
AANBESTEDING  
FIETSVERWIJSSYSTEEM

Gemeente Utrecht



 
Beschrijvend document  

 
 

inzake de EU- aanbesteding van een 
 
 

Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante 
dienstverlening 

 
 

t.b.v.  
gemeente Utrecht 

 
 

 
 
 

Juli 2014 
 
 

Versie:  1.0 
Datum: 28 juli 2014 
 



Zaaknr.: 14-0867.KKN © International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             001.KKN                            pagina 2 van 64 Goudappel Coffeng B.V. 
  

 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ......................................................................................................... 2 

Begrippen.................................................................................................................. 5 

1 Inleiding .................................................................................................... 7 

2 Algemene informatie.............................................................................. 10 

2.1 Aanbestedingswet 2012 .................................................................................................... 10 

2.2 Publicatie ........................................................................................................................... 10 

2.3 Indicatieve planning Aanbestedingsprocedure.................................................................. 10 

2.4 De opbouw van dit document ............................................................................................ 11 

3 Projectbeschrijving................................................................................ 12 

3.1 Omschrijving Project.......................................................................................................... 12 

4 Beoordelingsprocedure......................................................................... 13 

4.1 Beoordelingsprocedure ..................................................................................................... 13 

4.1.1 Toets op Procedurele eisen en Compleetheid van de Inschrijving.......................................... 13 
4.1.2 Toets op uitsluitingsgronden ................................................................................................... 13 
4.1.3 Toets op geschiktheidseisen................................................................................................... 13 
4.1.4 Toets op (minimum)eisen ten aanzien van de opdracht (comformiteitstoets) ......................... 13 
4.1.5 Beoordeling op Gunningcriteria............................................................................................... 14 

5 Voorschriften voor het doen van een geldige Inschrijving ................ 15 

5.1 Inschrijving en Sluitingsdatum........................................................................................... 15 

5.2 Opening Inschrijvingen ...................................................................................................... 15 

5.3 Zelfstandig – Hoofd-/onderaanneming / Combinatie......................................................... 16 
5.3.1 Zelfstandig of samenwerkingsvorm......................................................................................... 16 
5.3.2 Meerdere Aanmeldingen per concern..................................................................................... 16 
5.3.3 Eén keer inschrijven................................................................................................................ 16 
5.3.4 Zelfstandige Inschrijving.......................................................................................................... 16 
5.3.5 Hoofd-/onderaanneming ......................................................................................................... 17 
5.3.6 Combinatievorming ................................................................................................................. 17 

6 Voorwaarden aan de inhoud van de Inschrijving................................ 18 

6.1 Inhoud van de Inschrijving................................................................................................. 18 

6.2 Nederlandse taal ............................................................................................................... 18 

6.3 Marktconformiteit van prijzen en tarieven.......................................................................... 18 

6.4 Valuta en BTW................................................................................................................... 19 



Zaaknr.: 14-0867.KKN © International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             001.KKN                            pagina 3 van 64 Goudappel Coffeng B.V. 
  

6.5 Onherroepelijkheid / Onvoorwaardelijkheid en Gestanddoeningtermijn ........................... 19 

6.6 Rechtsgeldige ondertekening............................................................................................ 19 

6.7 Controlemogelijkheden door Opdrachtgever..................................................................... 19 

6.8 Blijven(d) voldoen aan alle eisen....................................................................................... 19 

6.9 Varianten ........................................................................................................................... 19 

7 Overige aandachtspunten ..................................................................... 20 

7.1 Inschrijving in strijd met voorschriften, onvolledig of niet juist........................................... 20 

7.2 Vertrouwelijkheid – Geheimhouding.................................................................................. 20 

7.3 Algemene voorwaarden..................................................................................................... 20 

7.4 Bezwaarclausule ............................................................................................................... 20 

7.5 Klachten............................................................................................................................. 21 

7.6 Beslechting van geschillen ................................................................................................ 22 

7.7 Overig ................................................................................................................................ 22 

8 Inlichtingen ............................................................................................. 24 

8.1 Mogelijkheid tot stellen van vragen ................................................................................... 24 

9 Criteria en voorschriften........................................................................ 25 

9.1 Algemene eisen................................................................................................................. 25 

9.1.1 Eigen verklaring ...................................................................................................................... 25 
9.1.2 Een bewijs van inschrijving in het nationale beroeps-/ handelsregister .................................. 25 
9.1.3 Beschrijving kernactiviteiten en Organisatie structuur............................................................. 25 
9.1.4 Nederlandse taal..................................................................................................................... 26 

9.2 Uitsluitingsgronden ............................................................................................................ 26 

9.3 Geschiktheidseisen ........................................................................................................... 27 

9.3.1 Verzekering............................................................................................................................. 27 
9.3.2 Technische bekwaamheid – opgave referenties ..................................................................... 27 

9.4 Gunningcriteria .................................................................................................................. 28 

9.5 Hantering Gunningcriteria algemeen................................................................................. 28 

9.6 Hantering Kwantitatieve subgunningcriterium Prijs ........................................................... 29 

9.7 Hantering Kwalitatieve subgunningcriteria ........................................................................ 30 

9.8 Kwalitatieve subgunningcriteria ......................................................................................... 31 

 

 

 



Zaaknr.: 14-0867.KKN © International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             001.KKN                            pagina 4 van 64 Goudappel Coffeng B.V. 
  

Bijlagen: 

Bijlage A Programma van Eisen 

Bijlage B Concept Overeenkomst 

Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Utrecht 

Bijlage D Modelbijlagen & Invulformulieren 

 D1  Checklist 

 D2 Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende 

diensten 

 D3 Prijzenformulier 

 D4 Referentiebijlage 

 D5  Conformiteitenlijst en acoordverklaring concept overeenkomst 

 D6 Ontvangst en afgiftebewijs 

 D7 Format indienen vragen nota van inlichtingen 

Bijlage E Technische bijlagen bijhorende bij het Programma van Eisen 

 E1 Voorschriften werken aan of langs de weg Utrecht 

 E2 Plattegronden per stalling 

 E3  Overzicht kenmerken garages 

 E4  Standaard voor publicatie dynamische parkeerdata 

 E5  Indexering 

 E6 Voorbeeldontwerp Bord en DRIP 

 E7 Plattegrond bordenplan 

 E8 locatieomschrijving bebording 

 E9 Disperanto protocol 



Zaaknr.: 14-0867.KKN © International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             001.KKN                            pagina 5 van 64 Goudappel Coffeng B.V. 
  

 

Begrippen  
 

In dit Beschrijvend document worden de navolgende begrippen met een Beginhoofdletter aangeduid 

en gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

1.1 Aanbestedende dienst/Opdrachtgever(s): gemeente Utrecht. 

 

1.2 Aanbestedingsprocedure: De procedure, aangeduid in de Aanbestedingswet 2012 als de 

openbare procedure, waarbij alle Ondernemers mogen inschrijven. 

 
1.3 Aanbestedingsstukken: Alle documenten in een Aanbestedingsprocedure (waaronder o.a. de 

aankondiging van de opdracht, dit Beschrijvend document alsmede de Nota’s van Inlichtingen). 

 

1.4 Aanbestedingswet 2012: Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent 

aanbestedingen, Stb. 2012, 542. 

 

1.5 Beschrijvend document/ Aanbestedingsdocument/ Bestek / Offerteaanvraag: Het door de 

Aanbestedende dienst opgestelde document waarin de Opdracht, de Aanbestedende dienst, 

de te volgen Aanbestedingsprocedure, de door de Aanbestedende dienst gestelde 

uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en gunningcriteria worden beschreven en toegelicht. 

Tevens bevat het Beschrijvend document formulieren die Inschrijvers moeten invullen bij hun 

Inschrijving. 

 

1.6 Dagen: Kalenderdagen. 

 

1.7 Gegadigde: Een Ondernemer die geïnteresseerd is in deelneming aan onderhavige 

Aanbestedingsprocedure. 

 

1.8 Inschrijver: Een Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend. 

 

1.9 Inschrijving: De door Inschrijver ingediende aanbieding. 

 

1.10 Nota(‘s) van Inlichtingen: Nadere inlichtingen welke integraal deel uitmaken van de 

Aanbestedingsstukken. 

 

1.11 Ondernemer: een aannemer, leverancier of dienstverlener. 

 

1.12 Opdrachtnemer: Inschrijver die de Overheidsopdracht gegund heeft gekregen. 

 

1.13 Opdracht/Overheidsopdracht: Een Overheidsopdracht voor leveringen, als bedoeld in artikel 

1.1. Aanbestedingswet 2012, betreffende ‘De levering (turn-key) van een fietsverwijssysteem, 

incl. aanverwante dienstverlening’. 

 

1.14 Overeenkomst: Document waarin de voorwaarden opgenomen zijn volgens welke partijen in 

het kader van de Opdracht prestaties (leveringen en diensten) gaan verrichten waarvan het 

concept in bijlage B bij dit Beschrijvend document is meegezonden. 
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1.15 Schriftelijk: Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, 

gereproduceerd, en vervolgens medegedeeld, dat met elektronische middelen overgebrachte 

of opgeslagen informatie kan bevatten. 
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1 Inleiding 
 

Zowel in de binnenstad als het stationsgebied is de gemeente Utrecht bezig met het uitbreiden van 

fietsparkeervoorzieningen, zowel in de vorm van het plaatsen van fietsenrekken in de openbare 

ruimte als het realiseren van (inpandige) openbare fietsenstallingen. De gemeente Utrecht heeft een 

aantal initiatieven ontwikkeld de afgelopen jaren om de fietsenstallingen bekender, zichtbaarder en 

aantrekkelijker te maken voor fietsers. Te denken valt hierbij aan de realisatie van mobiele 

fietsenstallingen, het aanbieden van gratis bewaakt stallen, het verwijzen van fietsers naar lege 

plaatsen in fietsenstallingen en het aanbieden van extra service-producten in de fietsenstalling (full 

service stallingen). 

 

Naar enkele fietsenstallingen zijn de afgelopen jaren op fietsroutes statische verwijsborden 

geplaatst, waarop de routes naar de fietsenstallingen worden aangegeven. Om de fietser beter te 

verwijzen naar de beschikbare fietsenstallingen in het stationsgebied en de binnenstad én meer 

informatie te geven over de beschikbare plaatsen in de stalling, wil gemeente Utrecht een digitaal 

fietsverwijssysteem realiseren.  

Gemeente Utrecht voert meerdere maatregelen uit op knelpuntlocaties ten behoeve van 

fietsparkeren. De maatregelen richten zich op een betere informatievoorziening in de openbare 

ruimte over waar wel en niet geparkeerd mag worden (met oa fietsparkeervakken en –verboden) en 

het verbeteren van de vindbaarheid van de stallingen door verwijzing naar de fietsenstallingen op het 

wegdek, (met behulp van serviceverleners en met andere communicatie middelen). 

 

1.2  Opzet fietsverwijssysteem 

De gemeente Utrecht wil met verwijsborden real time informatie aanbieden van beschikbare vrije 

plaatsen in de fietsenstallingen op de fietsroutes richting binnenstad en stationsgebied (en de 

gebieden direct rond de stallingen zelf op plaatsen waar fietsen in de openbare ruimte worden 

gestald). De informatie op straat moet leiden tot een verdere verbetering van het gebruik en de 

bezettingsgraad van de fietsenstallingen. Hiervoor wil gemeente Utrecht in eerste instantie zowel in 

het stationsgebied West (twee stallingen; Jaarbeursplein & Westplein) en stationsgebied Oost (twee 

stallingen; Smakkelaarsveld & Smakkelaarsveld loods) als in de Binnenstad verwijsborden realiseren 

(vier stallingen: Vredenburg, Lange Koestraat, Stadhuis en Zadelstraat).  

