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Nota van Inlichtingen - 3 
 
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. 
 
Behandeling vragen en antwoorden 
 
Nr Verwijzing (document/ 

tekst/paragraaf) 
Vraag Antwoord 

1. Algemeen Zijn de tekeningen van de stallingen beschikbaar in CAD 
format? Zo ja, graag beschikbaar stellen. 
 

Er zijn momenteel geen geschikte plattegronden 
beschikbaar in CAD format. 

2. Eisen beschikbaarheid, 
nauwkeurigheid en 
beveiliging punt 2  
p47/64 

Het aangeboden systeem moet geschikt zijn voor 
buitenopstelling (minimaal IP56). Voor de onderdelen in 
buitenopstelling is dit een logische eis. We gaan er 
vanuit dat de apparatuur die binnen wordt toegepast 
geschikt moet zijn voor binnenopstelling (vb. IP 42).  
 

Ja, dat is een correcte aanname. 

3. Beschrijvend document, 
Fietsverwijssysteem, 
paragraaf 1.3 

De gemeente Utrecht is op zoek naar een systeem met 
een hoge nauwkeurigheid en een goede voorspelling 
van het aantal vrije plekken. Een dergelijk systeem 
vraagt om innovatie. Om innovatie mogelijk te maken en 
te stimuleren zou het goed zijn om een extra ronde in te 
bouwen vóór 31 januari 2015, waarbij de goede werking 
van het systeem wordt getoond. Op deze manier krijgt 
de gemeente Utrecht meer zekerheid over een goed 
werkend systeem. Is het mogelijk om een fase in te 

De gemeente Utrecht is op zoek naar een systeem dat 
werkend wordt opgeleverd conform de specificaties die 
zijn neergelegd in het Programma van Eisen. In de eisen 
is onder andere de minimale vereiste nauwkeurigheid van 
de data vastgelegd (98.5%). 
De werking van het systeem (conform PvE) wordt getest 
bij de SAT. We achten hiermee voldoende borging te 
hebben ingebouwd om aan te tonen dat een werkend 
systeem conform PvE kan worden opgeleverd.  
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voegen waarbij de opdrachtnemer in december 2014 laat 
zien dat het systeem goed werkt op 250 plekken in een 
openbare stalling? En wanneer het systeem niet goed 
werkt, dan de opdracht te laten vervallen? 
 

4. Beschrijvend Document / 1 
inleiding / 14. 
Fietsenstalling Westplein 
betreft een tijdelijke 
fietsenstalling (periode 1,5 
tot 2 jaar) in de openbare 
ruimte. 

Wij zijn ervan uitgegaan dat vanaf 31 januari 2015 deze 
stalling maximaal 2 jaar operationeel blijft. Vermindert de 
maximum operationele periode evenredig mee?  

Ja, ten aanzien van Fietsenstalling Westplein mag u 
uitgaan van een initiële duur van maximaal 2 jaar, doch 
een verlenging van deze periode valt niet uit te sluiten. 

5. Beschrijvend Document / 
Bijlage A PvE / Eisen tbv 
installatie en 
bedrijfsgerede oplevering / 
8 

In de nota van inlichtingen 2 geeft u aan onder Correctie 
6 dat OG de stroomaanvraag voor de borden bij Stedin 
regelt om zo een vlotte doorstroming te bevorderen.  
 
A. Kan de stroomvoorziening op het Westplein ook onder 
deze regeling vallen?   
 
B. Kunnen wij gebruik maken van de reeds aanwezige 
stroomvoorziening in de stallingen en, zo nodig, een 
extra groep aansluiten conform de NEN 1010 normen? 

A. Nee, want Opdrachtnemer bepaalt waar deze 
stroomvoorziening moet komen. Oplevering van Westplein 
uiterlijk 31/3/2015 geeft Opdrachtnemer bovendien 
voldoende tijd om zorg te dragen voor de aansluiting 
hiervan. 
 
B. In de stallingen Vredenburg, Stadhuis & Zadelstraat is 
een meterkast aanwezig. Indien u dit nodig acht, kunt u 
hierop een extra groep of aansluiting maken conform de 
gestelde NEN- norm. De kosten hiervoor worden door 
Opdrachtnemer gedragen. 
 

