stallingen betekent dit dat er nog ruim 
7.000 stallingsplaatsen moeten worden voorzien van 
detectie. Is dat correct? 
 
Maakt het aanbrengen van deze detectiesysteem 
onderdeel uit van het totaal beschikbare budget van 700k? 
 

A. Ja overige vijf (5) stallingen dienen inderdaad te worden 
voorzien van een detectiesysteem. Tevens dient de data zoals 
die wordt gegenereerd in de stalling Jaarbeursplein te worden 
ontsloten naar de bebording en te worden opgenomen in de 
dataset van het gehele Systeem. 
 
B. Ja, het leveren, aanbrengen en bedrijfsgereed opleveren 
van deze detectie maakt deel uit van het beschikbare budget. 
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3.  Door andere gegadigden is al gesteld dat de uiterste 
inleverdatum (10/9/2014) krap is. Wij sluiten ons hierbij 
aan. Zeker indien partijen, zoals wij, als combinatie willen 
aanbieden is de tijd erg kort. 1 september beginnen veel 
bedrijven in het zuiden pas weer. Dat betekent dat er nog 
slechts 9 dagen resteren tot de inleverdatum. Voor de 
kwaliteit van de aanvragen adviseren wij de inleverdatum 
daarom 1 maand op te schuiven (10 oktober). 
 
Tevens adviseren wij de realisatiedatum dan eveneens 1 
of 2 maanden op te schuiven. De huidige datum 
(31/1/2015) is, in de wetenschap dat 7 stallingen moeten 
worden voorzien van detectie, vrij krap en valt bovendien 
midden in de winter. Afhankelijk van het weer kan dit 
problemen opleveren met het plaatsen van de palen in het 
buitengebied. 
 

A. De Aanbestedende dienst realiseert zich terdege dat zij het 
nodige vergt van de marktpartijen.  De uiterste inleverdatum 
van Inschrijvingen wordt daarom met één week verschoven en 
wordt zodoende woensdag 17 september 2014, 12:00 uur . 
Alle andere data genoemd in paragraaf 2.3 schuiven daarmee 
precies 1 week op. Zie tevens Mededeling van 
Aanbestedende dienst 3. 
 
B. De realisatiedatum van fietsenstalling Westplein en 
Stadhuis wordt verschoven naar 31 maart 2015. De andere in 
de offerteaanvraag genoemde fietsenstallingen dienen wel 
uiterlijk 31 januari 2015 turn key opgeleverd te worden en in 
gebruik te worden gesteld. Eventuele vertraging bij de uitrol 
van het Systeem als gevolg van weersomstandigheden valt 
uiteraard niet onder de invloedssfeer van Opdrachtnemer. Zie 
tevens Mededeling van Aanbestedende dienst 4. 

4. 3.1 Beschrijvend 
document; 
Artikel 11 concept 
overeenkomst 

U stelt de uiterste opleverdatum voor het FRIS op 31 
januari 2015, waarna u per dag overschrijding een boete 
van € 1000 hanteert. Dit betekent, rekening houdend met 
definitieve gunning, een effectieve realisatietijd van 3 
maanden.  
 
Dit vinden wij om de volgende redenen erg kort: 
 De realisatie van het project vergt doorlooptijd voor het 

bestellen en produceren en plaatsen van borden en 
displays, en het bestellen, leveren en installeren van 
teloplossingen. Deze doorlooptijd loopt al snel tot één 
of enkele maanden op. 

 De uitvoering van het project vindt (vervolgens) voor 
een groot deel in de buitenruimte plaats. Hiervoor 
moeten vergunningen aangevraagd worden en moeten 
energievoorzieningen verzorgd worden welke een 
relatief lange doorlooptijd kennen (60 dagen is niet 

 
Zie het antwoord op vraag 3, en Mededeling van 
Aanbestedende dienst 6.. 
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ongebruikelijk). Dit laat slechts een erg korte 
realisatieperiode over. 

 De uitvoering komt daardoor in de vorstperiode komen 
te liggen, waardoor vorstverlet kan ontstaan. 

 
Kan de opdrachtgever instemmen met uitstel van de 
opleverdatum met tenminste drie en liefst vijf maanden? Zo 
nee, kunt u motiveren waarom niet? 
 

5. 1.4 Beschrijvend 
document 

Uit onze inventarisatieronde langs alle 
parkeervoorzieningen springt de locatie Westplein eruit. 
Wij hebben de lokale situatie bekeken en nog afgezien van 
het feit dat wij op dit moment geen goed beeld van de te 
verwachten situatie kunnen maken is duidelijk dat het 
monitoren van het aantal vrije plaatsen een complexe 
opgave zal zijn. Dit als gevolg van het grote aantal in- en 
uitgangen, de topologie van de in-en uitgangen, het aantal 
parkeerrekken voor fietsen maar ook het realiseren van 
geschikte voedingsaansluitingen met het oog op alle 
bouwactiviteiten rondom deze stalling. Gezien 
bovenstaande en het tijdelijke aspect van deze stalling 
vragen wij om deze stalling uit de FRIS systeem te 
houden. Kan OG hiermee instemmen? Zo nee, kunt u 
motiveren waarom niet?  
 

Nee, fietsenstalling Westplein dient te worden aangesloten op 
het Fietsverwijssysteem om een volledige dekking van 
fietsenstallingen aan de westzijde van het stationsgebied te 
kunnen garanderen. 
 
De turnkey oplevering en ingebruikname van een 
Fietsverwijssysteem in de Westpleinstalling wordt verschoven 
naar 31 maart 2015. Zie tevens Mededeling van 
Aanbestedende dienst 4. 

6. 9.6 Beschrijvend 
document 

Het door u genoemde plafondbedrag lijkt, ook in relatie tot 
reguliere PRIS-systemen, laag. Kunt u dit bedrag 
verhogen, bij voorkeur tot € 1 miljoen euro? 
 

Nee, dit is niet mogelijk. 
Wel heeft de Aanbestedende dienst enkele onderdelen uit de 
aanbesteding gehaald. Zie Mededeling Aanbestedende 
dienst 5, 6 en 7. 
 

7. Algemeen U hebt in eerdere instantie een marktconsultatie belegd. 
Hebt u een verslag van deze consultatie dat u kunt 
overleggen? Indien ja dan ontvangen wij graag dit verslag. 
 

Van de marktconsultatie is geen verslag gemaakt. Dit omdat 
de gemeente Utrecht in de marktconsultatie heeft aangegeven 
de vertrouwelijkheid van de informatie uit de marktconsultatie 
te garanderen en niet openbaar te maken. De gemeente wil 
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deze toezegging aan de deelnemers ook gestand doen en zal 
derhalve geen informatie uit de marktconsultatie beschikbaar 
stellen. 
 

8. Criterium D, 
Beschrijvend 
document (ook 
Bijlage A, Fiets-
verwijsmanage-
mentsysteem) 

U vraagt een URL te geven waarmee u op een webbased 
management/rapportage omgeving kunt inloggen. Dit 
suggereert dat u wilt kiezen uit bestaande oplossingen. Is 
dit correct? Kunt u uw eerste antwoord (ja/nee) motiveren? 

Nee, dat is geen correcte aanname. Aanbestedende dienst is 
er, gegeven uw vraag klaarblijkelijk ten onrechte, vanuit 
gegaan dat alle marktpartijen een dergelijke functionaliteit 
reeds beschikbaar hebben en dat deze het meest eenvoudig 
is te ontsluiten via een URL. Indien u deze nog niet 
beschikbaar heeft dan is het ook toegestaan om een 
werkende demo van het gevraagde webbased 
management/rapportagesysteem op een andere wijze aan te 
leveren (Geheugenkaart, DVD/CD-ROM etc.) 
 

9. Criterium D, 
Beschrijvend 
document (ook 
Bijlage A, Fiets-
verwijsmanage-
mentsysteem) 
 

Bovenstaande is naar onze mening een niet-functionele 
vraag, in zoverre dat er oplossingen zijn die (licentievrij) 
alle functies en gebruiksgemak bieden die u vraagt, maar 
die niet via een URL (browser) werken, welke u uitsluit. Is 
het toegestaan dat wij een oplossing bieden die niet met 
een URL (in een browser) werkt? Zo nee, kunt u dit 
motiveren? 
 

Gemeente Utrecht is akkoord met uw voorstel mits voldaan 
wordt aan de eisen en zolang er geen additionele software 
benodigd is. Gemeente Utrecht hanteert een strikt beleid met 
betrekking tot het installeren van software op de eigen 
computers en servers en wil daarom geen extra software 
toepassingen geïnstalleerd hebben. 

10. Bijlage A, 
Detectiesysteem 
eis 1, Beschrijvend 
document 

Sluit u hiermee alle uitbreidingen van de werkzaamheden 
van beheerders uit (dus bijvoorbeeld ook periodieke 
controles en handmatige aanpassing van de bezetting van 
de stalling, iets wat voor autoparkeervoorzieningen 
gebruikelijk is)? Indien ja, kunt u dit motiveren? 
 

Nee, beheersmatige werkzaamheden zoals periodieke 
controles en de handmatige aanpassing van de bezetting van 
de stalling zijn, bij voorkeur zo beperkt mogelijk, toegestaan. 

11. Bijlage A, Fiets- 
verwijsmanage-
mentsysteem, eis 
10 

Wij begrijpen niet wat u met wegvakken bedoelt.  
 
Kunt u toelichten: 
 wat wegvakken in de context van het FRIS zijn? 
 waarom wegvakken definieerbaar moeten zijn? 
welke achterliggende functie / bestekseis(en) gebruik 

Ook de fietsroutes zijn op te delen in wegvakken, bijvoorbeeld 
het wegvak tot aan een bepaald keuzemoment voor de fietser 
wanneer deze moet bepalen voor welke stalling wordt 
gekozen. Het moet mogelijk zijn dat bepaalde informatie 
alleen op een bepaald wegvak wordt getoond.  
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maakt van deze mogelijkheid wegvakken te definiëren? 
 

12. Bijlage A, eisen 
ten aanzien van 
data(stromen), 
eisen 7, 8 en 9 

Volgens ons kunnen eisen 7, 8 onderdeel zijn van eis 9 en 
in één systeem geleverd worden, waarbij het principe van 
data uitwisseling in het product is opgelost. Kunt u 
toelichten waarom u deze functionaliteit in verschillende 
eisen nader definieert? Hebt u ook een specificatie van het 
‘pull mechanisme’ en zo ja, welk? 