 

 

1.3  Functionaliteiten van een fietsverwijssysteem 

De gemeente Utrecht is derhalve op zoek naar een systeem dat de volgende functionaliteiten biedt: 

 Een nauwkeurige weergave van het aantal vrije plaatsen in de diverse stallingen; 

 De markt zal worden gevraagd welke mate van nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd voor 

de weergave van het aantal vrije plaatsen in de stallingen; 

 Bij weergave op de borden wordt rekening gehouden met de afstand tot de fietsenstalling: bij 

grotere afstand wordt voorspelling meegenomen zodat fietser niet bij aankomst toch voor een 

volle stalling staat; 

 Detectie van de actuele bezetting van de fietsenstalling voor die stallingen waarvoor detectie  

nog niet aanwezig is. 

 Informeren van fietsers met dynamische verwijsborden over real time bezettingsinformatie 

(aantal vrije plaatsen) van de stallingen op de route naar de stallingen en verwijzen naar 

alternatief. 
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 Informeren van fietsers op een manier dat de informatie goed toegankelijk is en stimuleert tot 

gebruik van de stallingen. 

 Het aantal fietsverwijsborden en de locaties hiervan worden bepaald op basis van een 

bordenplan. Aan de markt wordt een bordenplan meegegeven.  

 Informeren van fietsers over status fietsenstalling via de bebording. 

 Beheer: het systeem is permanent in werking. Bij uitval van een bord of detectiesysteem krijgt de 

beheerder automatisch een signaal, waardoor reparatie en herstelwerkzaamheden binnen een  

tijdsperiode kunnen plaatsvinden.  

 

 

1.4 Twee gebieden 

De gemeente Utrecht heeft de volgende gebieden voor ogen waar fietsverwijsborden worden 

gerealiseerd. 

 

Stationsgebied-westzijde 

Vanaf 1 juni 2014 zijn zowel de bewaakte fietsenstalling Jaarbeursplein (circa 4.200 plaatsen) als de 

gratis (onbeheerde) fietsenstalling Westplein (circa 2.000 plaatsen) geopend. Gemeente Utrecht wil 

de flow van fietsers aan de westkant van het station faciliteren door middel van het verstrekken van 

bezettingsinformatie (aantal vrije plaatsen per stalling). 

 

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 fietsverwijssysteem-

database. Zie ook: http:www.disperanto.org (bijlage E8). 

 

Fietsenstalling Westplein betreft een tijdelijke fietsenstalling (periode 1,5 tot 2 jaar) in de openbare 

ruimte. Deze stalling zal vier (4) in/uitgangen kennen en is niet beheerd. 

 

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. 

 

Binnenstad  

 

Vredenburg en Lange Koestraat 

Op en rond het Vredenburg zijn twee openbare, bewaakte fietsenstallingen aanwezig (Vredenburg 

circa 800 plaatsen, Lange Koestraat circa 150 plaatsen). Beide stallingen bevinden zich in kelders 

van gebouwen, hebben allebei één ingang die gelijktijdig als uitgang wordt gebruikt en zijn 

gedurende de openingstijden beheerd/bemenst. De gemeente Utrecht wil het fietsverwijssysteem 

gebruiken om fietsparkeerders in de directe omgeving van de twee fietsenstallingen actief te 

verwijzen naar de twee fietsenstallingen. 
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Stadhuis 

Onder het stadhuis is een stalling gevestigd die zal worden gerenoveerd. Na renovatie zijn er circa 

375 plekken beschikbaar. De stalling is gelet op de renovatiewerkzaamheden (er worden o.a. 

nieuwe rekken geplaatst) in de periode kwartaal 4, 2014 en kwartaal 1, 2015 circa een maand niet 

toegankelijk. 

 

Zadelstraat / Mariaplaats 

De stalling Zadelstraat beschikt over 200 parkeerplekken op de begane grond en in de kelders. De 

fietsenstalling biedt haar bezoekers leenbakfietsen, leenbuggy’s, leenaanhangers, lockers, doe-het-

zelf reparatiehoek, elektrische oplaadpunten, OV-fietsen en een gastheer die iedereen van 

informatie voorziet over de stalling en de stad Utrecht. De stalling ligt om de hoek van de 

Mariaplaats, een belangrijke toegang voor het kern winkelgebied en tevens één van de hotspots 

voor fietsparkeren. De stalling is geschikt voor het stallen van bakfietsen (2 en 3 wielen) en wordt 

met name in het weekend door relatief veel bakfietsbezitters gebruikt. 

 

Verder zijn in het centrum van Utrecht nog de Neudeflatstalling en de stalling aan de 

Wittevrouwenstraat (Universiteitsbibliotheek) operationeel. De Neudeflatstalling is een tijdelijke 

stalling (tot eind 2014) en om die reden niet in het fietsverwijssysteem opgenomen. De fietsenstalling 

bij de Universiteitsbibliotheek is vooralsnog niet betrokken, maar er kan gedurende de looptijd van 

de overeenkomst worden besloten deze ook op te nemen in het fietsverwijssysteem.   

 

Opdrachtgever hecht veel belang aan elementen als schaalbaarheid, uitbreidbaarheid en 

toekomstgerichtheid van het aangeboden systeem. Het is dan ook essentieel dat aan het te leveren 

systeem extra informatieborden en displays zijn te koppelen, extra fietsenstallingen zijn toe te 

voegen en het systeem voldoende “open” is qua structuur zodat het mogelijk om verder te innoveren 

teneinde een verdere optimale benutting van de fietsenstallingen te bewerkstelligen. 

 

Uitbreidingen op het fiets verwijssysteem worden vooralsnog voorzien in het Stationsgebied Oost (1 

of 2 stallingen op het Smakkelaarsveld (max 6000 plaatsen) en de Ooststalling met 12.500 plekken)  

en er worden nieuwe stallingen verwacht in de binnenstad, bijvoorbeeld het Epos gebouw in het 

Vredenburggebied of de Blauwe planeet. Ook op andere locaties rondom het stationsgebied en/of 

binnenstad dient opdrachtnemer rekening te houden met mogelijke uitbreidingen van het 

fietsverwijssysteem. Opdrachtnemer houdt er rekening mee dat Opdrachtgever tot uiterlijk vier jaar 

na het sluiten van onderhavige overeenkomst vervolgopdrachten kan toekennen. 

 

De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de vanuit het oogpunt van de Opdrachtgever 

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 

Het doel van dit Beschrijvend document inclusief bijlagen is het eenduidig vastleggen van de 

procedure en van de voorwaarden voor het doen van een (geldige) Inschrijving en voor de gunning 

aan één (1) Inschrijver binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten van een Europese openbare 

aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten. Dit Beschrijvend document is bestemd voor 

Gegadigden die voor opdrachtverlening in aanmerking wensen te komen en op basis daarvan een 

Inschrijving indienen. 
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2 Algemene informatie 
 

2.1 Aanbestedingswet 2012 

Deze aanbesteding betreft een Overheidsopdracht voor leveringen, als bedoeld in artikel 1.1. 
Aanbestedingswet 2012. Op de Aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van 

toepassing. 

 

2.2 Publicatie 

Deze aanbesteding (inclusief Aanbestedingsstukken) is gepubliceerd op http://www.tenderned.nl. De 

officiële aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen dient op de datum 

van dit Beschrijvend document nog plaats te vinden.  

 

2.3 Indicatieve planning Aanbestedingsprocedure 

Voor de onderhavige openbare aanbesteding is de volgende indicatieve planning voorzien: 

 
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 te 
overleggen Inschrijvingen 

woensdag 10 september 2014 12.00 Inschrijver 

Opening overgelegde 
Inschrijvingen 

woensdag 10 september 2014 12.05 Allen 

Afronding beoordeling 
Inschrijvingen en interne 
besluitvorming gunning 

vrijdag 26 september 2014 nvt Opdrachtgever 

Streefdatum beslissing voorlopige 
gunning/afwijzing (bezwaartermijn, 
tenminste 20 kalenderdagen) 

vrijdag 26 september 2014 nvt Opdrachtgever 

Streefdatum mededeling definitieve 
gunning opdrachtnemer  

vrijdag 17 oktober 2014 nvt Opdrachtgever 

Streefdatum ingang contract 
 

z.s.m. na 17 oktober 
2014 

nvt Allen 

 

Alle data zijn onder voorbehoud. Aan deze indicatieve planning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
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2.4 De opbouw van dit document 

In dit Beschrijvend document worden de eisen bekendgemaakt voor marktpartijen die in aanmerking 

willen komen voor de onderhavige Opdracht. De eisen zijn verwoord in de algemene eisen, 

uitsluitingscriteria, geschiktheidseisen, alsmede de gunningcriteria op basis waarvan de Inschrijver 

met de vanuit het oogpunt van de Opdrachtgever Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) 

kan worden geselecteerd. 

De bij dit Beschrijvend document gevoegde bijlagen maken integraal onderdeel uit van de 

Aanbestedingsstukken en gelden als voorschriften en uitgangspunten voor de Inschrijving en de 

uitvoering van de Opdracht. 
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3 Projectbeschrijving 

3.1 Omschrijving Project 

De gemeente Utrecht ervaart een grote parkeerdruk van fietsen in de openbare ruimte. De 

gemeente Utrecht wenst derhalve vrij in de openbare ruimte gestalde fietsen zo veel mogelijk naar 

fietsparkeervoorzieningen te brengen.   

 

De doelstellingen van het fiets-verwijssysteem: 

Beter benutten van de beschikbare stallingscapaciteit en het aantal gestalde fietsen in de 

openbare ruimte te verminderen, door: 

1. Vindbaarheid stallingen te vergroten; 

2. Alternatieven in dichtstbijzijnde omgeving te bieden;  

3. Vol/gesloten signalering en/of aantal beschikbare vrije plaatsen aan te geven;  

4. Systeem als communicatiemiddel te benutten.  

 

Om vorengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren is gemeente Utrecht op zoek naar een 

ondernemer die minimaal in staat is om de volgende onderdelen succesvol op te kunnen leveren: 

1. Detectieoplossing voor de in het Beschrijvend document genoemde stallingslocaties en 

mogelijke uitbreidingen; 

2. Dynamische bebording; 

3. Webbased managementsysteem inclusief hosting door opdrachtnemer inclusief het genereren 

van open data en de ontsluiting van die data; 

4. Bedienpost ten behoeve van de gemeente Utrecht in verband met de operationele regie op het 

systeem van het systeem; 

5. Bedrijfsgereed opleveren van het gehele systeem voor eind januari 2015; 

6. Aankoppelen van de Jaarbeurspleinstalling (Bike Park Control concept van de firma 

Klaver/Nsecure) aan het te leveren fiets verwijssysteem; 

7. Verzorgen van training en opleiding ten behoeve van de operationele regie door gemeente 

Utrecht; 

8. Systeemverantwoordelijkheid bij opdrachtnemer. Verantwoording middels rapportages aan 

contractbeheerder gemeente Utrecht; 

9. Beheer en onderhoud van het fietsverwijssysteem. 

 

De onderhavige aanbesteding wordt thans opgestart om één leverancier aan te trekken voor het 

turn-key leveren en installeren van een fietsverwijssysteem. Gedurende vier (4) jaar na het sluiten 

van de overeenkomst kunnen uitbreidingen op het systeem worden afgenomen. Na bedrijfsgerede 

oplevering ondersteunt de leverancier de gemeente bij gebruik en onderhoud van het systeem 

gedurende een periode van minimaal 5 jaar, met een eenzijdige door Opdrachtgever af te nemen 

verlengingsoptie van nog eens 5 jaar. De opdracht wordt verleend op of omstreeks 17 oktober 2014 

en loopt tot 5 jaar (indien voormelde verlengingsoptie niet zou worden afgenomen) na datum van 

oplevering van de installatie/systeem. 