6. NVI correctie 4 Op basis van de vragen heeft u de oplevertermijn van 
het gehele werk gesplitst zodat gefaseerd opgeleverd, 
wordt waarbij de eerste oplevering blijft staan op 31-01-
15.  
Dit levert echter geen positieve invloed op voor het 
kritisch pad. De reden van het verzoek voor verlenging 
van de oplevertermijn is niet de hoeveelheid van het 
werk, maar de doorlooptijd van het proces van gunning 
tot aan SAT verwijslokaties. Wij verzoeken u de 
oplevertermijn met 2 maanden te verlengen. (Zie voor 

De oplevertermijn wordt niet aangepast. 
 
Opdrachtgever is van mening dat de doorlooptijd van het 
proces niet is gebaseerd op onrealistische 
uitgangspunten, mede gelet op het reeds gereed zijn van 
het ontwerp van de borden i.c.m. het bordenplan. 
Hetzelfde geldt voor de doorlooptijd ten aanzien van de 
productie en oplevering van de daarbij behorende masten.  
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globale planning van het kritieke pad de planning welke 
als bijlage is toegevoegd) 
 

7. NVI correctie 5 De 22 informatiedisplays dienen niet in de totaalprijs 
opgenomen te worden. Wij nemen aan dat de 
exploitatiekosten voor deze displays ook niet 
meengenomen behoeven te worden, kunt u dit 
bevestigen? 
 

Dat is een juiste aanname. 

8. NVI correctie 5 Worden de optionele prijzen niet beoordeeld in 
gunningscriterium Prijs? Indien deze wel beoordeeld 
worden, graag aangeven op welke manier deze prijzen 
meewegen in het gunningscriterium prijs. 
 

Deze wegen inderdaad niet mee in de berekening van de 
Totaalprijs hetgeen de berekeningsgrondslag vormt voor 
de beoordeling voor het kwantitatieve gunningcriterium 
Prijs als bedoeld in paragraaf 9.6. van het Beschrijvend 
document. 

9. NVI correctie 6 en vragen 
22, 69 en 111 

Helder is nu dat de aanbestedende dienst de aanvragen 
en verbruikskosten draagt. Niet duidelijk is of de 
aansluitkosten ook door aanbestedende dienst gedragen 
wordt. Kunnen wij aannemen dat de aanbestedende 
dienst deze kosten draagt? 
 

De aansluitkosten voor de borden worden door de 
Aanbestedende dienst gedragen. Zie ook het antwoord op 
vraag 11. 

10. Beschrijvend document 
Fietsverwijssysteem / eis 
10 pagina 50 van 64 

De nauwkeurigheidseis van 98,5% is hoog.  Voor veel 
marktpartijen vraagt dit om innovatieve oplossingen en 
extra maatwerk. Slechts een enkele marktpartij heeft 
mogelijk al een werkend systeem. Als zaken niet zijn 
gerealiseerd c.q. niet tijdig een werkend systeem wordt 
opgeleverd geeft u aan over te gaan tot het opleggen 
van een mogelijke boete. Bij een project waarbij imago 
schade voor de opdrachtgever niet gewenst is kunt u de 
keuze eerder maken om op basis van Proof of Concept 
te gunnen. Daarmee biedt u meer marktpartijen de 
mogelijkheid een voorstel uit te werken, kunt u mogelijk 
gebruik maken van de meest innovatieve technieken en 
reduceert u uw risico maximaal. Bent u bereid tot het 
opnemen van een Proof of Concept? 
 

Zie het antwoord op vraag 3. 
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11. Nota van Inlichtingen 2, 
Mededelingen van de 
Aanbestedende dienst, 
punt 6. Pagina 6 van 40 

Er wordt gesteld dat de Aanbestedende dienst voor 
eigen rekening en risico de aanvraag van de 
energieaansluiting voor de borden (bij Stedin) verzorgt. 
 
Verzorgt de Aanbestedende dienst dan ook de 
benodigde straatkast en de benodigde voedingskabel 
met overlengte tot aan de aangegeven locatie van de 
mast? 
 