A. Indien u kunt voldoen aan de onder 7, 8 en 9 gestelde 
eisen in één systeem dan is dat ook toegestaan. Het gaat de 
Aanbestedende dienst om het realiseren van de gevraagde 
functionaliteit zoals die wordt beoogd. 
 
B. Nee, er is geen nadere specificatie van het ‘pull 
mechanisme’ beschikbaar. Dit kunt u naar eigen oordeel 
invullen met inachtneming van de gevraagde functionaliteit. 
 

13. Beschrijvend 
document par 1.3 

U vraagt om een nauwkeurige weergave van het aantal 
vrije plaatsen. Wat verstaat OG onder nauwkeurig? graag 
SMART maken? 
 

Met nauwkeurig wordt bedoeld de ‘juiste’ informatie. Lees: met 
een zo beperkt mogelijke afwijking van de werkelijkheid. 
In Criterium A op pagina 32 van 64 wordt aan de Inschrijvers 
gevraagd om dit nader uit te werken voor de Aanbestedende 
dienst. 
 

14. Beschrijvend 
document par 1.3. 

Op welke manier, met welke frequentie en door wie zal de 
nauwkeurigheid van het systeem worden gemeten?  
 

In Criterium A op pagina 32 van 64 wordt aan de Inschrijvers 
gevraagd om dit nader uit te werken voor de Aanbestedende 
dienst. 
 

15. Beschrijvend 
document par 1.4. 

Smakkelaarsveld en smakkelaarsveld loods worden op 
termijn voorzien van het verwijssysteem. Deze maken 
geen onderdeel uit van de implementatie. Wordt hier 
uitsluitend het inwinningssysteem van de vrije plaatsen 
bedoeld? Of zijn de verwijsborden voor deze stallingen ook 
geen onderdeel van de totaalprijs? 
 

Zie het antwoord op vraag 1 

16. Beschrijvend 
document par 1.4. 

Stadhuisstalling is een maand in Q4 2014 en een maand in 
Q1 2015 niet toegankelijk ivm renovatie. Kunt u nadere 
informatie geven over deze renovatiewerkzaamheden? 
Planning werkzaamheden, wat betreffen de 
renovatiewerkzaamheden, is er een coördinatieverplichting 
etc?  

De renovatie is gepland in Q4 2014 of Q1 2015. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan de planvorming 
betreffende de renovatie. Het is de verwachting dat de stalling 
enkele dagen tot een maand gesloten zal zijn. 
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 Renovatie betreft: 
- Schilderen wanden en plafond 
- Coaten vloer 
- Verwijderen huidige beheerdersruimte 
- Verwijderen enkele technische installaties 
- Realiseren nieuwe beheerdersruimte nabij entree 
- Plaatsen wanden rondom waterketel 
- Verwijderen half steens wanden 
- Vervangen alle fietsenrekken 
- Vernieuwen verlichting (LED) 
- Plaatsen rolbandsysteem op luie trap (onder voorbehoud) 
 
Voor de renovatie is een bouwcoördinator aangesteld door 
gemeente Utrecht. Het inpassen van het FVS zal in 
samenspraak met deze bouwcoördinator moeten worden 
ingepland als de renovatiewerkzaamheden overlappen met de 
implementatie van het FVS. 
 

17. Beschrijvend 
document par 1.4. 

Stadhuisstalling is een maand in Q4 2014 en een maand in 
Q1 2015 niet toegankelijk ivm renovatie. Dit is in conflict 
met de uiterste opleverdatum 31-1-2015 
 

De deadline voor het turnkey opleveren en in gebruik nemen 
van het FVS in fietsenstalling Stadhuis wordt verplaatst naar 
31 maart 2015. Zie tevens Mededeling van Aanbestedende 
dienst 4. 
 
Gemeente Utrecht zal de renovatiewerkzaamheden en 
implementatie FVS zo goed mogelijk op elkaar proberen af te 
stemmen. Indien de renovatiewerkzaamheden leiden tot 
onoverkomelijke problemen die leiden tot het niet op tijd 
implementeren van het FVS, zal gemeente Utrecht in alle 
redelijkheid de implementatietermijn aanpassen zonder 
oplegging van een boete. 
 

18. Beschrijvend 
document par 2.3. 
 + NvI vraag 2 

Uiterste inschrijfdatum is 10-9-2014. I.v.m. de 
vakantieperiode en hierdoor de beperkte bezetting vragen 
wij nogmaals om uitstel voor inschrijving met 3 weken. 

Zie het antwoord op vraag 3 
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19. Beschrijvend 

document par 3.1. 
U vraagt een bedrijfsgerede oplevering van het gehele 
systeem voor eind januari. Gezien het proces: Ontwerp - 
goedkeuring ontwerp – productie borden – FAT -  
implementatie,  welke pas vanaf 17-10-14 kan starten is dit 
zeer ambitieus danwel onhaalbaar. Wij verzoeken u de 
oplevertermijn met minimaal 2 maanden te verlengen. 
 

Zie het antwoord op vraag 3 

20. Beschrijvend 
document par 3.1. 

U vraagt een bedrijfsgerede oplevering van het gehele 
systeem voor eind januari.  Indien de opleverdatum niet 
wordt gehaald vanwege oorzaken welke buiten de 
invloedsfeer van inschrijver liggen. Vervalt dan de boete? 
(Denk hierbij aan: onwerkbaar weer, vertraging door 
Stedin, i.v.m. renovatie stadhuisstalling,   etc.) 
 

Indien en voor zover de opleverdatum niet wordt gehaald 
vanwege oorzaken welke buiten de invloedsfeer (overmacht) 
van Inschrijver liggen vervalt de boete. Tenzij de vertraging 
mede het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming vanuit 
opdrachtnemerszijde. Onder een toerekenbare tekortkoming 
wordt in dit kader tevens verstaan het niet tijdig treffen van 
maatregelen waardoor voormelde vertragende oorzaken 
voorkomen/beperkt hadden kunnen worden  
 
Zie tevens het antwoord op vraag 4. 
 

21. Beschrijvend 
document par 9.6. 

U heeft een budgetplafond van  € 700.000,- opgenomen. 
Wij hebben de budget getoetst d.m.v. een representatieve 
raming op te stellen op basis van onze ervaring en 
kengetallen. Onze conclusie is dat het budgetplafond veel 
te laag is. Wij verzoeken u daarom het budgetplafond te 
schrappen.  
 

Zie het antwoord op vraag 6 

22. Beschrijvend 
document Bijlage 
A pagina 40 

Wij nemen aan dat inschrijver verantwoordelijk is voor het 
aanvragen en coördineren van de netaansluiting van 
Stedin, en dat  OG de aansluitkosten van Stedin en de 
verbruikskosten draagt? (opm: onbemeterde aansluitingen 
kunnen uitsluitend door instanties afgenomen worden 
beschreven in artikel 1 lid 2 en 3 van de electriciteitswet 
1998) 
 

Zie Mededeling van Aanbestedende dienst 6. De 
verbruikskosten voor exploitatie worden eveneens separaat 
gedragen door de gemeente Utrecht. 
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23. Beschrijvend 
document Bijlage 
A pagina 40 

Is inschrijver verantwoordelijk voor het aanvragen en 
coördineren van de vergunningen, en draagt OG de 
eventuele leges kosten? 
 

Ja, Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanvragen en 
coördineren. Nee, Opdrachtgever draagt deze legeskosten 
niet. Deze zijn onderdeel van Installatie, testen (SAT), leveren 
en ingebruikstellen waarvoor middels “Bijlage D3 
Prijzenformulier” een prijs wordt uitgevraagd. 
  

24. Beschrijvend 
document pagina 
41 eis 6 

Welke stallingen zijn of worden gecompartimenteerd. 
Graag ontvangen wij de detailinformatie per 
gecompartimenteerde stalling.  
 

Alleen fietsenstalling Westplein worden in eerste instantie 
gecompartimenteerd. Deze stalling wordt doorkruist door een 
fietspad. De compartimentering betreft het onderscheid tussen 
het noordelijke en zuidelijk deel van de fietsenstalling (bezien 
vanaf het doorkruisende fietspad).  
 

25. Beschrijvend 
document pagina 
41 eis 7 

Is de detectie van de compartimenten en de inpandige 
verwijsdisplays van de stallingen onderdeel van deze 
aanbesteding? 
 

Ja, dat is het geval. 

26. Beschrijvend 
document pagina 
48 eisen t.a.v. 
beheer en 
onderhoud 

Hierbij het verzoek de term all-in onderhoud nader te 
beschrijven: Het is niet duidelijk of in de vaste jaarprijs voor 
beheer en onderhoud dient te zitten: De kosten voor 
eventueel in te zetten onderdelen/materialen na de 
garantieperiode. Het vervangen van onderdelen na de 
garantieperiode. De kosten in geval van schades, 
Voorraadbeheer etc 
 

Onder all-in onderhoud wordt verstaan het eerste en 
tweedelijnsonderhoud (preventief en correctief) onderhoud 
van het systeem inclusief onderdelen en materialen.  
 
Het herstel van schade als gevolg van vandalisme en 
aanrijdingen valt niet onder de definitie van all-in onderhoud. 
Dit zal op basis van open boek nacalculatie worden verrekend 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
 

27. Bijlage B, concept 
overeenkomst art. 
11.3. 

Wat is de minimaal geëiste nauwkeurigheid? 
 

Het minimale nauwkeurigheidspercentage bedraagt 98,5% en 
is vermeld in eis 10 van het PVE op pagina 50 van 64. Met 
inachtneming van dit minimum dient het 
nauwkeurigheidspercentage door Inschrijver zelf te worden 
aangeboden én te worden gegarandeerd. Zie daarvoor ook 
Criterium A op pagina 32 van 64 en het PvE op pagina 47 van 
64. Hoe hoger het gegarandeerde percentage van de 
nauwkeurigheid in combinatie met een robuuste beschrijving 
waarbij aannemelijk wordt gemaakt hoe dit door Inschrijver 
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wordt geborgd dat dit percentage ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd, hoe hoger bij dit onderdeel de waardering bij de 
beoordeling op kwaliteit.  
 

28. Bijlage B, concept 
overeenkomst art. 
2 lid 2 

de 6e overweging van de considerans is niet in ons bezit. 
Graag zouden wij deze ontvangen 
 

Artikel 2 lid 2 van de Overeenkomst komt te vervallen. 