 

Bijlage A (Programma van Eisen) van dit Beschrijvend document bevat de technische specificatie 

van de Opdracht en Bijlagen B en C de contractvoorwaarden. 
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4 Beoordelingsprocedure 
 

4.1 Beoordelingsprocedure 

De beoordelingsprocedure start na de sluitingsdatum, hierna onder paragraaf 5.1 van dit 

Beschrijvend document vermeld. De beoordelingsprocedure zal als volgt geschieden: 

4.1.1 Toets op Procedurele eisen en Compleetheid van de Inschrijving 

Gegadigde dient de procedurele voorschriften genoemd in hoofdstuk 5 tot en met 9 van dit 

Beschrijvend document in acht te nemen. Na ontvangst van de Inschrijving zal allereerst worden 

getoetst of de procedurele voorschriften in acht genomen zijn en of de ingediende Inschrijvingen 

compleet zijn. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om verduidelijkende vragen te stellen 

over de ontvangen Inschrijvingen. Inschrijvers dienen deze vragen binnen twee (2) Dagen te 

beantwoorden. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan leiden tot het niet verder in behandeling 

nemen van de Inschrijving. 

4.1.2 Toets op uitsluitingsgronden 

Inschrijvers die de toets op procedurele eisen en compleetheid van de Inschrijving doorstaan, 

worden vervolgens getoetst of zij onder een door de Aanbestedende dienst gestelde 

uitsluitingsgrond (paragraaf 9.2 van het Beschrijvend document) vallen. Indien dit het geval is, dan is 

de Inschrijving ongeldig. Een Inschrijver die een ongeldige Inschrijving heeft ingediend, wordt 

uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure. 

4.1.3 Toets op geschiktheidseisen 

Inschrijvers die ook de toets op de uitsluitingsgronden doorstaan, worden vervolgens getoetst of zij 

voldoen aan alle in paragraaf 9.3 van het Beschrijvend document opgenomen geschiktheideisen.  

Een Inschrijver zal hieraan moeten voldoen om voor gunning in aanmerking te kunnen komen. 

Wanneer niet wordt voldaan aan één of meer van de criteria als voormeld onder paragraaf 9.3. van 

het Beschrijvend document, wordt er in strijd met de aanbestedingsvoorschriften gehandeld en is de 

Inschrijving ongeldig. Een Inschrijver die een ongeldige Inschrijving heeft ingediend, wordt 

uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure. 

4.1.4 Toets op (minimum)eisen ten aanzien van de opdracht (comformiteitstoets) 

Inschrijvers/Inschrijvingen die ook de toets op de geschiktheidseisen doorstaan, worden vervolgens 

getoetst op het voldoen aan de eisen met betrekking tot het bij Inschrijving aanleveren van de 

vereiste informatie/inschrijvingsdocumenten en conformiteitseisen (zie hoofdstuk 6). Daarbij wordt 

onder andere getoetst of een Inschrijver zich volledig conformeert aan het in bijlage A opgenomen 

Programma van Eisen en bijlage B respectievelijk C opgenomen concept overeenkomst en 

Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Utrecht, zoals deze na verstrekking van de Nota(s) van 

Inlichtingen hebben te gelden. 

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. Een 
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Inschrijver die een ongeldige Inschrijving heeft ingediend, wordt uitgesloten van verdere deelname 

aan deze Aanbestedingsprocedure. 

4.1.5 Beoordeling op Gunningcriteria 

Slechts de Inschrijvingen die alle toetsen als hierboven vermeld doorstaan (en dus sprake is van een 

geldige Inschrijving), worden beoordeeld op de gunningcriteria als vermeld in paragraaf 9.4 (en 

verder) van het Beschrijvend document. De gemeente Utrecht is voornemens, onder de 

voorwaarden als opgenomen in dit Beschrijvend document, de Opdracht te gunnen aan de 

Inschrijver met de Inschrijving die door gemeente Utrecht als economisch meest voordelige 

Inschrijving (EMVI) wordt beoordeeld. 
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5 Voorschriften voor het doen van een geldige Inschrijving 

5.1 Inschrijving en Sluitingsdatum 

Uw Inschrijving dient uiterlijk 10 september 2014 om 12.00 uur te worden ingediend bij: 

 

International Tender Services (ITS) BV 

T.a.v. dhr. mr. K.D. Klein Nagelvoort  

Vrieswijk 6-B 

8103 PB Raalte 

 

Bij persoonlijke bezorging (alleen mogelijk op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) dient u gebruik 

te maken van het in Bijlage D6 opgenomen ontvangst-/afgiftebewijs en deze geheel te laten invullen 

door een medewerker van ITS. 

 

Te laat ingediende Inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 

 

Het risico voor (post)vertraging is voor Inschrijver.  

Met strafport bezwaarde inzendingen worden geweigerd. 

 

Na ontvangst van de Inschrijving zullen geen wijzigingen in de Inschrijving worden geaccepteerd. 

Inschrijvers dienen hun Inschrijving in twee (2)-voud te overleggen, waarvan 

 1-voud origineel op schrift; 

 1-voud elektronisch exemplaar van origineel (CD-Rom/DVD/USB), 

 

waarbij wordt opgemerkt dat bij verschillen, het origineel op schrift leidend is. 

 
De Inschrijving dient in een van de Inschrijver afkomstige, gesloten enveloppe, dan wel gesloten 

pakket te worden aangeboden. Op de enveloppe kan worden vermeld: 

 

“Inschrijving Europese Aanbesteding  

Bedrijfsgereed opleveren van een fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening",  

van <naam van uw bedrijf vermelden>  

NIET OPENEN VOOR 10 september 2014 om 12:05 uur 

T.a.v. dhr. mr. K.D. Klein Nagelvoort 

 

Voor de Inschrijving zullen geen kosten worden vergoed. Correspondentie en ontvangen 

Inschrijvingen zullen na afloop niet worden geretourneerd. 

 

 

 

5.2 Opening Inschrijvingen 

Opening van de Inschrijvingen zal plaatsvinden op 10 september 2014 om 12.05 uur op het adres 

als voormeld onder paragraaf 5.1.  

De opening is toegankelijk voor (maximaal twee) vertegenwoordigers per Inschrijver.  
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Van de opening wordt een proces verbaal opgemaakt. De Inschrijvers kunnen op verzoek een kopie 

van het proces verbaal van opening toegezonden krijgen. Echter er worden tijdens de opening en/of 

in het proces verbaal geen bedragen/prijzen voorgelezen noch andere informatie verstrekt, dan de 

vermelding van de Inschrijvers en eventuele bijzonderheden ten aanzien van de opening. 

 

5.3 Zelfstandig – Hoofd-/onderaanneming / Combinatie  

5.3.1 Zelfstandig of samenwerkingsvorm 

Inschrijvers mogen alleen zelfstandig of in een samenwerkingsvorm met andere Ondernemers 

inschrijven op deze Aanbestedingsprocedure. Daarbij kunnen de volgende vormen van Inschrijvers 

worden onderscheiden: 

 Zelfstandige Inschrijver; 

 Inschrijver is hoofdaannemer en zal één of meerdere onderaannemers inzetten; 

 Samenwerkingsverband van Ondernemers als één Inschrijver (Combinatie). 

 

De samenstelling van het zich inschrijvende samenwerkingsverband van Ondernemers, 

respectievelijk de zich aanmeldende hoofdaannemer met diens in te schakelen onderaannemers, 

voor zover hij hierop een beroep moet doen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, kan na 

sluiting van de inschrijvingstermijn gedurende het vervolg van de Aanbestedingsprocedure niet meer 

worden gewijzigd. 

5.3.2 Meerdere Aanmeldingen per concern 

Van een concern mag zich slechts één rechtspersoon inschrijven, tenzij er kan worden aangetoond 

dat er gedurende de Aanbestedingsprocedure geen concurrentievervalsend gedrag zal (kunnen) 

plaatsvinden. Meerdere rechtspersonen van een concern kunnen zich wel tezamen in de vorm van 

een Combinatie aanmelden. Onder concern wordt verstaan: een rechtspersoon tezamen met haar 

dochtermaatschappijen in de zin van artikel 24a en 24b, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.  

 

Wordt in strijd met vorenstaande gehandeld, dan wordt uitsluitend de Inschrijving in behandeling 

genomen, die het eerst door de Opdrachtgever is geregistreerd als 'ontvangen'. Is niet vast te stellen 

welke Inschrijving het eerst is ontvangen, dan geeft loting de doorslag. 

5.3.3 Eén keer inschrijven 

Een Inschrijver mag zich slechts één keer inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij als hoofdaannemer 

met onderaannemer(s), hetzij als één Combinatie met één of meer andere partijen (zie hierboven). 

Wordt in strijd met vorenstaande gehandeld, dan wordt uitsluitend de Inschrijving in behandeling 

genomen, die het eerst door de Opdrachtgever is ontvangen. 

5.3.4 Zelfstandige Inschrijving 

In geval van een Inschrijving door een zelfstandige Inschrijver stelt de Inschrijver de Opdracht 

geheel zelfstandig te kunnen uitvoeren (zonder van de diensten van derden gebruik te moeten 

maken). Inschrijver dient zelfstandig aan alle gestelde eisen te voldoen en de gevraagde gegevens 

te overleggen.  



Zaaknr.: 14-0867.KKN © International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             001.KKN                            pagina 17 van 64 Goudappel Coffeng B.V. 
  

5.3.5 Hoofd-/onderaanneming 

In geval van een Inschrijving door een Inschrijver die zelfstandig aan de gestelde eisen kan voldoen, 

maar desondanks als hoofdaannemer voor de uitvoering van de opdracht onderaannemers wenst in 

te zetten, gelden dezelfde vereisten als voor een zelfstandige Inschrijver als bedoeld in paragraaf 

5.3.4. Inschrijver dient hierbij in zijn Inschrijving aan te geven welk gedeelte van de Opdracht hij 

voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 

 

In geval van een Inschrijving door een Inschrijver die niet zelfstandig aan de gestelde 

geschiktheidseisen kan voldoen, en dus als hoofdaannemer alleen door gebruik van 

onderaannemers aan de gestelde geschiktheidseisen kan voldoen, dan dient Inschrijver middels 

“Bijlage D2 Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten”  

aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet (onder 

vermelding van de derde/derden waarop hij een beroep doet – zie punt 8 van voormelde bijlage D2).  

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 

(onderaannemers). De inschakeling van onderaannemers door de hoofdaannemer laat de 

aansprakelijkheid van de hoofdaannemer jegens de Opdrachtgever onverlet.  

5.3.6 Combinatievorming 

In geval van een Inschrijving door een samenwerkingsverband van Ondernemers (Combinatie) dient 

iedere onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband (Combinant), afzonderlijk 

“Bijlage D2 Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten” bij 

de Inschrijving te overleggen, inclusief de daarin gevraagde relevante verklaringen/bijlagen. 

Daarnaast dient onder punt 1.5 van voormelde Bijlage D2 te worden aangegeven welke 

ondernemingen er deel uit maken van het samenwerkingsverband, alsmede welke onderneming als 

penvoerder wordt aangemerkt onder punt 1.6 van die bijlage. Tevens geeft iedere Combinant aan 

voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan (punt 8.1. van 

voormelde Bijlage D2.). Met het opgeven van een samenwerkingsverband als Inschrijver aanvaardt 

iedere Combinant hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht.  

 

Combinanten dienen ieder te voldoen aan de voorwaarden als gesteld in paragraaf 9.1 Algemene 

eisen en 9.2. (uitsluitingsgronden). De Combinatie dient gezamenlijk te voldoen aan de eisen als 

bedoeld in paragraaf 9.3. (geschiktheidseisen). 
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6 Voorwaarden aan de inhoud van de Inschrijving 

6.1 Inhoud van de Inschrijving 

De Inschrijving dient volledig te zijn. Dat wil zeggen alle gevraagde bewijsstukken en andere 

informatie dienen te zijn bijgevoegd.  