Opdrachtgever verzorgt de aanvraag en draagt zorg voor 
de aansluiting en draagt de aansluitkosten. Het 
aanbrengen van de bekabeling (tot max 10 m) is voor 
rekening van de Opdrachtnemer. Bij overlengte is sprake 
van meerwerk.  
 

12. Nota van Inlichtingen 2, 
Mededelingen van de 
Aanbestedende dienst, 
punt 6. Pagina 6 van 40 

Zie bovenstaande vraag. Zo niet, kan de Aanbestedende 
dienst dan in het kader van een gelijke inschrijving van 
alle partijen aangeven van welke randvoorwaarden kan 
worden uitgegaan door de inschrijvende partij? 
Bijvoorbeeld:  
a. Het uitgangspunt is dat de straatkast maximaal (10?) 

meter van de locatie van de mast af staat. 
b. Het uitgangspunt is dat er geen ondergrondse en 

bovengrondse  
obstakels aanwezig zijn tussen de mast en de 
straatkast. 

 

A. Het aansluitpunt bevindt zich maximaal 10 m 
vanaf de mast. Bij grotere afstand kunnen de 
kosten voor bekabeling als meerwerk worden 
berekend.  

B. Dat uitgangspunt is correct. Bij afwijkingen kan 
meerwerk in rekening worden gebracht.  

13. Nota van Inlichtingen 2, 
Mededelingen van de 
Aanbestedende dienst, 
punt 6. Pagina 6 van 40 

Er wordt gesteld dat de Aanbestedende dienst zelf het 
definitieve plaatsingsplan opstelt. 
 
Kunnen er uitgangspunten worden gedefinieerd in het 
kader van een gelijke inschrijving van alle partijen wat 
betreft de gekozen plaats van de masten? 
 
Bijvoorbeeld: 
a. De ondergrond bestaat uit standaard tegels of 

onbestrate ondergrond 
b. Kan er van uit gegaan worden dat er geen 

werkzaamheden in of onder geasfalteerde 
wegdekken uitgevoerd hoeven te worden door 
opdrachtnemer? 

c. Kan ervan uit worden gegaan dat er bij keuze van de 
plaats van de mast er geen conflict is met andere 

A. Uitgangspunt is dat de ondergrond uit standaard 
tegels bestaat. 

B. Het definitieve locatieplan wordt momenteel 
opgesteld. U kunt dit als uitgangspunt hanteren. 
Mochten er toch werkzaamheden in of onder 
geasfalteerde wegdekken moeten worden 
uitgevoerd, kunt u hier meerwerk voor in rekening 
brengen.  

C. Ja daar kunt u van uitgaan. Het definitieve 
locatieplan wordt momenteel opgesteld. Mochten 
er toch afwijkingen zijn agv conflicten in de 
ondergrond, dan kunt u hier meerwerk voor in 
rekening brengen.  
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aanwezige ondergrondse  kabels en leidingen en 
objecten? 

 
14. NVI 2, vraag 27 U geeft aan een percentage van minimaal 98,5% te 

eisen. Kunt u aangeven hoe wij de 98,5% moeten lezen? 
Mag het verschil tussen de werkelijk aanwezige en de 
gerapporteerde fietsen nooit meer dan 1,5% zijn? Dan 
moet je eigenlijk weten voor welke periode dit moet 
gelden, omdat het een cumulatieve fout is, waarbij je ook 
niet zonder meer mag aannemen dat het aantal fouten 
ingaand uit middelt tegen het aantal fouten uitgaand. 
 

De nauwkeurigheid van 98.5% beschrijft dat er een 
maximale afwijking van 1.5% mag zitten tussen het 
gerapporteerde aantal vrije plekken en het werkelijke 
aantal vrije plekken. Dit percentage geldt per stalling voor 
elk tijdstip en is tijdsperiode onafhankelijk en zal bij telling 
in het kader van de synchronisatie (zie het antwoord op 
vraag 56 in de Nota van Inlichtingen 2) eenmaal per week 
op een vast moment door de gemeente Utrecht worden 
vastgesteld. 
 