29. Bijlage B, concept 
overeenkomst art. 
6 lid 1 en 2 

Indien deze extra nader vast te leggen werkafspraken 
extra inspanning vereisten van opdrachtennemer komen 
die dan in aanmerking voor verrekening? Zo niet welke 
activiteiten moet de opdrachtgever opnemen in zijn 
aanbieding. Graag een opsomming van activiteiten. 
 

De invulling hiervan is afhankelijk van de door Inschrijver 
aangeboden oplossingen.  
De betreffende passages hebben betrekking op het aantonen 
van de aangeboden nauwkeurigheid en beschikbaarheid van 
het systeem. Opdrachtnemer dient dit aan opdrachtgever 
aantoonbaar te maken (bijvoorbeeld middels rapportages). 
 

30. Bijlage B, concept 
overeenkomst art. 
11 en Algemene 
Voorwaarden gem 
Utrecht 

Moet opdrachtgever bij de eerste betalingstermijn voor 
10% van de opdrachtsom een kredietinstellingsgarantie 
afgeven? 
 

Nee, dit is niet vereist. 

31. Beschrijvend 
document 5.1 blz 
15 

Gezien de grote inspanningsverplichting tot het uit brengen 
van de aanbieding verzoeken wij de opdrachtgever een 
rekenvergoeding op te nemen. 
 

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. 

32. Bijlage B, concept 
overeenkomst art. 
14 

Opdrachtgever dient voor het werk een CAR verzekering af 
te sluiten. Verzoek dit op te nemen bij art 14. 
 

CAR verzekering dient Inschrijver zelf af te sluiten 

33. Beschrijvend 
document 1.3 blz 
8, derde punt 

“informeren van de fietsers over status fietsen stalling…” . 
Wordt hier bedoeld de bezettingsgraad?  
 

Nee, hiermee wordt onder andere bedoeld of een stalling 
open of gesloten is. 

34. Beschrijvend 
document 8.1 blz 
24. 

Verzoek termijn tot het stellen van vragen te verlengen. Dit 
hoeft geen vertraging te geven op de gunningsdatum mits 
de antwoorden voor 5 september gegeven worden. 
 

Na publicatie van de 2e NvI krijgt u tot maandag 1 september 
(12:00 uur) de mogelijk om additionele vragen te stellen. De 
vragen die voor de gestelde deadline zijn ontvangen, worden 
uiterlijk op maandag 8 september gepubliceerd op Tenderned 
in een 3e NvI. Zie tevens Mededeling van Aanbestedende 
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dienst 3. 
 

35. Beschrijvend 
document 8.1 blz 
24. 

Indien opdrachtgever geen termijn verlenging toestaat hoe 
denkt hij dan om te gaan met antwoorden uit de Nota van 
Inlichtingen die niet correct of onduidelijk zijn en grote 
consequenties tot gevolg kunnen hebben op kwaliteit en 
prijs? 
 

Zie antwoord op vraag 34 

36. Algemene 
Voorwaarden gem 
Utrecht art 20 

Het genoemd bedragen zijn een veelvoud van de opdracht 
som. Wij verzoeken deze bedragen naar redelijkheid en 
billijkheid aan te passen. (10%, opdrachtsom). Bij uitblijven 
van de aanpassing zullen wij, maar mogelijk ook andere 
partijen)  gezien het risico  is niet aanbieden en pas niet in 
het licht van goed opdrachtgeverschap. 
 

Ten aanzien van de beperking in de aansprakelijkheid wordt 
aangesloten bij de in paragraaf 9.3.1. van het Beschrijvend 
genoemde dekking.  

37. Beschrijvend 
document 9.7 blz 
30.. 

Kunt u aangeven uit hoeveel personen de 
beoordelingscommissie bestaat en wat hun achtergrond 
is? Beoordelen de leden alle stukken of enkele delen?. Zo 
ja kunt u aangeven welke leden welke delen beoordelen? 
 

De beoordelingscommissie zal bestaan uit ter zake 
deskundige personen. De beoordelingscommissie vormt een 
unaniem oordeel over de ingediende Inschrijving. 

38. Beschrijvend 
document , 
Criterium A, B 

Mogen wij bij de berekeningen van nauwkeurigheid en 
beschikbaarheid het BPC concept van Klaver/Nsecure 
buitenbeschouwing laten? Zo niet kunt u dan de gegevens 
verstrekken waar wij met onze berekening van uit moeten 
gaan. 
 

Ja, deze mag u buiten beschouwing laten onder de 
voorwaarde dat de Aanbestedende dienst er van uit gaat dat 
de informatie zoals die wordt aangeleverd vanuit de Stalling 
Jaarbeursplein 1 op 1 wordt doorgezet naar de bebording op 
straat.  

39. Beschrijvende 
document, 9.8 blz 
31 

Wat voor maatregelen (sancties) gaat de opdrachtgever 
nemen bij het niet nakomen van de toegekende EMVI 
score, dan wel door opdrachtnemer toegezegd EMVI 
aspecten waarop punten zijn toegekend door de 
opdrachtgever? Op welke wijze worden deze sancties 
berekend en opgelegd? 
 

Opdrachtgever verwijst in dit kader naar Bijlage B (de in artikel 
11 van de concept Overeenkomst opgenomen boetes). 
Daarnaast zal Opdrachtgever een beroep kunnen doen op de 
algemeen aan haar toekomende wettelijke rechten alsmede 
die in de Overeenkomst en Algemene voorwaarden vermeld 
staan in geval van enig tekortschieten in de nakoming van de 
verplichtingen door Opdrachtnemer. 
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40. Beschrijvend 
document Bijlage 
D4  blz 61 

Mogen wij de referentie als bijlage toevoegen aan bijlage 
D4 of moeten wij alles inkopiëren? Op de Bijlage D4 zullen 
wij duidelijk de verwijzing naar bijlage en/of toevoeging 
aangeven. 
 

U dient een volledig ingevulde bijlage D4 bij uw Inschrijving te 
voegen. Voor wat betreft de in bijlage D4 gevraagde 
omschrijving van de opdracht kunnen wij ons voorstellen dat u 
hierbij een duidelijke verwijzing naar een separaat bijgesloten 
tekst doet. Dit wordt toegestaan. 
 

41. Beschrijvend 
document, 9 blz 25 

Mogen wij een onbeperkt aantal EMVI pagina’s inleveren 
of is er een beperking  op aantal, formaat en tekstgrootte? 
 

De gehele uitwerking van de kwalitatieve criteria als vermeld 
onder paragraaf 9.8 van het Beschrijvend document wordt 
beperkt tot maximaal 20 A4 enkelzijdig lettertype Arial 
tekstgrootte 10. 
 

42. Beschrijvend 
document / Eisen 
beschikbaarheid, 
nauwkeurigheid en 
beveiliging / nr 4. 
Het 
nauwkeurigheidsp
ercentage is een 
maatstaf voor de 
kwaliteit van het te 
leveren systeem. 

De jaarbeursplein stalling maakt gebruik van het 
fietsrekgebonden HBF systeem. Hierdoor worden fietsen 
die niet goed of naast het rek staan niet geteld. Tevens zijn 
wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
aangeleverde data. Mogen wij er vanuit gaan dat de 
jaarbeursplein stalling niet meegenomen wordt in de 
nauwkeurigheidsmaatstaf? 
 

Zie het antwoord op vraag 38 

43. Overeenkomst 
Fietsverwijssyteem 
/ Artikel 11 
betaling / nr. 3. 
Indien de 
opdrachtnemer de 
aangeboden 
beschikbaarheid 
en/of minimaal 
geëiste 
nauwkeurigheid 
per kwartaal niet 

Omdat wij geen invloed hebben op de aangeleverde 
gegevens van de jaarbeursplein stalling, dat voorzien is 
van een fietsrekgebonden HBF systeem, nemen wij aan 
dat de jaarbeursplein stalling niet meegenomen wordt in de 
nauwkeurigheidsmaatstaf? 
 

Zie het antwoord op vraag 38 
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realiseert, kan 
Opdrachtnemer 
een boete van € 
10.000,00 
opgelegd krijgen. 

44. Beschrijvend 
document / 1. 
Inleiding / 1.4 
stadhuis: Onder 
het stadhuis is een 
stalling die zal 
worden 
gerenoveerd. 

Kunt u aangeven of de renovatie ook consequenties heeft 
voor de in- uitgang ten aanzien van de huidige situatie?  
 

Bijlage E2-1 geeft de situatie weer zoals de entree na 
renovatie eruit zou moeten komen te zien. De geplande 
beheerdersruimte bij de entree wordt voornamelijk uit glas 
opgetrokken, waarbij een verticaal geplaatste stalen kolom op 
de hoek van de beheerdersruimte de aanslag van de huidige, 
bestaande stalen deur opvangt. 

45. Beschrijvend 
document pagina 
42 eisen t.a.v. 
verwijsborden en 
displays 

Dienen de verwijsborden een volledig aluminium behuizing 
te zijn of kan volstaan worden met een bord conform eisen 
met daaraan gebouwd een display conform eisen 
(rugzak)? 
 

Een volledig aluminium behuizing is niet vereist. Een variant 
die voldoet aan het PvE wordt toegestaan. 

46. Algemeen Is er goede continue verlichting bij de in en uitgangen? Wat 
is het verlichtingsniveau in lux? 
 

Het aantal Lux (bij inpandige stallingen) zal worden aangepast 
indien dit naar alle redelijkheid noodzakelijk is voor een goede 
werking van het door u te leveren FVS. 

47. Algemeen Wat is de hoogte in de fietsenstalling bij de in/uitgangen 
(graag per locatie specificeren) 
 

De hoogte van de entree varieert per fietsenstalling en is 
afhankelijk van het punt waar gemeten wordt. Indien de 
exacte hoogte van de entree van belang is voor de plaatsing 
en levering van uw detectiesysteem, dient u zelf ter plekke de 
maatvoering op te nemen en er zorg voor te dragen dat de 
door u aangeboden oplossing past binnen de gegeven 
beperkingen van de verschillende hoogtes van de entrees. 
 

48. Algemeen Wat is de breedte van de ingangen/uitgangen (graag per 
locatie specificeren) 
 

De breedte van de entree varieert per fietsenstalling en is 
afhankelijk van het punt waar gemeten wordt. Indien de 
exacte breedte van de entree van belang is voor de plaatsing 
en levering van uw detectiesysteem, dient u zelf ter plekke de 
maatvoering op te nemen en er zorg voor te dragen dat de 
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door u aangeboden oplossing past binnen de gegeven 
beperkingen van de verschillende breedtes van de entrees. 
 