Als hulpmiddel bij het opstellen van de Inschrijving is in Bijlage D1 een checklist bijgevoegd. Deze 

dient ingevuld bij de Inschrijving gevoegd te worden. Bij het samenstellen van de Inschrijving dient 

dezelfde volgorde en indeling te worden aangehouden als vermeld op de checklist (zie ook de 

verwijzingen op de bijlagen naar de verschillende tabbladen in uw Inschrijving). 

Indien inschrijver bepaalde zaken door middel van documenten wenst toe te lichten, dan dient 

duidelijk te worden verwezen naar de pagina’s van het desbetreffende document. 

 

De modelformulieren moeten op de gevraagde manier worden ingevuld en ondertekend. In te vullen 

modelformulieren worden ook digitaal ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan om de vaste 

tekst van de modelformulieren aan te vullen en/of te wijzigen. Het modelformulier is ongeldig indien 

de vaste tekst van een modelformulier is aangevuld en/of gewijzigd, tenzij hiertoe uitdrukkelijk 

toestemming is verleend door Opdrachtgever of onmiskenbaar uit het modelformulier anders kan 

worden opgemaakt. 

 

6.2 Nederlandse taal 

De Inschrijving en alle verdere correspondentie met de Opdrachtgever dienen te geschieden in de 

Nederlandse taal. 

 

Vorenstaande verplichting geldt niet ten aanzien van de door Inschrijver bij zijn Inschrijving (achter 

tabblad 7) te overleggen technische documentatie met betrekking tot de voorgestelde apparatuur, 

welke documentatie tevens in de Engelse taal mag worden overgelegd. Een nadere mondelinge 

en/of schriftelijke toelichting op deze stukken door Inschrijver na voorlopige gunning dient in de 

Nederlandse taal plaats te vinden. 

 

Officiële documenten en rapporten van derden mogen in een andere taal zijn, maar dienen op eerste 

verzoek van gemeente Utrecht in Nederlandse vertaling binnen 2 dagen te worden nageleverd.  

 

6.3 Marktconformiteit van prijzen en tarieven 

De door Inschrijver aangeboden prijzen en/of tarieven dienen marktconforme prijzen en tarieven te 

zijn, zodanig dat er geen sprake lijkt te zijn van een abnormaal laag lijkende Inschrijving in de zin van 

artikel 2.116 Aanbestedingswet 2012. 

Indien een Inschrijving wordt gedaan die in verhouding tot de te verrichten werken, leveringen of 

diensten abnormaal laag lijkt, verzoekt de Aanbestedende dienst, voordat hij een beslissing neemt of 

deze Inschrijving wel of niet wordt afgewezen, schriftelijk om de door hem noodzakelijk geachte 

verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende Inschrijving aan te leveren. Artikel 

2.116 Aanbestedingswet 2012 is van overeenkomstige toepassing. 
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6.4 Valuta en BTW 

Alle geldbedragen dienen te worden vermeld in Euro’s, exclusief BTW (indien van toepassing) en 

dient gebaseerd te zijn op DDP (volgens Incoterms) op het vestigingsadres van de gemeente 

Utrecht. De BTW, indien van toepassing, dient wel apart te worden vermeld. 

 

6.5 Onherroepelijkheid / Onvoorwaardelijkheid en Gestanddoeningtermijn 

De Inschrijving dient onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn. Inschrijvingen die niet onherroepelijk 

zijn en/of waaraan op enigerlei wijze voorwaarden (bijvoorbeeld het verwijzen naar eigen algemene 

voorwaarden) worden verbonden zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen. 

De Inschrijving dient minimaal tot 90 Dagen na sluitingsdatum van de Inschrijving onherroepelijk te 

zijn. 

 

6.6 Rechtsgeldige ondertekening 

De Inschrijving dient rechtsgeldig te worden ondertekend (zie punt 9 van voormelde Bijlage D2).  

De Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt zal voordat de Opdracht aan hem wordt gegund, 

deze bevoegdheid dienen aan te tonen, bij voorkeur door een uittreksel uit het handelsregister ofwel 

door machtiging, het uittreksel uit het handelsregister mag niet ouder dan zes maanden gerekend 

vanaf de sluiting van de Inschrijving zijn. De volmacht dient ten minste op de dag en tijdstip van de 

sluiting van de Inschrijving geldig te zijn. 

 

6.7 Controlemogelijkheden door Opdrachtgever 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op juistheid te controleren 

(eventueel ter plaatse) en de opgegeven referenties te benaderen. 

Daarnaast kan de Aanbestedende dienst een Inschrijver vragen om zijn Inschrijving respectievelijk 

Inschrijving nader toe te lichten of aan te vullen. 

 

6.8 Blijven(d) voldoen aan alle eisen 

Voor de Opdracht komen alleen Inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van Inschrijving als 

op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen zoals deze in de Aanbestedingsstukken zijn 

opgenomen. 

 

6.9 Varianten 

Varianten worden niet toegestaan. 
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7 Overige aandachtspunten 
 

7.1 Inschrijving in strijd met voorschriften, onvolledig of niet juist 

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de door Inschrijver ingediende documenten, 

die niet voldoen aan de voorgeschreven Aanbestedingsprocedure, dan wel niet volledig of onjuist 

zijn, niet in behandeling te nemen. 

 

7.2 Vertrouwelijkheid – Geheimhouding 

De Aanbestedingsstukken, indien en voor zover deze niet door de gemeente Utrecht in het publieke 

domein beschikbaar zijn gesteld, dienen volstrekt geheim te blijven en door Gegadigde(n)/Inschrijver 

slechts aan medewerk(st)ers te worden getoond, die daarvan voor de Inschrijving kennis moeten 

nemen. Evenmin mag door Gegadigde(n)/Inschrijver op enigerlei wijze aan derden kennis worden 

gegeven van de gegevens die in dit verband door of namens de Aanbestedende dienst zijn of 

worden verstrekt. De geheimhouding dient ook in acht te worden genomen, indien aan Inschrijver 

niet wordt gegund en/of Gegadigde geen Inschrijving indient. Voorts zal alle door 

Gegadigde/Inschrijver verstrekte informatie door of namens de Aanbestedende dienst als geheim 

worden behandeld.  

 

7.3 Algemene voorwaarden 

Alle algemene voorwaarden van de zijde van de Inschrijver (zoals leverings- of 

betalingsvoorwaarden) worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de definitieve 

Overeenkomst en overige Aanbestedingsstukken zullen geldend zijn bij de uitvoering van de 

Opdracht. Daar waar de Overeenkomst niet in voorziet, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van 

de gemeente Utrecht van toepassing. Voorstellen ter aanpassing van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden, anders dan in het kader van de Nota van inlichtingen (hierna onder 8.1.) 

gedaan, zullen niet worden gehonoreerd. Indien Inschrijver toch eigen algemene voorwaarden bij de 

Inschrijving indient dan wel deze van toepassing verklaart, dan wel één of meerdere voorstellen ter 

aanpassing van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Utrecht in zijn Inschrijving doet, 

dan wordt de Inschrijving als een voorwaardelijke Inschrijving aangemerkt. 

 

7.4 Bezwaarclausule 

Indien een Inschrijver zich niet kan vinden in de gunningbeslissing dient hij – op straffe van niet-

ontvankelijkheid en verval van recht – binnen een termijn van twintig Dagen na dagtekening van de 

verzending van de mededeling van de gunningbeslissing, door betekening van een dagvaarding, 

een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van Opdrachtgever, bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. 

Indien binnen deze termijn van twintig Dagen een kort geding aanhangig is gemaakt, zal niet worden 

overgegaan tot definitieve gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij 

een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. 
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Indien niet binnen 20 Dagen na verzending van de mededeling van de gunningbeslissing een kort 

geding aanhangig is gemaakt, kunnen de belanghebbenden geen bezwaren meer maken naar 

aanleiding van de beslissing en hebben zij alle rechten ter zake verwerkt. Opdrachtgever is in dat 

geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing. 

 

Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met begunstigde(n) met onmiddellijke ingang te 

beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat het gunningbesluit onrechtmatig is, of 

dat de Overeenkomst ongeldig is, of dat om welke reden dan ook opnieuw in de markt moet worden 

uitgevraagd. Aan een dergelijk beëindigingbesluit kunnen door de begunstigde(n) geen aanspraken 

worden ontleend jegens de Opdrachtgever op vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan referentie, 

gederfde winst of andere schade. 

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin dit Beschrijvend document niet 

voorziet, een beslissing te nemen of een regeling te treffen. 

 

7.5 Klachten 

In het kader van de Aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Aanbestedende 

diensten en Ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de 

Aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.  

Opdrachtgever handelt in een dergelijk geval in lijn met de Aanbestedingswet 2012 en volgt derhalve 

het ‘Advies klachtenafhandeling bij aanbesteden’ de dato 7 maart 2013.  

Indien een belanghebbende derhalve een klacht heeft over deze Aanbestedingsprocedure, dan zijn 

de volgende acties mogelijk. 

 
Klager kan zijn klacht over Opdrachtgever kenbaar maken via onderstaand adres. 

 

Naam International Tender Services (ITS) B.V. 

Postadres Postbus 246, 8100 AE Raalte 

Bezoekadres Vrieswijk 6B, 8103 PB Raalte 

Emailadres secretariaat@its-projects.nl 

Telefoonnummer +31(0)572 – 36 22 40 

 

Een klacht wordt binnen vijf werkdagen behandeld door een werknemer van International Tender 

Services die niet direct betrokken is (geweest) bij (het opstellen van) de Aanbestedingsprocedure. 

 

Indien klager het niet eens is met de door Opdrachtgever verstrekte uitspraak op de ingediende 

klacht, kan deze zich wenden tot de door de Minister van Economische Zaken ingestelde Commissie 

van Aanbestedingsexperts (zie art. 4.27 Aanbestedingswet 2012). Als bij deze Commissie van 

Aanbestedingsexperts een klacht m.b.t. deze Aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt 

klager verzocht hiervan een afschrift te zenden aan de hierna onder paragraaf 8.1 genoemde 

contactpersoon van Opdrachtgever.  
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7.6 Beslechting van geschillen 

Bij geschillen aangaande de onderhavige Aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van 

toepassing. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 7.4. zal ieder geschil tussen de bij de 

Aanbestedingsprocedure betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze 

Aanbestedingsprocedure, in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe 

bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland. 

 

7.7 Overig 

a) De Aanbestedende dienst is niet verplicht interne (aanbesteding-)documenten, zoals 

resultaten van evaluaties, inschrijvingsvergelijkingen, evenals adviezen aangaande de 

kwalificatie en gunning aan Inschrijvers bekend te maken. Echter, met uitzondering van de 

gegevens die zij op basis van de Aanbestedingswet bekend dient te maken.  

b) De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de Aanbestedingsprocedure op ieder 

gewenst moment tijdelijk te staken of definitief te beëindigen. Gegadigden/Inschrijvers kunnen 

in voorkomend geval géén aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in 

het kader van deze Aanbestedingsprocedure. 

c) De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor tot niet-gunning van (delen van) de 

Opdracht(en) of tot voorwaardelijke gunning van de Opdracht(en) (bijvoorbeeld onder de 

voorwaarde dat de bevoegde instanties de vereiste vergunningen zijn verkregen). 

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. Gegadigden/Inschrijvers kunnen in 

voorkomend geval echter géén aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt 

in het kader van deze Aanbestedingsprocedure. 

e) Aan de opdrachtverstrekking kan geen enkel recht tot eventuele vervolgopdrachten worden 

ontleend. 

f) Op onder deze Aanbestedingsprocedure tot stand te komen Overeenkomst(en) is Nederlands 

recht van toepassing. 

g) De Aanbestedende dienst stelt Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig Schriftelijk in kennis 

van de beslissingen die zijn genomen inzake de gunning van de Opdracht.  

h) Aan het opstellen en uitbrengen van een Inschrijving, met inbegrip van eventueel te 

verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor de gemeente Utrecht geen kosten verbonden. 