Artikel 11 lid 3 van de Overeenkomst wordt 
dienovereenkomstig als volgt aangepast: 
 

“Opdrachtgever (en/of diens aan te wijzen derde-
vertegenwoordiger) zal tijdens de periodiek in te plannen 
synchronisatie van het systeem per stalling de afwijking 
nagaan van het gerapporteerde aantal vrije plekken en het 
werkelijke aantal vrije plekken, waarmee het 
nauwkeurigheidspercentage wordt vastgesteld en het 
systeem kan worden gesynchroniseerd. 
Indien de Opdrachtnemer na controle van Opdrachtgever als 
voormeld de aangeboden beschikbaarheid en/of minimaal 
geëiste nauwkeurigheid per kwartaal niet realiseert, kan 
Opdrachtnemer een boete van € 10.000,- opgelegd krijgen.” 

 
Boetes kunnen cumulatief worden opgelegd tot een 
maximum van 20% van de opdrachtsom. 
 

15. NVI 2, vraag 52 Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is het 
verplicht om dynamische borden, die ervoor bedoeld zijn 
om het verkeer te sturen of informeren, EN12966 
gecertificeerd uit te voeren. Hiervoor zijn dan ook, door 
de Nederlandse overheid geaccrediteerde, instanties 
aangewezen om dit certificeringstraject uit te mogen 

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar 
het antwoord 52, 66, 67 en 122 van Nota van Inlichtingen 
2.  
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voeren. Indien hier niet aan wordt voldaan pleegt men 
een economisch delict. Kan OG aangeven hoe ze 
hiermee om wil gaan? 
 

16. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
data (stromen) 

Er is sprake van een meetnauwkeurigheid van 98,5%. Is 
dit het concluderende cijfer voor een gehele stalling of 
per meetsnede afzonderlijk. Indien dit het concluderende 
cijfer is, klopt het dan dat elke in/uitrit met een 
nauwkeurigheid van meer dan 99% moet bemeten 
worden. Indien er 4 in- en uitritten zijn, mogen we dan 
aannemen dat de meetnauwkeurigheid boven de 99,7% 
moet liggen per snede? 
 

Het percentage van 98,5% betreft de gehele stalling. Zie 
verder het antwoord op vraag 14.  

17. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
data (stromen) 

Mag de meetnauwkeurigheid beïnvloed worden door 
neerslag, schaduw, zonnestand, windsnelheid, … Hoe 
zal de meetkwaliteit gecontroleerd worden in de 
verschillende beïnvloedende omstandigheden? 
 

Bij voorkeur geeft ON zelf aan hoe de nauwkeurigheid 
gemeten wordt en welke invloed verschillende 
weersomstandigheden op de meetnauwkeurigheid kunnen 
hebben. 
 

18. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
data (stromen) 

Dienen wij er rekening mee te houden dat op alle 
meetlocaties niet enkel fietsen, maar ook gewoon 
personen kunnen passeren. Of met andere woorden, 
moeten we ervoor zorgen dat voetgangers geen valse 
detectie geven? 
 

Ja, dat is correct. 

19. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
Specificatie eisen m.b.t. 
Detectiesysteem 

Moet het systeem ook bij sneeuwval en sneeuwophoping 
accuraat blijven werken? Zo ja, tot welke sneeuwhoogtes 
moet de meetkwaliteit verzekerd zijn? 
 

U kunt er van uitgaan dat stoepen/ingangen van de 
stallingen zo veel mogelijk zullen worden vrijgehouden 
van sneeuw, maar u dient wel rekening te houden moet 
worden met de mogelijke aanwezigheid van een beperkt 
sneeuwdek. Bij de controle ten behoeve van de 
synchronisatie (zie het antwoord op vraag 14) zal 
Opdrachtgever naar redelijkheid de 
weersomstandigheden meewegen. 
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20. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
Specificatie eisen m.b.t. 
Detectiesysteem  

Moeten fietsen uit alle mogelijke materialen 
detecteerbaar zijn? 
 

U moet de materialen detecteren die nodig zijn om aan de 
gevraagde nauwkeurigheid te kunnen voldoen.  

21. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
Specificatie eisen m.b.t. 
Detectiesysteem  

Tot welke maximale asafstand moeten fietsen 
gedetecteerd worden? 