49. Algemeen Is er ruimte voor het plaatsen van een wandkast in de 
fietsenstalling (bij voorkeur in een technische ruimte) 
 

Elke stalling is anders van opbouw en inrichting. De stallingen 
hebben geen technische ruimte en/of een vrij beschikbare 
wandkast. U wordt verzocht zelf aan te geven per stalling 
waar u eventuele ondersteunende voorzieningen (zoals onder 
andere een wandkast en/of serverkast) wil plaatsen. De plaats 
van deze onderdelen/toebehoren dient zodanig te worden 
gekozen, dat deze geen belemmering oplevert voor de 
doorstroming van fietsers en operationele activiteiten in de 
stalling. 
 
N.B. fietsenstalling Westplein is onbeheerd en ligt in de 
openbare ruimte. Voor het plaatsen van toebehoren in de 
openbare ruimte kan een vergunning noodzakelijk zijn. U dient 
hiervoor zelf na te gaan of voor de door u aangedragen 
oplossing een vergunningsverplichting noodzakelijk is. 
 

50. Beschrijvend 
document pagina 
42 eisen t.a.v. 
verwijsborden en 
displays 

Punt 5 : in hoeverre mag afgeweken worden van de 
opgegeven afmetingen? Mag het bord bv. 18cm hoog 
worden i.p.v. 17 cm? 
 

Ja, een dergelijke beperkte afwijking is toegestaan. Uw 
voorstel valt afgerond nog steeds onder de verhouding 6:1 die 
door de Aanbestedende dienst wordt beoogd. 

51. Beschrijvend 
document pagina 
42 eisen t.a.v. 
verwijsborden en 
displays 

Punt 7: in welke LED-kleur dienen de cijfers weergegeven 
te worden? Dient dit enkel in het groen weergegeven te 
worden of mag dit bv. ook in geel (amber) weergegeven 
worden? 
 

Naast Groen worden ook Geel (amber) en Wit toegestaan 
mits wordt voldaan aan de vereiste afleesbaarheid van een 
afstand van minimaal 25 meter (eis 18 op pagina 44 van 64). 

52. Beschrijvend 
document pagina 
42 eisen t.a.v. 
verwijsborden en 
displays 

Punt 20: aan welke specifieke punten van de EN12966-
normering dienen deze borden te voldoen? In dit bestek 
staan enkel de eisen m.b.t. de kleurklasse C2 (rood, groen, 
blauw) en C1 (wit, geel) gespecificeerd. Ten aanzien van 
de luminantie, luminantieverhouding en bundelbreedte 

Bij eis 20 is de informatie omtrent luminantie, luminantie 
verhouding en bundelbreedte abusievelijk weggevallen. Dit 
moet zijn: 
- Luminantie: L2 
- Luminante verhoudingen: R2 
- Bundelbreedte: B5 
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staan geen specifieke eisen vermeld. 
 

 
Gelijkwaardige alternatieven (ten opzichte van de EN 12966 
normering) worden door de Aanbestedende dienst 
toegestaan. Dit dient echter wel door Inschrijver expliciet 
inzichtelijk te worden gemaakt en gemotiveerd. 
 

53. Beschrijvend 
document par. 1.4 

Is het correct dat enkel de stallingen van UStal, op dit 
moment, voorzien moeten worden van een telvoorziening? 
En dat dus enkel deze stallingen en de 
Jaarbeurspleinstalling worden opgenomen in het 
managementsysteem? 
 

Nee, dit is niet correct.  U-stal beheert meer stallingen in 
Utrecht dan er aangesloten moeten worden op het FVS. 
Alleen de gemeentelijke openbare stallingen Vredenburg, 
Lange Koestraat, Stadhuis en Zadelstraat (die door U-stal 
worden beheerd) moeten worden voorzien van een 
detectiesysteem. Tevens dient fietsenstalling Westplein te 
worden voorzien van een detectiesysteem (deze stalling 
betreft openbare ruimte en wordt daarom niet beheerd door U-
stal)  
 
Naast genoemde stallingen, dient ook Jaarbeursplein 
opgenomen te worden in het managementsysteem maar hoeft 
voor deze stalling geen detectiesysteem aangelegd te worden 
omdat deze stalling al over een detectiesysteem beschikt.  
 
Zie tevens het antwoord op vraag 1 van deze Nota van 
Inlichtingen. 
 

54. Beschrijvend 
document par. 1.4 

Stalling Westplein is een tijdelijke stalling die zeer ruim is 
opgezet, qua in- en uitrij mogelijkheden. Hierdoor lijkt het 
onmogelijk om een correcte telling uit te kunnen voeren. 
Dit zal een zeer onnauwkeurige meting tot gevolg hebben 
waardoor de geloofwaardigheid van het verwijssysteem zal 
afnemen. Advies is om hier of (I) infrastructurele 
aanpassingen door te voeren of (II) deze stalling niet op te 
nemen in het verwijssysteem, mede gezien het feit dat dit 
enkel voor 1,5 tot 2 jaar zal zijn. 
 
 

Fietsenstalling Westplein blijft onderdeel van het 
Fietsverwijssysteem. Er zullen geen infrastructurele 
aanpassingen worden doorgevoerd door gemeente Utrecht. 
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55. Beschrijvend 
document par. 1.4 

Er wordt voor stalling Westplein gesproken over 4 in- en 
uitritten. Op de plattegrond lijkt dit ook het geval te zijn, 
echter in het [overzicht stallingen] wordt gesproken over 8 
in- en uitritten. Wat is correct? 
 

Elke inrit (toegang tot de stalling) bestaat uit 2 verschillende 
gangen/looppaden. Omdat er 4 manieren zijn om toegang te 
krijgen tot de stalling, zijn er uiteindelijk 8 gangpadtoegangen. 

56. Beschrijvend 
document 
Specificatie eisen 
m.b.t. 
Detectiesysteem 
punt 1 

Omdat een 100% nauwkeurige telling onmogelijk is dient 
eens in de zoveel tijd het systeem weer gesynchroniseerd 
te worden met de daadwerkelijke aantallen fietsen. Mag 
ON er vanuit gaan dat dit werkzaamheden zijn die wel door 
de beheerder worden uitgevoerd?  
 

Ja, daar mag u vanuit gaan voor wat betreft de beheerde 
fietsenstallingen. Voor fietsenstalling Westplein is geen 
beheerder beschikbaar en dient u voor het synchroniseren 
van de aantallen zelf met een oplossing te komen. Zie tevens 
het antwoord op vraag 10  

57. Beschrijvend 
document 
Specificatie eisen 
m.b.t. 
Detectiesysteem 
punt 1 

Kan opdrachtgever toelichten wat er verstaand wordt onder 
het niet extra belasten van de beheerders?  
 

Zie het antwoord op vraag 10 

58. Beschrijvend 
document 
Specificatie eisen 
m.b.t. 
Detectiesysteem 
punt 7 

Gaat OG opleggen dat stallingen gecompartimenteerd 
moeten worden? 
 

Zie het antwoord op vraag 24 

59. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: Masten 
Punt 3 

Wat wordt hier bedoeld met rijbaan? Van het autoverkeer 
of ook van het fietsverkeer? 
 

Hiermee wordt bedoeld: van het fietsverkeer. 

60. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 

Bedoelt OG hier dat een display in behuizing achter een 
standaard verkeersbord gemonteerd niet is toegestaan? 
 

Nee, dat wordt niet bedoeld. Zie ook het antwoord op vraag 
45. 
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dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 6 

61. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 7 

Dient bij een weergave van 10.000 ook de punt getoond te 
worden? 
 

Nee, dat is niet noodzakelijk. 

62. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 7 

OG geeft aan dat er borden geplaatst moeten worden die 
tot 5 getallen kunnen tonen. Het lijkt ON voor een fietser 
niet meer interessant of er nu 900 of 13000 vrije plaatsen 
zijn. In het kader van eenheid in uitstraling, en tevens gelet 
op het onderhoud, is het advies om maximaal 3 karakters 
te gebruiken. Indien er meer dan 999 plekken beschikbaar 
zijn kan dit als 999 getoond worden, of als vrij. 
Neemt OG het advies over? 
 

Gemeente Utrecht neemt uw advies niet over. 

63. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 10 

Zijn de communicatiekosten ook onderdeel van het 
plafondbedrag? 
 

Ja, die maken daar deel van uit. 

64. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 

Deze eis kent een tegenstrijdigheid. Indien er 20 karakters 
getoond moeten worden zal dit, met een normale 
karakterverhouding(7x5), ca. 120 pixels gebruiken. In 
combinatie met een 10mm beeldpunt afstand wordt dit 
LED-veld al te breed(1200mm), en dan moet de behuizing 

Hetgeen door de vragensteller wordt voorgesteld wordt ook 
toegestaan aangezien dit voldoet aan de gestelde eis van een 
minimale afleesbaarheid van 25 meter. 
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bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 18 

er nog omheen. Advies hierbij is om 80 pixels breed voor 
te schrijven, en 16 pixels hoog(uitgaande van 10mm 
beeldpuntafstand). Hiermee wordt een karakterhoogte van 
7cm gerealiseerd(30m leesafstand) waarbij, met een 
proportioneel font, ca. 15 karakters per regel getoond 
kunnen worden. Het LED-veld wordt hiermee 160 x 
800mm. De overige ruimte in de breedte is benodigd voor 
een contrastrand zodat de leesbaarheid geborgd blijft.  
Neemt OG het advies over? 
 

65. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 18 

Om eenheid in uitstraling te houden en de leesbaarheid + 
herkenbaarheid ten goede te komen is het advies om voor 
te schrijven dat, de dynamische delen van zowel de VVX 
displays als de tekstpanelen dezelfde uitstraling dient te 
hebben. Ofwel dat de VVX displays ook uit de grafische 
vol-matrix PCB worden opgebouwd. Neemt OG het advies 
over? 
 

Uw suggestie wordt gewaardeerd. Uw voorstel wordt echter 
niet als eis opgelegd. Aanbestedende dienst wil Inschrijvers 
uitdagen om te komen met een zo goed mogelijke oplossing. 
Zie voor de StadsDRIP tevens Mededeling van 
Aanbestedende dienst 5.  

66. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 20 

ON gaat er vanuit dat de gestelde eisen ten aanzien van 
de wettelijk verplichte NEN12966 certificering ook inhoud 
dat de units aantoonbaar door de, door de Nederlandse 
overheid geaccrediteerde instanties gecertificeerd dienen 
te zijn? 
 