Eventuele kosten en/of schaden welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen dan wel het 

(tijdelijk / definitief) staken van deze Aanbestedingsprocedure (aan Inschrijver) zijn voor risico 

van Inschrijver. 

i) Met het indienen van de Inschrijving door Inschrijver, garandeert Inschrijver dat de Inschrijving 

niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd 

met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. 

j) Iedere Gegadigde/Inschrijver wordt geacht kennis genomen te hebben van de voorwaarden 

en overige inhoud van de Aanbestedingsdocumenten en door overlegging van de Inschrijving 

te hebben ingestemd met de toepasselijkheid hiervan. De bij dit Beschrijvend document 

opgenomen bijlagen en de één of meerdere nog te verschijnen Nota(‘s) van Inlichtingen 

maken integraal onderdeel uit van het Beschrijvend document. 
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k) Dit Beschrijvend document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht 

een Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan 

dient hij de Opdrachtgever hier tijdig Schriftelijk van op de hoogte te stellen via de in paragraaf 

8.1 van dit Beschrijvend document genoemde contactpersoon. Indien naderhand blijkt dat dit 

Beschrijvend document en bijlagen, tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat, die niet 

aan Opdrachtgever zijn gemeld, zijn deze voor risico van de Inschrijver. 

Inschrijvers dienen tijdens deze aanbesteding een proactieve houding in te nemen. Dit brengt 

onder meer met zich mee dat zij vooraf tegen eventuele onduidelijkheden en 

onvolkomenheden moeten opkomen, zodat dit Beschrijvend document zo nodig nog bijgesteld 

kan worden. 

l) Behoudens uitzonderingen door de wet of regelgeving gesteld, mag zonder Schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever niets uit dit bestek worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden (anders dan voor het doel van de onderhavige Aanbestedingsprocedure) 

door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 
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8 Inlichtingen 

8.1 Mogelijkheid tot stellen van vragen 

Gegadigden hebben de mogelijkheid vragen te stellen over de Aanbestedingsprocedure en dit 

Beschrijvend document inclusief bijlagen. Uitsluitend Schriftelijk door Opdrachtgever ontvangen 

vragen worden conform het hierna bepaalde tijdens de Aanbestedingsprocedure in behandeling 

genomen. De vragen dienen per e-mail en uiterlijk op 13 augustus 2014 om 12.00 uur, gesteld in 

het Nederlands, worden gericht aan de eerder genoemde contactpersonen  

 

International Tender Services (ITS) BV 

 e-mail: nvi@its-projects.nl 

 T.a.v. dhr. mr. K.D. Klein Nagelvoort 

 o.v.v. “Zaaknr. 14-0867.KKN – Fietsverwijssysteem tbv gemeente Utrecht” 

 

Indien u vragen wenst te stellen, dient u dat in MS Word format (zie bijlage D7) of vergelijkbare 

digitale tekstverwerker (geen scan) te doen. Vragen die niet in MS Word of vergelijkbare digitale 

tekstverwerker worden ingediend – of niet volgens de gemelde procedure – worden niet in 

behandeling genomen. Te laat ingediende vragen worden niet in behandeling genomen. 

 

De beantwoording van de Schriftelijk ingediende vragen zal worden opgenomen in een door de 

Opdrachtgever op te stellen Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen zal door de 

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 27 augustus 2014 worden verstrekt. 

 

Informatie wordt verstrekt via http://www.tenderned.nl. Door plaatsing van bijlagen (waaronder de 

Nota van Inlichtingen) worden automatisch notificatieberichten (e-mail) verstuurd aan de personen 

die zich hebben geregistreerd en bijlagen hebben gedownload van deze internetsite. 

Gegadigde is verantwoordelijk voor juiste registratie. 

Gegadigde dient in verband met mogelijke registratiefouten dan wel het om andere reden niet 

ontvangen van notificatieberichten vanaf 13 augustus 2014 genoemde internetpagina regelmatig te 

controleren op toegevoegde bijlagen.  
 
Eventuele opmerkingen/wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de concept Overeenkomst en bijlagen 

(waaronder de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Utrecht) moeten eveneens uiterlijk 13 

augustus 2014, 12.00 uur worden ingediend zodat deze in de Nota van Inlichtingen aan de orde 

kunnen komen. Opdrachtgever is echter niet verplicht deze opmerkingen/wijzigingsvoorstellen over 

te nemen. 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. 

 

Aan verstrekte inlichtingen tijdens deze gehele Aanbestedingsprocedure kunnen slechts rechten 

worden ontleend, indien en voor zover deze inlichtingen door of namens de Opdrachtgever op 

genoemde wijze zijn verstrekt of Schriftelijk zijn verstrekt (per e-mail daaronder begrepen) in een 

Nota van Inlichtingen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, die niet in een Nota 

van Inlichtingen zijn vastgelegd, zijn niet bindend voor de Opdrachtgever. 
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9 Criteria en voorschriften 
 

Bij niet, of niet volledige beantwoording van één of meerdere vragen, of het niet overleggen van de 

gevraagde gegevens conform dit Beschrijvend document, kan uitsluiting volgen van verdere 

deelname aan de Aanbestedingsprocedure.  

 

9.1 Algemene eisen 

9.1.1 Eigen verklaring 

Inschrijver verstrekt in zijn Inschrijving via het “Bijlage D2 Eigen verklaring voor 

aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten”, de aldaar gevraagde informatie. De 

eigen verklaring dient ondertekend te zijn door een functionaris die de Inschrijver rechtsgeldig 

vertegenwoordigt (zie punt 9 van voormelde Bijlage D2). 

 

Bij Combinaties: 

Indien Inschrijver een Combinatie is, dienen alle Combinanten voormelde eigen verklaring en 

gegevens bij Inschrijving te overleggen en te voldoen aan alle eventueel in het kader van 

bovengemelde gestelde eisen. 

9.1.2 Een bewijs van inschrijving in het nationale beroeps-/ handelsregister 

Om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen dient Inschrijver ingeschreven te 

zijn in het beroeps- of in het handelsregister overeenkomstig de wetgeving van het vestigingsland 

van de Inschrijver. De bewijsstukken dienen door Inschrijver te worden overgelegd eerst na verzoek 

van Aanbestedende dienst. 

 

Bij Combinaties: 

Indien Inschrijver een Combinatie is, dienen alle Combinanten voormelde bescheiden en gegevens 

na verzoek van Aanbestedende dienst te overleggen en te voldoen aan alle eventueel in het kader 

van bovengemelde gestelde eisen. 

9.1.3 Beschrijving kernactiviteiten en Organisatie structuur 

Inschrijver dient bij Inschrijving een duidelijk en inzicht verschaffend beeld te geven van de 

kernactiviteiten van het bedrijf alsmede van de organisatorische structuur (d.m.v. een organogram) 

van de Inschrijver. 

Hierbij dienen alle juridische bindingen (onder opgave van het percentage van het belang) en 

samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen waaronder evt. 

moeder/dochter/zusterrelaties) en de aard hiervan inzichtelijk te worden gemaakt.  

 

Bij Combinaties: 

Indien Inschrijver een Combinatie is, dienen alle Combinanten voormelde bescheiden en gegevens 

bij Inschrijving te overleggen en te voldoen aan alle eventueel in het kader van bovengemelde 

gestelde eisen. 
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9.1.4 Nederlandse taal 

Alle communicatie en alle dienstverlening aan de Opdrachtgever dient plaats te kunnen vinden in de 

Nederlandse taal.  

Op elk moment gedurende de onderhavige Aanbestedingsprocedure en uitvoering van de Opdracht 

dient een vaste contactpersoon c.q. de projectcoördinator beschikbaar te zijn voor het verstrekken 

van nadere informatie en voor overleg namens de inschrijver in de Nederlandse taal. Bij Inschrijving 

dient de naam en nadere informatie over de kennis en ervaring van deze persoon verstrekt te 

worden. 

 

Bij Combinaties: 

Indien Inschrijver een Combinatie is, dient de penvoerder van de Combinatie voormelde bescheiden 

en gegevens bij Inschrijving te overleggen. 

 

9.2 Uitsluitingsgronden 

De Aanbestedende dienst sluit van deelneming aan onderhavige Aanbestedingsprocedure uit iedere 

Inschrijver waarop één van de uitsluitingsgronden van toepassing is zoals die door de 

Aanbestedende dienst in de Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van 

aanbestedende diensten (Bijlage D2) van toepassing is verklaard. 
 

De Inschrijver dient, door middel van het ondertekenen en overleggen van de Eigen Verklaring 

(voormelde Bijlage D2) te verklaren dat hij niet in een toestand/omstandigheid verkeert als in de 

betreffende bijlage vermeld. 

Opdrachtgever kan in verband met de toepassing van deze paragraaf de Inschrijver verzoeken om 

bewijsstukken of verklaringen te overleggen, als vermeld onder artikel 2.89 en 2.102 van de 

Aanbestedingswet 2012, teneinde te kunnen vaststellen of een Inschrijver niet in voormelde 

omstandigheden verkeert. 

 

Inschrijver verklaart door middel van het overleggen van de eigen verklaring als voormeld tevens dat 

hij in staat is de gevraagde bewijsstukken en verklaringen binnen vijf dagen na verzoek daartoe door 

Opdrachtgever aan Opdrachtgever te verstrekken. Indien de Inschrijver er niet in slaagt om de 

bewijsstukken en verklaringen binnen deze termijn aan Opdrachtgever te verstrekken, dan wordt hij 

geacht hiertoe niet in staat te zijn en wordt er in strijd met de procedurevoorschriften van deze 

aanbesteding gehandeld en is de Inschrijving ongeldig. Een Inschrijver met een ongeldige 

Inschrijving wordt uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure. 

 

Bij Combinaties: 

Indien Inschrijver een Combinatie is, dienen alle Combinanten voormelde bescheiden en gegevens 

te overleggen en te voldoen aan alle eventueel in het kader van bovengemelde gestelde eisen. 
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9.3 Geschiktheidseisen 

Voor de hieronder gestelde geschiktheidseisen geldt dat een Inschrijver hieraan in ieder geval 

(minimaal) moet kunnen voldoen. Indien een Inschrijver niet voldoet aan één of meerdere van deze 

minimumeisen, is de Inschrijving ongeldig en komt Inschrijver niet voor gunning in aanmerking.  

 

De navolgende minimumeisen worden gesteld, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is 

bepaald: 

9.3.1 Verzekering 

Inschrijver verklaart met het overleggen van zijn Inschrijving dat hij deugdelijk verzekerd is/zal zijn 

voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, indien de Opdracht aan hem gegund wordt. 

Dit wil zeggen dat – indien de opdracht aan Inschrijver wordt gegund – Inschrijver verzekerd zal zijn 

tegen bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid met een dekking van ten minste € 1.000.000,-- per 

gebeurtenis. 

9.3.2 Technische bekwaamheid – opgave referenties 

Om voor de Opdracht in aanmerking te komen, moet Inschrijver aantoonbaar beschikken over 

voldoende deskundigheid en ervaring met betrekking tot de onderhavige Opdracht. Per 

kerncompetentie toont Inschrijver aan dat hij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met 

betrekking tot de onderhavige Opdracht, door middel van het overleggen van één (niet meer en niet 

minder) referentie per kerncompetentie. 
In het geval een referentie voldoet aan meerdere kerncompetenties, mag deze voor de toepasselijke 

kerncompetenties worden opgegeven. De kerncompetenties zijn: 

 

1. Ervaring met leveren, installeren en onderhouden van een detectiesysteem voor het 

meten van verkeersbewegingen; 

2. Ervaring met leveren, installeren en onderhouden van dynamische bebording; 

3. Ervaring met het verwerken van data en het ontsluiten daarvan; 

4. Ervaring met bedrijfsgerede oplevering alsmede het beheer en onderhoud van 

verkeerssystemen en/of detectiesystemen in een stedelijke omgeving (+ 50.000 

inwoners). 