Tot de afstand die nodig is om alle voorbij komende 
fietsen te kunnen detecteren. Welke afstand dat is, is 
afhankelijk van de werking van uw systeem. Daar kunnen 
wij geen uitspraak over doen.  
 

22. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
data (stromen) 

Moet de meetnauwkeurigheid gewaarborgd blijven bij 
gelijktijdige passage van meerdere fietsen, kris kras door 
elkaar, ongeacht hun richting? 
 

Ja. 

23. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
Specificatie eisen m.b.t. 
Detectiesysteem 

Is het naast de detectie van het aantal fietsen per 
richting een meerwaarde, indien er ook informatie kan 
verschaft worden over het type van fiets (kind / jeugd / 
volwassene)? 
 

Nee. 

24. Bijlage A: PVE. 
Aannemings/civieltechnisc
he werkzaamheden  

Uit alle beschikbare stukken is niet exact op te maken 
welke civieltechnische werkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd bij de plaatsing van de bebording. 
Exacte locaties en de omstandigheden aldaar 
(bestrating, benodigde fundering, kabels/leidingen, waar 
aftakken elektriciteit etc,) zijn niet gegeven. Kunt u 
aangeven waar een inschrijver vanuit moet gaan bij het 
opstellen van een prijs hiervoor? 
 

Zie antwoord op vraag 11, 12 en 13. 

25. Bijlage A: PVE. 
Aannemings/civieltechnisc
he werkzaamheden 

Mag ten aanzien van de exact uit te voeren 
civieltechnische werkzaamheden een aanname gedaan 
worden, waarvoor een richtprijs wordt afgegeven, 
zodanig dat afwijkingen ten opzichte van de omschreven 
aannames kunnen leiden tot doorbelasting van het 
meerwerk voor de inschrijver? 
 
 

Zie antwoord op vraag 11, 12 en 13. 
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26. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
data (stromen) 

Om de vereiste nauwkeurigheid van 98,5% te behalen is 
het noodzakelijk om bij de fietsenstallingen waarin het 
publiek naast de fiets loopt te voorzien van een specifiek 
fiets telconstructie die de gebruiker forceert om de fiets 
langs een telsysteem te geleiden in de vorm van een 
tellende fietsgoot of vergelijkbaar. In hoeverre is het 
toegestaan om dergelijke constructies te monteren ? 

Het aanbrengen van telgoten is, met het oog op een 
goede toegankelijkheid van de stallingen en een vlotte 
doorstroming, niet toegestaan. Fietsers moeten door een 
bredere doorgang naar binnen en naar buiten kunnen.  

27. Bijlag A: PVE. Eisen t.a.v. 
data (stromen) 

Het is ons inziens onmogelijk om in de huidige situatie 
van de (geplande) ingangen van stalling Westplein de 
geëiste meetnauwkeurigheid te behalen. Dit kan wel 
wanneer ingangen enige aanpassingen ondergaan. Wij 
denken hierbij aan enigszins verplaatsen van rekken en 
verlengen van fietspad tot iets in de stalling. Is OG 
bereid tot accepteren en uitvoeren van deze 
aanpassingen, ten gunste van adequate metingen? 
 

Het systeem dient zo veel mogelijk te worden aangebracht 
in de bestaande situatie.  

28. NVI 2, Mededelingen  van 
de Aanbestedende dienst, 
3. Planning  

De antwoorden op de hiermee door ons gestelde vragen 
zijn erg bepalend voor de richting van onze inschrijving. 
Wij verzoeken u zo snel als mogelijk – ruimschoots vóór 
de uiterste verzending van de nieuwe NVI – deze 
antwoorden te verstrekken 
 

De antwoorden op deze NvI zullen zodra deze 
geformuleerd zijn, zo spoedig mogelijk publiceren. 

29. NVI 2, Mededelingen  van 
de Aanbestedende dienst, 
3. Planning  

U legt al met al een erg complexe opdracht in de markt – 
zo blijkt ook uit de eerdere vragenronde – en uw NVI 2 
heeft deze nog niet eenvoudiger gemaakt. Wij verzoeken 
u vriendelijk om nader uitstel van de uiterste datum voor 
inschrijvingen, met 1 á 2 weken. Kunt u dit toezeggen? 
 

Dit kunnen we niet toezeggen. 
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