Ten aanzien van de NEN 12966 geldt dat gelijkwaardige 
alternatieven (ten opzichte van de EN 12966 normering) door 
de Aanbestedende dienst worden toegestaan. Dit dient echter 
wel door Inschrijver expliciet inzichtelijk te worden gemaakt en 
gemotiveerd. 
 
Hetgeen aangeboden dient verder minimaal CE-gekeurd te 
zijn door middel van een onafhankelijke instantie en te 
voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in het Programma 
van Eisen. 
 

67. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 

ON gaat er vanuit dat de gestelde eisen ten aanzien van 
de wettelijk verplichte NEN12966 certificering zowel voor 
de VVX als voor de informatiepanelen geldt? 
 

Zie het antwoord op vraag 66. 
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bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 20 

68. Beschrijvend 
document 
Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
Verwijsborden en 
displays punt 20 

De laatste bullit is nog niet ingevuld. Standaard in de 
verkeersmarkt voor deze toepassing zijn de volgende 
clasificaties; 
L2(luminantie), R2(Luminantieverhouding), 
B5(Bundelbreedte). 
Zijn deze classificaties ook hier van toepassing? 
Aanvullend zijn ook vaak de P2(protectie/IP-klasse) en 
T2(temperatuur) opgenomen, neemt OG deze ook over? 
 

A. Ja, zie tevens het antwoord op vraag 52. 
B. Ja, Ten aanzien van: 
- -  Temperatuur geldt: T2 (-25º tot +55º) 
- -  Bescherming geldt P2 (IP-55) 

69. Beschrijvend 
document Eisen 
ten behoeve van 
installatie en 
bedrijfsgerede 
oplevering punt 9 

Het realiseren van de energievoorziening is de 
verantwoordelijkheid van ON. Elders heeft u aangegeven 
dat het contract op 17 oktober in gaat en op 31 januari het 
systeem opgeleverd dient te worden. De energieaanvragen 
kunnen pas gedaan worden nadat het locatieplan definitief 
is. Vanuit ervaring lijkt dit een erg kort tijdsbestek te 
worden. Kan OG aangeven wat in de Gemeente Utrecht de 
maximale doorlooptijd is van het realiseren van een 
dergelijke energieaansluiting? 
 

Gemeente Utrecht zal zelf een definitief locatieplan opstellen 
waar de masten precies moeten worden geplaatst in de 
openbare ruimte. Dit plan zal klaar zijn op het moment dat de 
opdracht FVS voorlopig wordt gegund. Zie tevens 
Mededeling van Aanbestedende dienst 6. 
 
Omwille van de doorlooptijd, zal gemeente Utrecht zelf bij 
Stedin de aanvraag van de diverse energieaansluitingen (van 
de masten) verzorgen (na gereed komen definitief 
locatieplan). 
 

70. Bijlage B concept 
overeenkomst 

De toegevoegde overeenkomst is een concept versie. In 
hoeverre heeft ON nog inspraak in het contract na 
gunning? 
 

Opdrachtnemer zal na gunning geen inspraak (meer) hebben 
in het contact. Hiervoor verwijst Opdrachtgever onder andere 
naar het gestelde in paragraaf 8.1. van het Beschrijvend 
document, waarin o.a. is vermeld: 
 

“De Overeenkomst en bijlagen worden, met in acht 
name van hetgeen in de Nota van Inlichtingen is 
opgenomen, na publicatie van de laatste Nota van 
Inlichtingen definitief en integrale acceptatie van de 
Overeenkomst en bijlagen gelden bij het indienen van 
de Inschrijving als harde eis. Het niet voldoen aan deze 
eis kan leiden tot uitsluiting van uw Inschrijving uit de 
verdere Aanbestedingsprocedure.” 
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Opdrachtgever verwijst in dit kader tevens naar Bijlage D5 van 
het Beschrijvend document. 
 
 

71. Bijlage B concept 
overeenkomst 
artikel 2 

Wat wordt verstaan onder ‘administratieve taken ten 
behoeve van het Fiets Verwijssysteem’, genoemd bij de 
laatste bullit op pagina 2. 
 

Hieronder wordt verstaan licht administratief werk, zoals 
documenteren, registreren, archiveren van 
bijzonderheden/meldingen e.d. 

72. Bijlage B concept 
overeenkomst 
artikel 11 punt 1 

Met het huidige betaalschema moet ON vrij veel voor 
financieren, 
voorstel om de 60% termijn van het betaalschema op te 
splitsen. Bijvoorbeeld 30% na goedgekeurde FAT en 30% 
na ondertekening overnameprotocol(of SAT).  
 

Gemeente Utrecht is hiermee akkoord. 

73. Bijlage B concept 
overeenkomst 
artikel 11 punt 2 

Het halen van de bedrijfsgerede oplevering op 31 januari is 
met de huidige voorwaarden niet realistisch. De 
gemiddelde doorlooptijd van vergelijkbare projecten waarin 
tevens energie gerealiseerd dient te worden is minimaal 6 
maanden.  
In een andere aanbesteding voor de gemeente Utrecht 
waarbij ook energievoorziening gerealiseerd dient te 
worden is aangegeven dat er 60dgn doorlooptijd benodigd 
is, indien de aanvragen verlopen via dienst Stadsbeheer. 
Tevens vallen de werkzaamheden (energie & installatie)  
hierbij midden in de mogelijke vorstperiode en is de kans 
groot dat werken stil komen te liggen.  
Andere zaken zoals productie van de borden & masten zijn 
posten die ook ca. 10 weken in beslag nemen en die allen 
pas gestart kunnen worden nadat een locatieplan 
geaccepteerd is. 
Verzoek om de opleverdatum ruim naar achteren door te 
schuiven. 
 

Zie het antwoord op vraag 4, 20 en 69. 



Zaaknr.: 14-0867.KKN International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             003.KKN Goudappel Coffeng B.V. pagina 27 van 40

74. Bijlage B concept 
overeenkomst 
artikel 11 punt 2 

Kan OG bevestigen dat uitloop door toe doen van derden, 
zoals energieleverancier, geen reden kan zijn voor het 
opleggen van de genoemde boete? 
 

Dit wordt door Opdrachtgever bevestigd indien en voor zover 
het derden betreft die niet door of namens Opdrachtnemer 
zijn/worden ingeschakeld. Zie in dit kader tevens het antwoord 
op vraag 20. 
 

75. Bijlage B concept 
overeenkomst 
artikel 11 punt 2 

De genoemde boete is disproportioneel hoog. Gezien het 
feit dat de energieleverancier onder de verantwoording van 
ON valt, maar zij hier  
 

De hoogte van de boete doet recht aan het belang dat 
Opdrachtgever hecht aan een tijdige implementatie en 
oplevering en is bovendien gemaximeerd tot 10% van het 
leveringsbedrag. 
 

76. Algemeen Omdat OG een systeem vraagt waarbij een hoge 
nauwkeurigheid geëist/gewenst is verzoekt ON om ook in 
de gelegenheid gesteld te worden om een goed systeem 
uit te kunnen werken. Hiervoor is echter meer tijd nodig 
dan uw huidige planning toestaat. Verzoek om deze 
planning te verruimen. Behalve het ruimschoots naar 
achter plaatsen van de opleverdatum ook het verzoek om 
minimaal 1 extra vragen ronde in te lassen en bij voorkeur 
2 rondes. 
 

Zie het antwoord op vraag 3 en 34 en 35. 

77. Algemeen Het plafondbedrag lijkt zeer krap te komen indien OG een 
systeem wenst met proven technology en een hoge 
nauwkeurigheid. Is OG bereid het plafondbedrag enigszins 
ruimer op te stellen? 
 

Zie het antwoord op vraag 6. 

78. Bijlage D3 
Prijzenformulier: 
tabel punt C 
exploitatiekosten 

Er is ons niet geheel duidelijk of er een prijs per jaar of per 
5 jaar achter het euro teken moet worden ingevuld, kunt u 
dit expliciet maken? 
 

Zie de bij deze Nota toegevoegde Bijlage D3 Prijsformulier 
(gewijzigd). 

79. Bijlage A 
Programma van 
eisen pagina 49 
‘Eisen aan de 
datastromen’ punt 

Er wordt omschreven: ‘De fietsenstallingen bieden 
gezamenlijk 1 data feed aan waarin de status van de 
stallingen  
gemeld wordt. De communicatie tussen de fietsenstalling 
en de fietsverwijssysteem centrale  

A. Uw interpretatie is correct. De data vanuit de 
fietsenstallingen dient via het fietsverwijsmanagementsysteem 
te worden gebundeld tot 1 datafeed. 
B. Het aangegeven protocol is inderdaad niet het protocol wat 
wordt voorgeschreven voor de communicatie tussen 
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6 gebeurt middels…’ Onze conclusie uit het protocol wat hier 
wordt aangegeven is dat niet zozeer de fietsenstallingen 
deze data feed bieden maar dat dit wordt gedaan door het 
fietsverwijsmanagementsysteem wat wordt genoemd op 
pagina 44 ‘ functionele eisen vereisten ten aanzien van het 
aanzien van het Fietsverwijsmanagementsysteem’. Kunt u 
aangeven of onze conclusie correct is en kunt u ook 
aangeven of daarmee het aangegeven protocol niet het 
protocol is wat wordt voorgeschreven voor communicatie 
tussen de fietsenstallingen en het  
fietsverwijsmanagementsysteem wat wordt genoemd op 
pagina 44? Indien onze conclusie niet correct is vernemen 
wij graag uw toelichting op hoe wij punt 6 moeten 
interpreteren. 
 

fietsenstalling en fietsverwijsmanagementsysteem. 

80. Bijlage A 
Programma van 
eisen pagina 45 
‘Functionele eisen 
aan  de 
fietsverwijsmanag
ementsysteem’  
punt 5 

Het is ons niet geheel duidelijk hoe het Word document 
gebruikt dient te worden. Moet het systeem een Word 
document genereren of moet de beheerder een Word 
document kunnen inlezen? Graag ontvangen wij uw 
toelichting. 
 

De informatie die het systeem genereerd moet geëxporteerd 
kunnen worden naar een programma zoals Word of 
vergelijkbaar. Zie tevens eis 6 onder g op pagina 45 van 64.  

81. Bijlage A 
Programma van 
eisen pagina 45 
‘Functionele eisen 
aan  de 
fietsverwijsmanag
ementsysteem’  
punt 6 

De term scenario’s in de context van het monitoren van 
informatie is ons niet duidelijk. Wordt hiermee bedoeld dat 
de aangegeven informatie zichtbaar gemaakt moet kunnen 
worden via een keuzemenu in de gebruikersinterface? 
Graag ontvangen wij uw toelichting. 
 