 

De referentie dient in de afgelopen drie jaren succesvol en naar tevredenheid van de opdrachtgever 

te zijn verricht/uitgevoerd (terug te rekenen vanaf de sluitingsdatum van Inschrijving). 

 

De gevraagde gegevens van het referentieproject dient conform model (Bijlage D4) te worden 

verstrekt, eventueel met illustraties of brochures van het referentieproject. Per kerncompetentie kan 

een referentieformulier worden ingediend. 

Door opgave van het referentieproject en het indienen van de Inschrijving verklaart Inschrijver zich 

uitdrukkelijk akkoord met het feit dat Opdrachtgever de referent kan benaderen, zonder verdere 

tussenkomst van de Inschrijver, teneinde de door Inschrijver opgegeven informatie te kunnen 

verifiëren. Inschrijver dient derhalve de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon, 

alsmede de overige bedrijfsgegevens van de toenmalige opdrachtgever van het betreffende 

referentieproject in het model op te geven.  
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9.4 Gunningcriteria 

Er zal worden gegund aan de Inschrijver die de vanuit het oogpunt van de Aanbestedende dienst 

economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI) heeft gedaan, gelet op de in de tabel hieronder 

opgenomen criteria. 

 

Gunningcriteria 

Subcriterium Weging Subsubcriteria Subweging Maximale score 

1. Prijs 30% Nvt nvt 30 pnt

 

2. Kwaliteit 70%  

a) Kwaliteit van de aangeboden 

oplossing 

b) Beschikbaarheid van het systeem 

c) Implementatieplan 

d) Programmeerbaarheid en 

managementinformatie 

e) Beheer en onderhoud 

 

 

 

25% 

 

25% 

25% 

10% 

 

15% 

70 pnt

17,5 pnt 

 

17,5 pnt 

17,5 pnt 

  7,0 pnt 

 

10,5 pnt 

 

 

 

Totaal prijs / kwaliteit (max) 100 pnt

 

 

9.5 Hantering Gunningcriteria algemeen 

Er kunnen maximaal 100 punten worden gescoord. De totaalscores per 

aspect/(sub)gunningcriterium worden na bovengemelde beoordeling opgeteld tot een algehele 

totaalscore. De Inschrijver die na puntentoekenning de hoogste totaalscore behaalt, komt voor 

gunning in aanmerking. 

Als blijkt dat meerdere Inschrijvers met een gelijke totaalscore eindigen als ‘beste Inschrijver’, zal de 

hoogste score op het subcriterium Prijs de doorslag geven. Indien ook de hoogste score op het 

subcriterium Prijs geen doorslag geeft, bepaalt het lot ten gunste van wie van hen de 

gunningbeslissing uitvalt. De betreffende Inschrijvers worden tijdig in kennis gesteld dat een loting 

zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.  

Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn. 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor Inschrijver, diens aandeelhouders en/of diens 

onderaannemers te verzoeken nadere bewijsstukken of verklaringen op te geven. 
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9.6 Hantering Kwantitatieve subgunningcriterium Prijs 

Voor het subgunningcriterium 1. Prijs wordt de Totaalprijs beoordeeld als ingevuld in de tabel 

opgenomen in Bijlage D3 Prijzenformulier. 

 

De Totaalprijs wordt berekend als som van vijf subcategorieën: 

a) Levering apparatuur (exclusief opties) 

b) Installatie, testen (SAT), leveren en ingebruikstellen 
c) Exploitatiekosten van het in stand houden van het systeem, beschikbaarheid, garantie en 

after sales service inclusief software updates en support (voor een periode van 5 jaar na 
oplevering) 

d) Documentatie en training ten behoeve van de bedienpost gemeente Utrecht benodigd voor 

synchronisatie, webbased beheer en het generen van managementinformatie 

 

Let op!!! 

De Aanbestedende dienst heeft voor de opdracht een budgetplafond opgenomen van € 700.000,-- 

exclusief BTW. Dit betekent dat Inschrijvingen met een Totaalprijs hoger dan het budgetplafond, 

ongeldig worden verklaard en niet verder worden betrokken in de beoordeling. 

 

Bij het subgunningcriterium 1. Prijs geldt dat de Inschrijving met de laagste aangeboden Totaalprijs 

de maximale score behaalt (= 30 punten) voor het desbetreffende subgunningcriterium. 

De opvolgende Inschrijvingen behalen met hun hogere Totaalprijs lagere scores conform de 

onderstaande formule: 

 

laagste Totaalprijs (over alle Inschrijvingen) 

------------------------------------------------------------------- x 30 = score subgunningcriterium 1. Prijs 

te beoordelen Totaalprijs (betreffende Inschrijving) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
NB. De opgegeven prijzen en tarieven zijn All-in prijzen. Dat wil zeggen dat bijkomende kosten 

(zoals bijvoorbeeld: reis- en verblijfkosten en verzekeringspremies) zijn inbegrepen in de opgegeven 

(uur)tarieven en prijzen. De inschrijver dient er derhalve zorg voor te dragen dat zijn gespecificeerde 

aanbieding/Inschrijving compleet is en dat de begroting alle materiaal, ontwerpdiensten, instructies, 

controles, reistijd, reiskosten, etc. omvat, ook als zij hier niet specifiek zijn benoemd. 

 

In het belang van de onderlinge vergelijkbaarheid van de inschrijvingen moeten in de prijzen van het 

Prijzenformulier alle in het Beschrijvend document beschreven voorwaarden, technische 

specificaties en dienstverlening begrepen zijn. 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.  

 

Voorbeeld: 

Maximale score 30 punten voor inschrijving met de laagste totaalprijs. 

Inschrijving x: totaalprijs = 100 (laagste totaalprijs)  30 punten 

Inschrijving y: totaalprijs = 125     24 punten 

Inschrijving z: totaalprijs = 200     15 punten 
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9.7 Hantering Kwalitatieve subgunningcriteria 

Het Kwaliteitsdeel van de Inschrijvingen wordt uitgevoerd door een beoordelingscommissie, 

bestaande uit ter zake kundige medewerkers van de gemeente Utrecht. 

Ieder lid van de beoordelingscommissie zal de Inschrijvingen op de uitwerking van de kwalitatieve 

gunningcriteria onafhankelijk beoordelen en waarderen op de wijze zoals in deze paragraaf is 

bepaald. De individuele punten van de leden van de beoordelingscommissie op de gunningcriteria 

worden vervolgens in plenaire vergadering besproken, waarna een unanieme puntenscore per 

aspect/(sub)gunningcriterium zal worden vastgesteld (er vindt dus geen middeling van 

waarderingscijfers plaats). 

 

Bij de gunningcriteria kent de beoordelingscommissie, tenzij anders weergegeven, per kwalitatief 

subsubgunningcriterium een waardering toe in de vorm van een geheel cijfer tussen minimaal 1 en 

maximaal 10 punten. 

 

De beoordelingscommissie baseert haar waarderingen op het totaalbeeld van de kwaliteit van de 

Inschrijving met betrekking tot het desbetreffende subsubgunningcriterium ten opzichte van de 

overige ingediende Inschrijvingen van Inschrijvers op het betreffende subsubgunningcriterium. De 

(sub)subgunningcriteria zijn voorzien van een toelichting, waarin elementen worden genoemd die 

voor Opdrachtgever van belang zijn. Deze elementen zijn slechts genoemd ter toelichting ten 

behoeve van Inschrijver en zijn niet te beschouwen als nadere “subcriteria”. De genoemde 

elementen zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen en zijn evenmin uitputtend. 

 

De beoordelingscommissie zal uiteindelijk haar eindoordeel vormen (het toekennen van cijfers) over 

de kwaliteit op basis van de door de Inschrijver ingediende Schriftelijke stukken. 

De waardering van de beoordelingscommissie wordt vervolgens omgezet in een score. Hierbij geldt 

dat een waardering met het cijfer 10 gelijk staat aan de maximaal te behalen score op het 

desbetreffende subsubgunningcriterium. Een lager cijfer leidt tot een evenredig lagere score conform 

onderstaande formule. 

 

 

Cijfer van inschrijver  

----------------------------------- x max. te behalen aantal punten = score subsubgunningcriterium.  

10 

 

Voorbeeld: 

Indien een maximale score voor een subsubgunningcriterium (bijvoorbeeld “kwaliteit van de 

aangeboden oplossing”) te behalen 17,5 punten bedraagt. 

 

Tabel Voorbeeld scores 
Cijfer 

beoordelingscommissie 
Score 

10 10/10 * 17,5 = 17,5  punten 
9   9/10 * 17,5 = 15,75  punten 
8   8/10 * 17,5 = 14,00  punten 
7   7/10 * 17,5 = 12,25  punten 
6   6/10 * 17,5 = 10,50  punten 
5   5/10 * 17,5 = 8,75  punten 
4   4/10 * 17,5 = 7,00  punten 
3   3/10 * 17,5 = 5,25  punten 
2   2/10 * 17,5 = 3,50  punten 
1   1/10 * 17,5 = 1,75  punten 
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9.8 Kwalitatieve subgunningcriteria 

 
Beoordeling Kwalitatieve criteria A tot en met E 

De beoordeling door de beoordelingscommissie van de criteria A tot en met E vindt plaats op basis 

van het totaalbeeld van het criterium met behulp van de bij het betreffende criterium vermelde 

aspecten.  

Met andere woorden: er worden geen (sub)gunningscriteria, noch (sub)wegingen gehanteerd.  

 

Bij de beschrijving van de bij de criteria A tot en met E vermelde aspecten wordt aandacht besteed 

aan strategie, borging, risico's en activiteiten. 

 

 Onder STRATEGIE wordt verstaan: de wijze waarop een Inschrijver zijn doel beoogt te 

bereiken. 

 Onder BORGING wordt verstaan: De methode en instrumenten waarmee de Inschrijver 

garandeert dat hetgeen hij beschrijft in het proces ook zo wordt uitgevoerd. Ook methoden 

en instrumenten voor bijsturing moeten hierbij betrokken worden. Een sterkere en 

duidelijkere borging scoort hoger dan een borging die zwakker of vaag is. De gekozen 

methode en instrumenten voor borging en bijsturing van de verschillende Inschrijvers 

worden daarbij tegen elkaar afgewogen. 

 Onder RISICO'S wordt verstaan: welke risico's zijn aanwezig in het proces en in de keuzen 

van de Inschrijver. Worden deze risico's onderkend? Op welke wijze worden deze risico's 

beheerst of vermeden?  

 Onder ACTIVITEITEN wordt verstaan: de stappen, acties, werkzaamheden, taken etc. die 

een Inschrijver in een proces doorloopt.  

 

Er is sprake van een relatieve beoordeling van de kwalitatieve criteria. Dit betekent dat hoe 

vertrouwenwekkender, concreter de beschrijving in de onderlinge vergelijking van de inschrijvingen, 

hoe hoger het cijfer.  
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Criterium A. Kwaliteit van de aangeboden oplossing (max. 17,5 punten) 

 

Beschrijf de wijze waarop u voornemens bent dit onderdeel van de opdracht uit te voeren en 

beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 
Voorstel ontwerp, schaalbaarheid, nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid, ver- en 
herplaatsbaarheid van onderdelen van de oplossing en toekomstbestendigheid. Opdrachtgever 
hecht veel belang aan vorengenoemde elementen. Het is dan ook essentieel dat aan het te leveren 
systeem extra informatieborden en displays zijn te koppelen dan wel zijn te verplaatsen of te 
herplaatsen, extra fietsenstallingen zijn toe te voegen en het systeem voldoende “open” is qua 
structuur dat het mogelijk om verder te innoveren teneinde een verdere optimale benutting van de 
fietsenstallingen te bewerkstelligen. Bij dit laatste element wordt (niet uitputtend) gedacht aan het 
verder compartimenteren van de stallingen zodat de vindbaarheid van een vrije plaats wordt 
vereenvoudigd. Tevens is het van belang dat het weer te geven aantal beschikbare vrije plaatsen, 
zoveel mogelijk overeenkomt met het werkelijke aantal beschikbare vrije plaatsen (=nauwkeurigheid). 
Bij de gebruiksvriendelijkheid zijn aspecten als wel/geen paaltjes of hekken bij de in- en uitgangen van 
de stallingen of de inzet van beheerders van stallingen van belang. Bij deze beoordeling zullen de 
volgende elementen (onder andere) een rol spelen: 

- op welke wijze en de mate waarin de voorgestelde oplossing een bijdrage levert aan het realiseren 

van de doelstellingen (zie paragraaf 3.1 van het Beschrijvend document) van Opdrachtgever; 

- op welke wijze inschrijver de koppeling gaat maken tussen het BPC concept van Klaver/Nsecure 

(HBF systeem in fietsenstalling Jaarbeursplein) in relatie tot het aangeboden Disperanto-protocol, 

alsook hoe u een open data-source van de ingewonnen data beschikbaar stelt aan derden. 

- de mate van nauwkeurigheid van de weergave van het aantal vrije plaatsen in de diverse 

stallingen en de wijze waarop dit wordt gerealiseerd en gegarandeerd; 

- de mate waarin het systeem uitbreidbaar en flexibel is ten aanzien van het aan en afkoppelen van 

bebording/displays en fietsenstallingen en de mate waarin het aangeboden systeem reeds is 

voorbereid op eventuele uitbreiding; 

- de mate waarin de voorgestelde oplossing gebruiksvriendelijk is; 

- de additionele mogelijkheden die het aangeboden systeem biedt om in de toekomst verder te 

innoveren zodat de benutting van de stallingen in de toekomst verder kan worden geoptimaliseerd.

 

 

Beoordeling: 

Hoe vertrouwenwekkender, concreter de beschrijving van de aangeboden oplossing op de 

onderdelen ontwerp, schaalbaarheid, nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid, ver- en 

herplaatsbaarheid van onderdelen van de oplossing en toekomstbestendigheid in de onderlinge 

vergelijking van de inschrijvingen, hoe hoger het cijfer.  

 

Puntentoekenning: 

Puntentoekenning op een schaal van minimaal 1 tot maximaal 10 punten.  
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Criterium B. Beschikbaarheid van het aangeboden systeem (max. 17,5 punten) 

 

Beschrijf de wijze waarop u voornemens bent dit onderdeel van de opdracht uit te voeren en 

beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 

 
Beschikbaarheid. Inschrijver dient in het kader van de beoordeling op kwaliteit een opgave te doen 
van de door hem gegarandeerde beschikbaarheid van het systeem (uptime) . Daarbij gaat het niet 
alleen om een opgave van een percentage maar is de Aanbestedende dienst met name 
geïnteresseerd in de wijze waarop Inschrijver zal borgen dat de aangeboden beschikbaarheid 
daadwerkelijk gaat worden gerealiseerd. Bij deze beoordeling zullen de volgende elementen (onder 
andere) een rol spelen: 
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Opdrachtnemer dient voor de publicatie van dynamische fietsparkeerdata een beschikbaarheid te bieden van 

minimaal 98,0% (= maximaal 7,3 dagen per jaar geen beschikbaarheid);  

 

De beschikbaarheid van het aangeboden systeem wordt gedefinieerd als de publicatie van fietsparkeerdata: 

I. 24/7 gedurende 365 dagen per jaar(+1 dag in het geval van een schrikkeljaar); 

II. van alle aangesloten stallingen; 

III. op alle displays op de bebording; 

IV. waarbij het systeem ook beheerd kan worden op afstand en via managementstation; 

Indien niet wordt voldaan aan minimaal één van de bovenstaande eisen wordt het systeem beschouwd als niet 

beschikbaar. 

 

De beschikbaarheid wordt gemeten per kwartaal. Bij de berekening van de beschikbaarheid worden 

gebeurtenissen waarop Opdrachtnemer géén invloed heeft, buiten beschouwing gelaten:  

- storingen in het datacommunicatienetwerk (data/telecomprovider) langer dan 2 uur; 

- excessieve-schade;  

- storingen langer dan 2 uur in de stroomvoorziening; 

- overmachtsituaties als stakingen (langer dan vijf werkdagen) bij toeleveranciers van componenten ten 

behoeve van het systeem.  

 

Gepland onderhoud voor de fietsverwijssysteem centrale is gedurende maximaal 16 uren per jaar toegestaan, op 

werkdagen tussen 22.00 – 6.00 uur. (deze uren worden derhalve niet betrokken in de niet-beschikbaarheid van 

het systeem). 

 

Het aangeboden beschikbaarheidspercentage (minimale norm van 98,0%) zal worden betrokken in de 

beoordeling. 

De aangeboden garanties zullen kwalitatief worden beoordeeld. 

 

De beoordeling is als volgt:  

Aangeboden beschikbaarheidspercentage (b) x de aangeboden garanties (g) * de wegingsfactor. 

Het aangeboden beschikbaarheidspercentage is een getal uitgedrukt in een percentage. De aangeboden 

garanties zullen kwalitatief worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. De aangeboden garanties worden 

door de beoordelingscommissie uitgedrukt in een beoordelingscijfer tussen 1 – 10. Rekenvoorbeeld: 

De aangeboden beschikbaarheid bedraagt 98% en de aangeboden garanties worden door de 

beoordelingscommissie gewaardeerd met een 7.  

De wegingsfactor van het subgunningscriterium Beschikbaarheid is vastgesteld op 17,5 punten. 

Berekening: 

98% (b) x 7 (g) = 6,86 score 

 

                 6,86  

----------------------------------- x 17,5 (max. te behalen aantal punten) = 12,005 (puntenscore op criterium).  

10 

 

 

Beoordeling: 

Hoe vertrouwenwekkender en concreter de beschrijving van de aangeboden garanties in de 

onderlinge vergelijking van de inschrijvingen in combinatie met het aangeboden 

beschikbaarheidspercentage, hoe hoger het cijfer.  
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Puntentoekenning: 

Puntentoekenning op een schaal van minimaal 1 tot maximaal 10 punten.  

 

 

Criterium C. Implementatieplan (max. 17,5 punten) 

 

Beschrijf de wijze waarop u voornemens bent dit onderdeel van de opdracht uit te voeren en 

beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 
Implementatieplan. Inschrijver dient in het kader van de beoordeling op kwaliteit een 
implementatieplan in te dienen. Dit plan zal in het kader van de gunning van de Opdracht worden 
beoordeeld. Bij deze beoordeling zullen de volgende elementen (onder andere) een rol spelen: 
- kwaliteit risicoanalyse implementatiefase (inclusief beheersmaatregelen), bestaande uit o.a. welke 

interne en externe risico’s de juiste uitvoering van de implementatie kunnen verstoren. Hiertoe stelt 
Inschrijver een beschrijving op van mogelijke verstoringen die in de uitvoering van de 
implementatie kunnen optreden. Tevens beschrijft Inschrijver welke maatregelen deze risico’s 
voorkomen dan wel beheersbaar maken; 

- de mate van detaillering van het implementatieplan; 
- de mate waarin rekening wordt gehouden met de lokale situatie; 
- de mate waarin en op welke onderdelen ondersteuning en inzet van de gemeente Utrecht nodig is;
- in het implementatieplan dient reeds rekening te worden gehouden met de vereiste SAT waarbij 

geldt dat de vertegenwoordigers van de Aanbestedende dienst aanwezig zijn. 
- snelheid en doeltreffendheid van de uitrol en implementatie van het te leveren systeem aan de 

hand van een uitrolplan, waarbij aandacht is voor: fasering naar de locaties, rekeninghoudend met 
vakanties, feestdagen e.d.; 

- de mate waarin voldoende materieel en personeel beschikbaar is om het geleverde probleemloos 
bedrijfsgereed op te leveren en zorg te dragen voor een succesvolle ingebruikname. Daarbij dient 
tevens rekening te worden gehouden met het verhelpen van ‘kinderziektes’ gedurende de testfase 
en bij de daadwerkelijke ingebruikname van de apparatuur in de stallingen (detectie) en op straat 
(verwijsborden en displays); 

- kwaliteit communicatie paragraaf (afstemming en overleg met Opdrachtgever en derden in relatie 
tot de installatiewerkzaamheden en realisatie werkend systeem); 

- de kwaliteit van de planning. In de planning worden opgenomen de uiterste data waarop harde 
afspraken moeten zijn gerealiseerd met onder andere: 
- de netbeheerder Stedin; 
- bedrijven die in onderaannemerschap worden genomen; 
- onderaannemers/leverancier(s) voor materieel; 
- Opdrachtgever. 

- de mate waarin het systeem voor de uiterste opleverdatum van 31 januari 2015 wordt opgeleverd 
en in welke mate dit door Opdrachtnemer wordt gegarandeerd.  

 

 

Beoordeling: 

Hoe vertrouwenwekkender, concreter de beschrijving in de onderlinge vergelijking van de 

inschrijvingen, hoe hoger het cijfer.  

 

Puntentoekenning: 

Puntentoekenning op een schaal van minimaal 1 tot maximaal 10 punten.  
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Criterium D. Programmeerbaarheid en Managementinformatie (max. 7,00 punten) 

 

Beschrijf de wijze waarop u voornemens bent dit onderdeel van de opdracht uit te voeren en 

beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 
Programmeerbaarheid en Managementinformatie. Inschrijver dient ten behoeve van de beoordeling 
op kwaliteit bij het indienen van de offerte een uitgebreide niet technische beschrijving te geven van de 
programmeerbaarheid van het systeem als ook managementinformatie zoals deze door het 
aangeboden systeem wordt gegenereerd. Inschrijver dient daarbij een zo compleet mogelijke uitleg te 
geven over de werking van het systeem. 
Bij deze beoordeling zullen de volgende elementen (onder andere) een rol spelen: 
- gebruik en bedieningsgemak van de software, zodat de gemeente invulling kan geven aan haar 

operationele regietaak; 
- wijze inloggen (op locatie als op afstand);  
- beveiliging en wijze van gegevensopslag; 
- instelbaarheid/programmeerbaarheid van de displays e.d. 
- mogelijkheden om zelf rapportages op maat op te stellen; 
- opbouw van rapportage mogelijkheden om terug te kijken in de historie; 
 
Om e.e.a. zo goed mogelijk te onderbouwen dient Inschrijver de beschrijving te voorzien van de 
mogelijkheid om via een URL in te loggen op een fictieve webbased management/rapportage 
omgeving. 
 
Tevens dient door Inschrijver een voorbeeld rapportage te worden aangeleverd die het systeem 
genereert zodat duidelijk is wat Opdrachtgever straks kan verwachten op dit vlak. De 
voorbeeldrapportage zal onder andere worden beoordeeld op:  
- kwaliteit van het geleverde en compleetheid; 
- aansluiten bij eisen uit onderhavig PvE; 
- presentatie en overzichtelijkheid van de aangeboden informatie. 
 

 

 

Beoordeling: 

Hoe vertrouwenwekkender, concreter de beschrijving in de onderlinge vergelijking van de 

inschrijvingen, hoe hoger het cijfer.  

 

Puntentoekenning: 

Puntentoekenning op een schaal van minimaal 1 tot maximaal 10 punten.  

 

 



Zaaknr.: 14-0867.KKN © International Tender Services (ITS) B.V 
ref.nr.:             001.KKN                            pagina 37 van 64 Goudappel Coffeng B.V. 
  