Het woord scenario in de context van deze eisomschrijving 
komt te vervallen. De eerste zin in eis 6 wordt:  “Tevens dient 
het mogelijk te zijn om de informatie te monitoren en 
instellingen te veranderen”. 

82. Bijlage A 
Programma van 
eisen pagina 45 

Wordt hier bedoeld dat de gebruiker door middel van de 
userinterface de wegvakken kan definiëren? Kan een 
wegvak elk willekeurig gebied zijn of zijn er specifieke 

Ja, dat wordt bedoeld. Bij voorkeur is dit een willekeurig 
gebied aangezien dit de meeste vrijheid geeft in het benutten 
van het systeem. 
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‘Functionele eisen 
aan  de 
fietsverwijsmanag
ementsysteem’  
punt 10 

eisen aan wat een wegvak kan zijn? 
 

 

83. Beschrijvend 
document pagina 
8; 1. Inleiding 
paragraaf 1.4 ‘ 
Twee gebieden – 
Stationsgebied 
Westzijde’  

Er wordt aangegeven: ‘Informatie over de bezetting van de 
stalling is dus al beschikbaar,  maar  dient  nog  wel  
gekoppeld  te  worden  aan  een  concept  dat  de  
informatie  in  de openbare  ruimte  projecteert  op  
dynamische  verwijsborden.  Klaver/Nsecure  zal  de  door  
het  BPC gegenereerde  data  aanbieden  in  het  
Disperanto-protocol,  zodat  Opdrachtnemer  hierop  een 
koppelvlak kan ontwikkelen ten behoeve van integratie van 
de BPC data in de fietsverwijssysteem-database.’ Voor 
zover wij kunnen bepalen is het Disperanto protocol 
bedoeld om borden aan te sturen maar biedt het niet 
zozeer de mogelijkheid om gegevens (bezettingsaantallen) 
uit een ander systeem mee over te halen. Kunt u aangeven 
wat de manier is waarop via het Disperanto protocol de 
gegevens m.b.t. bezettingsaantallen worden aangeleverd? 
 

Het in het bestek genoemde Disperanto protocol komt te 
vervallen en wordt vervangen door het PRIS Dataverzamel 
protocol.  
Zie tevens Mededeling van Aanbestedende dienst 1. 

84. Bijlage A 
Programma van 
eisen pagina 44 
‘Functionele 
vereisten 
dynamische 
bebording: 
verwijsborden en 
displays’  punt 20 

Kunt u een toelichting geven op de 4e bullit? Wij hebben 
het idee dat hier informatie ontbreekt, graag ontvangen wij 
uw toelichting. 
 

Zie de antwoorden op de vragen 52 en 68. 

85. Beschrijvend 
document / 1.4 

De aantallen die in de beschrijving worden genoemd lijken 
niet overeen te komen met de aantallen elders in de 
documenten. Het is voor ons niet duidelijk hoeveel rekken 
wij moeten opnemen in onze initiële aanbieding en hoeveel 

A. Zie het antwoord op vraag 1. 
B. De opgenomen capaciteit per fietsenstalling (bijlage 

E3) is de actuele capaciteit. Deze is onderverdeeld in 
plaatsen in een fietsenrek en plaatsen in 
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daarvan al zijn uitgerust met sensoren. 
Wij verzoeken u dan ook concreet aan te geven: 
a. Welke stallingen deel uitmaken van de initiële 

opdracht. 
b. Hoeveel rekken onderdeel uitmaken van de initiële 

opdracht. 
c. Hoeveel van deze rekken zijn uitgerust met sensoren. 
 

fietsparkeervakken (vrije ruimte voor 
buitenmodelfietsen). 

C. Geen van deze rekken is uitgerust met sensoren 
anders dan de stalling Jaarbeursplein 

86. Beschrijvend 
document / 2.3 

Inschrijvers kunnen vragen stellen tot 13 augustus 2014 
om 12:00 uur. Het is denkbaar dat beantwoording van 
deze vragen middels de nota van inlichtingen leiden tot 
aanvullende vragen.  
a. Indien dit het geval is, worden deze vragen dan ook na 

13 augustus in behandeling genomen?  
b. Zo nee, waarom niet?  
 

Zie het antwoord op vraag 34 

87. Beschrijvend 
document / 3.1 

“Gedurende vier (4) jaar na het sluiten van de 
overeenkomst kunnen uitbreidingen op het systeem 
worden afgenomen”  
 
Wat is de reden dat inschrijvers ‘slechts’ 4 jaar 
uitbereidingen op het systeem hoeven te bieden, terwijl de 
looptijd van de overeenkomst van ten minste 5 jaar is? 
 

De duur van de in bijlage B opgenomen overeenkomst is 
gesteld op vier jaar (zie artikel 3 lid 1 van de concept 
Overeenkomst). Naast deze overeenkomst wordt door de 
gemeente Utrecht een beheer- en onderhoudsovereenkomst 
aangegaan voor de duur van vijf jaren met de mogelijkheid tot 
verlenging (zie artikel 3 lid 2 van de concept Overeenkomst). 

88. Beschrijvend 
document / 4.1.1 

“Inschrijvers dienen deze vragen binnen twee (2) Dagen te 
beantwoorden.” 
 
Wanneer opdrachtgever aan inschrijvers 
verduidelijkingsvragen stelt, dan zijn deze binnen twee 
dagen te beantwoorden. Echter, wanneer het fysiek 
overleggen van bewijsstukken betreft, dan is deze periode 
erg kort.  
 
Wij verzoeken opdrachtgever daarom de periode te 

Opdrachtgever is bereid deze termijn te stellen op vijf 
werkdagen. 
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verlengen naar 5 werkdagen. Is opdrachtgever hiertoe 
bereid? 
 

89. Beschrijvend 
document / 4.1.1 

“Inschrijvers dienen deze vragen binnen twee (2) Dagen te 
beantwoorden.” 
Wij nemen aan dat opdrachtgever hier 2 werkdagen 
bedoelt. Is deze aanname juist? 
 

Zie antwoord vraag 88 

90. Beschrijvend 
document / 4.1.1 

“Een Inschrijver zal hieraan moeten voldoen om te kunnen 
meedingen naar gunning van de Opdracht. Wanneer niet 
wordt voldaan aan één of meer van de eisen als voormeld, 
dan kan er in strijd met de aanbestedingsvoorschriften zijn 
gehandeld en kan de Inschrijving ongeldig zijn.” 
Wij nemen aan dat, inschrijvingen die niet voldoen aan de 
minimumeisen worden uitgesloten van de verdere 
procedure. Is deze aanname juist? 
 

Indien er door Inschrijver in strijd met de 
aanbestedingsvoorschriften is gehandeld is dit inderdaad het 
geval. 

91. Beschrijvend 
document / 5.2 

“Van iedere inschrijver kunnen twee vertegenwoordigers 
aanwezig zijn bij de opening van de inschrijvingen.” 
Graag vernemen wij voor wanneer en langs welke weg 
inschrijvers zich dienen aan te melden.  
 

Voorafgaande aanmelding voor de opening is niet 
noodzakelijk (doch wordt in verband met de zaalreservering 
wel op prijs gesteld). U kunt hiervoor een e-mail verzenden 
aan de in paragraaf 8.1. genoemde contactpersoon. 

92. Beschrijvend 
document / 5.2 

“Inschrijvers kunnen op verzoek een kopie ontvangen van 
het proces verbaal van opening”.  
a. Op welk moment en langs welke weg dienen 

inschrijvers dit verzoek in te dienen?  
b. Waarom wordt het proces-verbaal niet aan alle 

betrokken partijen toegezonden?  
 

Het proces-verbaal zal na opening aan alle Inschrijvende 
partijen worden toegezonden. Inschrijvers hoeven hiertoe 
geen verzoek in te dienen. 

93. Beschrijvend 
document / 5.3.5 

“Een Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt, zal 
– indien bovenstaande van toepassing – voordat aan hem 
de Opdracht wordt gegund, dienen aan te tonen dat hij 
daadwerkelijk kan beschikken over de voor de Opdracht 
noodzakelijke middelen van die derde/derden 

a. Ja dit is toegestaan. 
b. nvt – zie a. 
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(onderaannemers).” 
a. Kunnen inschrijvers in dit kader volstaan met het 

overleggen van een verklaring van de betreffende 
onderaannemer?  

b. Zo nee, op welke wijze dienen inschrijvers dan aan te 
tonen te kunnen beschikken over de noodzakelijke 
middelen?  

 
94. Beschrijvend 

document / 6.3 
a. Op welke wijze zal opdrachtgever marktconformiteit 

van de inschrijving bepalen?  
b. Wordt hiervoor gekeken naar afwijkingen t.o.v. andere 

inschrijvers?  
 

Het criterium is dat er geen sprake lijkt te zijn van een 
abnormaal laag lijkende Inschrijving in de zin van artikel 2.116 
Aanbestedingswet 2012. 

95. Beschrijvend 
document / 7.7.a 

Wij nemen aan dat inschrijver in het kader van 7.7a, 
conform AW 2012 artikel 2.130, alle inschrijvers in ieder 
geval alle relevantie informatie zal verstreken welke ten 
grondslag liggen aan de gunning of afwijzing. Is deze 
aanname correct? 
 

Uw aanname is correct. 

96. Beschrijvend 
document / 7.7.d 

“De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor 
gedurende de looptijd van de Aanbestedingsprocedure de 
randvoorwaarden van de aanbesteding te wijzigen al naar 
gelang nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe nopen” 
 
Het aanbestedingsrecht stelt strikte beperkingen aan het 
wijzigen van de opdracht, de voorwaarden, eisen en 
gunningscriteria gedurende de aanbestedingsprocedure.  
Mogen wij ervan uitgaan dat u hier doelt op slechts kleine 
wijzigingen? 
 

Uw aanname is correct. 

97. Beschrijvend 
document / 9.1.3 

“Inschrijvers dienen een beschrijving van de 
kernactiviteiten en organisatiestructuur op te nemen in de 
inschrijving. Echter, het is niet duidelijk waar deze in de 
inschrijving opgenomen dient te worden. Dit kan ook niet 

U kunt deze toevoegen achter tabblad 2  
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worden opgemaakt uit bijgeleverde checklist.” 
Op welke plek, achter welk tabblad, dienen inschrijvers dit 
document in te voegen?  
 

98. Beschrijvend 
document / 9.1.3 

“Bij Inschrijving dient de naam en nadere informatie over 
de kennis en ervaring van deze persoon verstrekt te 
worden.” 
Dit staat niet opgenomen in de checklist. Waar, achter welk 
tabblad, dienen inschrijvers deze informatie op te nemen? 
  

U dient deze in te vullen op bijlage D2 Eigen Verklaring (zie 
onder 1.4. van deze verklaring) 

99. Beschrijvend 
document / 9.3.2 

“…van één (niet meer en niet minder) referentie per 
kerncompetentie.”  
Bovenstaande beschrijving suggereert dat er geen overlap 
mag zijn van kerncompetenties bij aanleveren van 
meerdere referenties. Wij nemen aan dat dit niet de 
intentie is van de opdrachtgever. 
Kunt u bevestigen dat per kerncompetentie minimaal één 
referentie overlegd dient te worden met een maximum van 
4 referenties? 
 

Indien er met één referentie meerdere kerncompetenties 
kunnen worden aangetoond, dan kan Inschrijver deze 
referentie voor deze toepasselijke kerncompetenties opgeven.  
In dat geval wordt de referentie dus meermalen opgevoerd.  
 
Vorenstaande laat onverlet dat voor elke kerncompetentie 
slechts 1 referentieproject kan worden overgelegd.  
 
Een referentie die voor een kerncompetentie wordt 
overgelegd, dient te voldoen aan de kerncompetentie als 
geheel en dient alle gevraagde elementen te bevatten. Het is 
dus uitdrukkelijk niet toegestaan om referenties op te geven 
die separaat slechts voor delen aan een kerncompetentie 
voldoen, maar in samenstel wel alle elementen in zich 
houden.  
 
In dat kader dient duidelijk op de referentiebijlage (Bijlage D4) 
te worden aangegeven op welke kerncompetentie of 
kerncompetenties de referentie betrekking heeft/hebben door 
middel van doorhaling/verwijdering van de niet van toepassing 
zijnde kerncompetenties 
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100. Beschrijvend 
document / 9.3.2 

“Per kerncompetentie kan 
een referentieformulier worden ingediend.” 
Wij nemen aan dat de opdrachtgever hier bedoelt per 
referentie kan één referentieformulier worden ingediend. 
Immers, één referentie kan van toepassing zijn op 
meerdere kerncompetenties. Inschrijvers kunnen dit op het 
formulier aangeven. 
  
a. Is onze aanname juist?  
b. Zo nee, wat bedoelt u?  
 

Indien een referentie betrekking heeft op meerdere 
kerncompetenties kan worden volstaan om één exemplaar 
bijlage D4 hiervoor te hanteren.  
 
In dat kader dient duidelijk op de referentiebijlage (Bijlage D4) 
te worden aangegeven op welke kerncompetentie of 
kerncompetenties de referentie betrekking heeft/hebben door 
middel van doorhaling/verwijdering van de niet van toepassing 
zijnde kerncompetenties 
 
Zie tevens het antwoord op voorgaande vraag. 

101. Beschrijvend 
document / 9.6 

“Rekenfouten worden slechts gecorrigeerd voor zover 
deze controleerbaar geen aanpassing van het prijsniveau 
inhouden, zoals de fouten die betrekking hebben op de in 
het Prijzenformulier aangegeven sommeringen.”  
 
Het is ons niet geheel duidelijk wat de opdrachtgever met 
bovenstaande zin bedoelt. Immers, een rekenfout zal altijd 
een aanpassing / wijziging van het prijsniveau met zich 
mee brengen. Graag ontvangen wij een nadere 
beschrijving van wat de opdrachtgever bedoelt.  
 

De betreffende passage komt te vervallen. 

102. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium A 

U spreekt over het beschikbaar stellen van open data.  
Mogen wij ervan uitgaan dat u doelt op het beschikbaar 
stellen van de data aan de gemeente Utrecht? 
 

Voor de volledigheid dient als reactie op uw vraag te worden 
opgemerkt dat de door het Systeem te leveren data eigendom 
is van de gemeente Utrecht en hoeft derhalve niet 
beschikbaar te worden gesteld.  
 
Wat de gemeente Utrecht beoogd is dat het de data die door 
het geleverde Systeem wordt gegenereerd via de 
fietsmanagementcentrale ook als open source data kan 
vrijgeven aan derden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van 
app’s, fietsrouteplanners e.d. 
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103. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium A 

De mate van nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van de 
kwaliteit en het functioneren van de sensoren.  
a. Mogen wij ervan uitgaan dat bij het ingaan van de 

overeenkomst de reeds aanwezige sensoren van 
goede kwaliteit zijn en ook allen functioneren? 

b. Indien bij aanvang van de overeenkomst blijkt dat niet 
alle sensoren naar behoren functioneren, hoe gaat de 
gemeente om met de kosten voor de 
vervangen/reparatie van deze sensoren?  

 

A. Ten aanzien van de reeds aanwezige sensoren zoals 
geplaatst in de fietsenstalling Jaarbeursplein geldt dat u er van 
uit mag gaan dat deze correct functioneren en dat de 
geleverde data vanuit deze stalling juist is. Voor de kwaliteit 
van deze data van deze stalling is Opdrachtnemer niet 
verantwoordelijk. 
 
B. De overige stallingen beschikken niet over sensoren, 
hiervoor dient Opdrachtnemer een eigen oplossing aan te 
dragen. Zie ook “Specifieke eisen m.b.t. Detectiesysteem” op 
pagina 41 van 64. Uw vraag zoals geformuleerd onder punt b. 
is derhalve niet relevant. 
 

104. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium A 

U vraagt om informatie over het eventueel ver- en 
herplaatsen van onderdelen van de oplossing. 
Mogen wij ervan uitgaan dat de kosten voor ver- en 
herplaatsing buiten deze opdracht vallen? 
 

Ja, deze kosten vallen buiten het kostenplafond, maar dienen 
echter wel op “Bijlage D3 Prijzenformulier (gewijzigd)” - bij 
deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd - te worden opgegeven.  

105. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium B 

In criterium B spreekt u over de beschikbaarheid van het 
aangeboden systeem. Naar onze mening heeft 
beschikbaarheid niet alleen betrekking op de aanwezigheid 
van de data, maar ook de kwaliteit daarvan.  
 
Is onze aanname correct dat u bij dit criterium ook de 
kwaliteit van de beschikbare informatie (accuraatheid) 
beoordeelt? 
 

De kwaliteit van de data is inderdaad een belangrijk element. 
De Aanbestedende dient heeft de beoordeling van dit element 
ondergebracht bij Criterium A onder nauwkeurigheid.  
 
Zie verder ook het antwoord  op de vragen 13, 14 en 27. 

106. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium B 

“Storingen in het datacommunicatienetwerk langer dan 2 
uur” 
a. Het is ons niet duidelijk waarom deze uitzondering 

alleen storingen langer dan 2 uur betreft. Wij 
verzoeken u dit te verduidelijken? 

b. Wat betekent dit voor storingen korter dan 2 uur? 
Worden deze als ‘niet beschikbaar’ beschouwd? Of 

Een storing tot en met 2 uur ligt in de risicosfeer van 
Opdrachtnemer. Bij storingen langer dan 2 uur wordt geacht 
sprake te zijn van een grootschalige storing die buiten de 
invloedsfeer van Opdrachtnemer valt, tenzij de storing mede 
het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming vanuit 
opdrachtnemerszijde. Onder een toerekenbare tekortkoming 
wordt in dit kader tevens verstaan het niet tijdig treffen van 
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wordt de inschrijver geacht hier op andere wijze 
rekening mee te houden, bijvoorbeeld middels een 
data back-up? 

 

maatregelen waardoor voormelde storing voorkomen/beperkt 
hadden kunnen worden. 

107. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium B 

“Storingen langer dan 2 uur in de stroomvoorziening” 
a. Het is ons niet duidelijk waarom deze uitzondering 

alleen betrekking heeft op storingen langer dan 2 uur. 
Wij kijken uit naar uw uitleg. 

b. Wat betekent dit voor stroomstoringen korter dan 2 
uur? Worden deze als ‘niet beschikbaar’ beschouwd? 
Of wordt de inschrijver geacht hier op andere wijze 
rekening mee te houden? 

 

A. U wordt geacht het Systeem zo in te richten dat deze een 
storing van 2 uur kan opvangen. 
B. Ja, Deze worden beschouwd als niet beschikbaar tenzij het 
Systeem deze periode zelf kan opvangen en er dus geen 
sprake is van een onderbreking. 
Zie eveneens het antwoord op voorgaande vraag. 

108. Beschrijvend 
document / 9.8 
Criterium C 

Inschrijvers dienen rekening te houden met de vereiste 
SAT.  
a. Is de opzet van de SAT al bekend? 
b. Kunt u aangeven uit welke onderdelen deze SAT 

bestaat? 
 

De opzet en invulling van de SAT zal mede afhankelijk zijn 
van de door Inschrijver aangeboden oplossing en zal t.z.t. in 
overleg met de Opdrachtnemer worden vastgesteld. 

109. Bijlage A PvE 
Algemene Eisen 
Eis 6 

Aankoppelen van de Jaarbeurspleinstalling (BPC). 
a. Welke gegevens worden aangeleverd door het BPC 

concept? 
b. Zijn dit push berichten? 
c. Naar welk (virtueel) adres worden de berichten 

verzonden? 
d. Moet de ontvangende software een 

ontvangstbevestiging (acknowledge) geven? 
 

Zie Mededeling van Aanbestedende dienst 1.. 
Klaver/Nsecure zal de door het BPC gegenereerde data 
aanbieden vanuit hun CAS via een IP converter.  
 
Er is geen sprake van het pushen van informatie. Door middel 
van de koppeling met het CAS (Communication Application 
Services) in de Jaarbeurspleinstalling, kan op elk gewenst 
moment data onttrokken worden (pull) door ON. 
 
  

110. Bijlage A PvE 
Algemene Eisen 
Eis 7 

Training en opleiding. 
a. Wat is het minimale opleidingsniveau van de 

deelnemers? 
b. Hoeveel medewerkers van de gemeenten moeten 

worden opgeleid? 

a. minimaal MBO 
b. 4 personen 
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111. Bijlage A PvE 

Algemene Eisen 
Het tijdig aanvragen van de netaansluitingen. 
a. Mogen wij ervan uitgaan dat de gemeente Utrecht de 

uiteindelijke contractpartij voor de energieleverancier 
wordt? 

b. Wie is verantwoordelijk voor de aansluitkosten? 
c. Mogen wij ervan uitgaan dat de energierekening door 

de gemeente Utrecht wordt betaald? 
 

A. Ja, daar mag u vanuit gaan. 
B. Zie Mededeling van Aanbestedende dienst 6. 
C. Ja, daar mag u vanuit gaan. 

112. Bijlage A PvE 
Eisen ten aanzien 
van data (stromen)  
Eis 1 en 10 

Mogen we er vanuit gaan dat hier sprake is van een typo, 
en dat u niet een CVS, maar CSV bestand bedoelt? 
 

Ja, dat is correct. Hier wordt een CSV-bestand bedoeld. 

113. Bijlage A PvE 
Eisen ten aanzien 
van data (stromen) 
Eis 6 

“De fietsenstallingen bieden gezamenlijk 1 feed aan waarin 
de status van de stallingen gemeld wordt” 
a. Wordt hier een openbare feed bedoeld, die door 

diverse partijen gebruikt kan worden?  
b. Worden hier nog andere partijen dan de gemeente en 

FMS van Crow voorzien? 
 

A. Ter verduidelijking: de data vanuit de fietsenstallingen dient 
via het fietsverwijsmanagementsysteem te worden gebundeld 
tot 1 datafeed. Zie ook het antwoord op vraag 79. Wat de 
gemeente Utrecht beoogd is dat het de data die door het 
geleverde Systeem wordt gegenereerd via de 
fietsmanagementcentrale ook als open source data kan 
vrijgeven aan derden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van 
app’s, fietsrouteplanners e.d. (zie ook het antwoord op vraag 
102). 
B. Vooralsnog niet maar dit wordt zeker niet uitgesloten 
 

114. Bijlage A PvE 
Eisen ten aanzien 
van data (stromen)  
Eis 10 

In gunningscriterium B spreekt u over een minimale 
beschikbaarheid van het systeem van 98 procent. In eis 10 
mbt datastromen eist u een minimale nauwkeurigheid van 
98,5 procent. 
Wij realiseren ons dat het twee verschillende eenheden 
betreft, namelijk de beschikbaarheid van het systeem (in 
tijd) en de nauwkeurigheid van de data (aantallen). Beide 
hebben echter een nauwe samenhang: het is onmogelijk 
data met een hogere nauwkeurigheid te presenteren dan 
de nauwkeurigheid waarmee deze zijn opgeslagen. 

In feite betreft het hier een opeenstapeling van een tweetal 
eisen: het systeem dient minimaal 98% beschikbaar te zijn, 
daarnaast dient tijdens de periode van beschikbaarheid de 
nauwkeurigheid van de datastroom minimaal 98,,% te zijn. 
Gegeven het bovenstaande is het antwoord op vraag: 
A. Nee 
B. 98% voor beschikbaarheid en 98,5% voor nauwkeurigheid 
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a. Dienen wij voor beide uit te gaan van hetzelfde 
percentage?  

b. Is dit 98, of 98,5 procent? 
 

115. Bijlage D1 
Checklist 

Achter tabblad 8 kan verdere relevante informatie worden 
toegevoegd.  
a. Aan welke informatie moeten inschrijvers hierbij 

denken?  
b. En welke rol speelt deze informatie bij verdere 

beoordeling?  
 

a. Brochures, tekeningen, foto’s en andere informatie die 
Inschrijver aan zijn Inschrijving wenst toe te voegen.  
 
b. Deze informatie is zuiver van informatieve aard en zal niet 
in de beoordeling worden betrokken. 
 

116. Bijlage D1 
Checklist 

Een aantal bij inschrijving aan te leveren documenten 
(organisatiestructuur en gegevens contactpersoon) zijn niet 
opgenomen in de checklist.  
a. Wij verzoeken u daarom om aan te geven waar, achter 

welk tabblad, deze documenten opgenomen kunnen 
worden.  

b. Daarnaast verzoeken wij u om een aangepaste 
checklist aan te leveren.  

 

Zie het antwoord op de vragen 97 en 98. 

117. Bijlage D3 Inschrijvers dienen een uurtarief op te geven voor de 
opleiding van nieuwe werknemers.  
Welke rol speelt dit uurtarief bij verdere beoordeling?  

De door Inschrijver opgegeven uurtarie(f)(ven) in Bijlage D3 
worden niet separaat in de beoordeling betrokken, maar 
vormen mede de grondslag voor de berekening van de 
Totaalprijs en dienen concreet herleidbaar en inzichtelijk te 
zijn in de door Inschrijver bij Inschrijving te overleggen 
gedetailleerde prijsspecificatie (open begroting) op basis 
waarvan de Totaalprijs is berekend. 
 

118. Bijlage D4, 
Referentie bijlage 

a. Begrijpen wij goed dat inschrijvers onder punt 4 alleen 
de kerncompetenties opnemen welke van toepassing 
zijn op de betreffende referenties?  

b. Zo nee, wat bedoelt de opdrachtgever? 
 

Ja, u dient duidelijk op de referentiebijlage (Bijlage D4) aan te 
geven op welke kerncompetentie of kerncompetenties de 
referentie betrekking heeft/hebben door middel van 
doorhaling/verwijdering van de niet van toepassing zijnde 
kerncompetenties. 
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119. Algemeen Gaat de gemeente Utrecht ermee akkoord dat de 
database, systemen en servers, in het kader van 
kostenreductie, in de toekomst eventueel ook gebruikt 
worden door andere gemeenten (met de juiste 
autorisatie)? Of vereist de gemeente Utrecht een volledig 
losstaand, zelfstandig systeem? 
 

Ja, zolang dit geen beperkende invloed heeft op de werking 
en eventuele uitbreiding van het FVS van gemeente Utrecht 
en gewaarborgd is dat niet-geautoriseerde personen bij de 
data van gemeente Utrecht kunnen komen. 

120. Bijlage A, 
Programma van 
Eisen, p. 41, eis 6 

In de eis staat dat het systeem in staat moet zijn om na 
oplevering uitgebreid te worden binnen een stalling, 
bijvoorbeeld ten behoeve van compartimenteren. Er staat 
ook dat sommige stallingen bij oplevering al dienen te 
worden gecompartimenteerd. Er wordt verwezen naar 
bijlage E3, echter in die bijlage worden geen 
compartimenten beschreven.  
Vraag: Kunt u een specificatie geven van de stallingen 
welke gecompartimenteerd dienen te worden en hoe de 
compartimentatie van deze stallingen er uit dient te zien bij 
oplevering? 

Zie het antwoord op vraag 24 

121. Bijlage A, 
Programma van 
Eisen, p. 41, eis 6 
(Detectiesysteem) 

Dient het systeem geschikt te zijn voor het 
compartimenteren van stallingen zonder het bij plaatsen 
van extra detectiemiddelen (tegen extra kosten)? Betekent 
dit dus dat er enkel nog de informatiedisplays in de stalling 
geplaatst dienen te worden indien op compartimenten 
wordt overgegaan? 
 

Nee, indien de gemeente Utrecht er voor kiest om de 
stallingen nader te compartimenteren dan is het toegestaan 
om hiervoor additionele detectiemiddelen te plaatsen. Hier 
zullen in dat geval kosten aan zijn verbonden die worden 
gedragen door Opdrachtgever. 

122. Bijlage A, 
Programma van 
Eisen, p. 44, eis 
20 (Verwijsborden 
en displays) 

De EN-normering 12966 wordt geeist. 
Vraag: Bent u bereid deze eis voor de display voor de vrije 
tekstregels te laten vervallen? Hiermee kan een bredere 
range van kwalitatief hoge displays worden toegepast.   

Gelijkwaardige alternatieven (ten opzichte van de EN 12966 
normering) worden door de Aanbestedende dienst 
toegestaan. Dit dient echter wel door Inschrijver expliciet 
inzichtelijk te worden gemaakt en gemotiveerd. Zie verder ook 
de antwoorden op de vragen 52, 66 en 67. 
 

123. Bijlage A, 
Programma van 
Eisen, p. 45, eis 

Het is ons niet duidelijk wat er wordt gevraagd in deze eis.  
Vraag: Kunt u toelichten (wellicht met een voorbeeld) wat 
bedoeld wordt met de genoemde ‘wegvakken’? 

Zie de antwoorden op de vragen 11 en 82. 
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124. Bijlage A, 
Programma van 
Eisen, p. 45, eis 
10 
(Fietsverwijsmana
gementsysteem) 

Het is ons niet duidelijk wat er wordt gevraagd in deze eis.  
Vraag: Kunt u nader toelichten wat de bedoeling is van het 
(grafisch) definiëren van wegvakken en hoe een systeem 
hier aan dient te voldoen? 
 

Zie de antwoorden op de vragen 11 en 82. 

125. § 1.4 p. 8  
& 
Bijlage E3 
‘Fietsenstalling 
Westplein’ 

In bijlage E3 wordt aangegeven dat stalling Westplein 8 
entrees/exits heeft, in paragraaf 1.4 van het beschrijvend 
document wordt aangegeven dat er 4 in/uitgangen zijn bij 
deze stalling. Vraag: Kunt u aangeven wat het aantal 
entrees/exits van deze stalling bij oplevering zal zijn? 
 

Zie antwoord op vraag 55. 

126. In PVE. Bijlage A 
Blz 41 

In het PVE wordt het toepassen van fietsgebonden 
oplossingen zoals barcodes en tags uitgesloten. Dit betreft 
geen functionele eis, maar een uitsluiting van een 
bepaalde techniek, waarvan de reden niet gegeven wordt. 
Kunt u aangeven waarom dit wordt uitgesloten? 
 

De Aanbestedende dienst beoogd een systeem te realiseren 
dat, ten behoeve van het kunnen informeren van fietsers over 
de beschikbare capaciteit in de aangesloten fietsenstallingen, 
geen extra drempels opwerpt voor de gebruikers (en de 
beheerder) van die stallingen zoals het moeten 
gebruiken/aanbrengen van barcodes en tags. 
De Aanbestedende dienst beoogd geen systeem te realiseren 
waarmee onder andere (de schijn kan worden gewekt dat) 
bijvoorbeeld vaste gebruikers gesignaleerd kunnen worden of 
per fiets inzichtelijk kan worden gemaakt hoe lang deze staat 
gestald (i.v.m. waarborgen privacy). Indien dat wel de 
bedoeling was geweest zouden barcodes en tags mogelijk 
zeer goed bruikbare oplossingen zijn.  
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