Criterium E. Beheer en onderhoud (max 10,5 punten) 

 

Beschrijf de wijze waarop u voornemens bent dit onderdeel van de opdracht uit te voeren en 

beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen: 

 
Beheer en onderhoud. Inschrijver dient in het kader van de beoordeling op kwaliteit inzichtelijk te 
maken op welke wijze door Opdrachtnemer invulling wordt gegeven aan het beheer en onderhoud in 
het kader van deze Opdracht. Bij de beoordeling zal in ieder geval worden gekeken naar de volgende 
aspecten: 
- de wijze waarop Inschrijver het aangeboden service level aangaande het beheer en onderhoud zal 

gaan inrichten. Hierbij is het van belang dat Inschrijver ook duidelijke inzage geeft in de diverse 
activiteiten (controle, schoonmaak, reparatie en vervanging e.d.) die zullen worden uitgevoerd en 
de frequentie daarvan alsmede de garanties die door Inschrijver worden aangeboden; 

- de wijze van en de mate waarin er in het systeem sprake is van (automatische) detectie van een 
mankement/storing/defect; 

- het door Opdrachtgever kunnen melden van mankement/storing/defect; 
- de mate waarin concreet wordt ingegaan op de wijze waarop Opdrachtnemer het verhelpen van 

een geconstateerd mankement/storing/defect gaat organiseren; 
- de concreetheid van de beschrijving inzake de storingsdienst waarbij in wordt gegaan op zaken als 

bereikbaarheid, doorgeven van problemen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, 
- de wijze waarop de ontvangst van storingen wordt bevestigd en ook weer worden afgemeld et 

cetera. 

 

Beoordeling: 

Hoe vertrouwenwekkender, concreter de beschrijving in de onderlinge vergelijking van de 

inschrijvingen, hoe hoger het cijfer.  

 

Puntentoekenning: 

Puntentoekenning op een schaal van minimaal 1 tot maximaal 10 punten.  

 

 

 
 



 
 
 
 

Bijlage A 
 

Programma van Eisen 
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Bijlage A Programma van Eisen 
 
Bijlage A bij Beschrijvend document inzake de EU-aanbesteding bedrijfsgereed opleveren 
van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met 
kenmerk 14-0867.KKN 
 

In deze Bijlage A worden het Programma van Eisen beschreven. Daar waar wordt verwezen 

naar fabrikant-, merk- en/of typebenamingen, dienen deze te worden gelezen met de 

toevoeging “of gelijkwaardig, zulks ter beoordeling van de Aanbestedende dienst”, en wat 

hierover verder in het Beschrijvend document is bepaald. 

 

Inschrijver dient middels het in Bijlage D5 (Conformiteitenformulier) opgenomen formulier aan te 

geven dat zijn aanbieding voldoet aan de hieronder gestelde eisen. Het een en ander dient tevens 

aangetoond te worden middels beschrijvingen, calculaties, documentatie, verslagen en rapporten 

welke een objectief inzicht verschaffen op welke wijze de Inschrijver en zijn Inschrijving voldoen aan 

de eisen.  

De gemeente Utrecht kan de conformiteit van de Inschrijving met onderstaande 

uitgangspunten/eisen op elk moment tijdens de Aanbestedingsprocedure nader onderzoeken, 

onafhankelijk van de door de Inschrijver verstrekte gegevens. 
 

 
 
Algemene eisen ten aanzien van de Opdracht 
 
Ten behoeve van onderhavige opdracht is gemeente Utrecht op zoek naar een Opdrachtnemer die 

minimaal in staat is om de volgende onderdelen succesvol op te kunnen leveren: 

1. Detectieoplossing voor de in het Beschrijvend document genoemde stallingslocaties en 

mogelijke uitbreidingen; 

2. Dynamische bebording; 

3. Webbased managementsysteem inclusief hosting door Opdrachtnemer inclusief het genereren 

van open data en de ontsluiting van die data; 

4. Bedienpost ten behoeve van de gemeente Utrecht in verband met de operationele regie op het 

systeem van het systeem; 

5. Bedrijfsgereed opleveren van het gehele systeem voor 31 januari 2015; 

6. Aankoppelen van de Jaarbeurspleinstalling (Bike Park Control concept van de firma 

Klaver/Nsecure) aan het te leveren fietsverwijssysteem, zodat ook deze gegevens op de 

dynamische bebording kan worden getoond; 

7. Verzorgen van training en opleiding ten behoeve van de operationele regie door gemeente 

Utrecht; 

8. Systeemverantwoordelijkheid bij opdrachtnemer. Verantwoording middels rapportages aan 

contractbeheerder gemeente Utrecht. 

9. Beheer en onderhoud van het fietsverwijssysteem. 

 

Let op!! Inschrijvingen die niet voldoen en/of niet zijn opgesteld conform de onderstaande 

voorwaarden/eisen dan wel afwijkingen ten opzichte van onderstaande behelzen, kunnen 

ongeldig zijn. Inschrijver die een ongeldige inschrijving heeft ingediend wordt uitgesloten van 

verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 
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De onderhavige aanbesteding wordt thans opgestart om één leverancier aan te trekken voor het 

turn-key leveren en installeren van een fietsverwijssysteem. Gedurende vier (4) jaar na het sluiten 

van de overeenkomst kunnen uitbreidingen op het systeem worden afgenomen. Na bedrijfsgerede 

oplevering ondersteunt de leverancier de gemeente bij gebruik en onderhoud van het systeem 

gedurende een periode van minimaal 5 jaar, met een eenzijdige door Opdrachtgever af te nemen 

verlengingsoptie van nog eens 5 maal 1 jaar. De opdracht wordt verleend op of omstreeks 17 

oktober 2014 en loopt tot 5 jaar (indien voormelde verlengingsoptie niet zou worden afgenomen) na 

datum van oplevering van de installatie/systeem. 

 

De opdrachtspecificaties in dit Programma van Eisen alsmede de inhoud van de Overeenkomst zijn 

gericht op bedrijfsgereed opleveren van een detectiesysteem in een aantal fietsenstallingen en het 

geven van informatie over de bezetting van de betreffende stallingen richting fietsers in de stad, incl. 

aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht door Inschrijver.  
 
Kort gezegd bestaat de opdracht uit de volgende componenten: 

 Aanbrengen van detectie in de stallingen 

 Realiseren van een data-inwinsysteem, dataverwerking en datamanagement; 

 Ontwikkelen van een koppelvlak ten behoeve van het ophalen en benutten van de gegenereerde 

data uit het BPC concept van Klaver/Nsecure (aangeboden in Disperanto-protocol) zoals deze is 

geplaatst in de Jaarbeurspleinstalling 

 Verwijsborden, informatiedisplays en masten leveren en-of aanbrengen; 

 De elektronische componenten in de borden aanbrengen;  

 (data) Managementsysteem dat operationeel regie op afstand mogelijk maakt; 

 Het beheer en onderhoud voor een periode van 5 jaar met aansluitend mogelijk een periode van 
5 jaar waarmee de beheer- en onderhoudsovereenkomst eenmalig kan worden verlengd;  

 Het tijdig leveren, plaatsen, verplaatsen, verwijderen, (de)monteren en afvoeren van objecten en 

overige installatie onderdelen;  

 Het incidenteel lokaliseren en herstellen van storingen en schades;  

 Het tijdig aanvragen van de netaansluiting;  

 Het tijdig aanvragen van een opbreekvergunning; 

 Het uitvoeren van bijkomende civiele werkzaamheden als het graven van sleuven en herstel 
bestrating;  

 Het aanbrengen, verwijderen en omleggen van kabel en bijbehorende laswerken;  

 Het checken van omleidingen en het afstemmen met bureau Bereikbaarheid van de gemeente 

Utrecht voor de werkzaamheden aan of langs de weg (dit is gekoppeld aan het aanvragen van 

een opbreekvergunning); 

 Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;  

 Inspecties;  

 Adviserende taken;  

 Overige taken zoals:  

- administratieve taken; 

- het maken van opname schetsen;  

- het invullen van mutatieformulieren;  

- verslaglegging, rapporteren;  

- bouwbesprekingen;  

- aanvragen klic-gegevens; 

 Het leveren, herplaatsen/bijplaatsen van (additionele) onderdelen van het systeem, zoals 

bebording en/of detectiesystemen. 
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Specifieke eisen ten aanzien van de Opdracht 
 
Nr. Specificatie eisen m.b.t. Detectiesysteem 

De aanbestedende dienst wil fietsers in de stad zo goed mogelijk informeren over de beschikbaarheid 

van stallingsvoorzieningen in het stationsgebied en in de binnenstad. Om informatie te kunnen 

verzamelen over de benutting van de stallingen wenst de aanbestedende dienst een aantal stallingen 

te voorzien van een detectiesysteem dat het mogelijk maakt een betrouwbare uitspraak te doen over 

het aantal beschikbare plaatsen in de betreffende stalling. Daarbij gelden de volgende eisen: 

1. 

Het detectiesysteem moet real time de totale hoeveelheid fietsen in een fietsenstalling kunnen 

registeren en moet deze gegevens kunnen relateren aan de totale fietsparkeercapaciteit in de 

fietsenstalling. Hierbij mogen geen fietsgebondenoplossingen (barcodes, tags) worden 

toegepast. Tevens mogen beheerders van stallingen niet worden belast met een uitbreiding van 

hun werkzaamheden (in- & uitscannen van codes, plakken van stickers en/of uitgeven/innemen 

van tags). 

2. 
Het systeem moet in staat zijn om de geregistreerde gegevens per stalling en/of per gebied in 

real time te tonen op de dynamische bebording en in de webbased managementomgeving. 

3. 

Het aangeboden systeem geen hinder opleveren in de doorstroming. De in- en uitgangen van 

de stallingen blijven zo veel mogelijk obstakel-vrij. Daarbij geldt dat in ieder geval geen 

tourniquets, draaihekken of paaltjes worden toegepast. Toepassen van een geleidehek wordt 

toegestaan maar geniet niet de voorkeur. 

4. 

De gemeente Utrecht moet door het te leveren systeem niet: 

- worden gedwongen om bestaande rekken te vervangen;  

- worden gedwongen extra kosten te maken om aanpassingen aan rekken door te voeren; 

- worden belemmerd in haar keuze om in de toekomst rekken te vervangen dan wel nieuwe te 

kopen. 

5. 

Gemeente Utrecht moet door het te leveren systeem niet worden gedwongen om entree, 

toegangen en/of andere ruimtes in/rond de stalling significant bouwtechnisch aan te moeten 

passen. Het door u aangeboden product is zonder ingrijpende aanpassingen in de 

fietsenstallingen zelf inpasbaar. 

6. 

Het systeem moet in staat zijn om, ook na bedrijfsgerede oplevering, uitgebreid te worden 

binnen een stalling, bijvoorbeeld om de stalling beter te kunnen compartimenteren en de fietser 

nog gerichter te informeren over de beschikbaarheid van een vrije plaats in het rek. Sommige 

stallingen dienen bij bedrijfsgerede oplevering al te worden gecompartimenteerd. Zie daarvoor 

ook de tabel met daarin het overzicht van alle aan te koppelen stallingen die deel uit maakt van 

de set met aanbestedingsdocumenten (bijlage E3).  

7. 
Indien een stalling wordt gecompartimenteerd dan dienen op de hoofdroutes door de stalling 

(op de keuzemomenten) informatiedisplays te worden aangebracht die de fietser informeren 

over de beschikbare vrije plaatsen in de diverse compartimenten. 

8. 
Het detectiesysteem moet stand-alone kunnen draaien, in zowel bewaakte als onbewaakte 

stallingen. De ondersteunende taken van een beheerder dienen zo beperkt mogelijk te zijn. 
9. Het systeem dient 24 uur per dag, 7 dagen in de week te kunnen functioneren. 
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Nr. Functionele vereisten dynamische bebording: Masten 
De te leveren masten zijn bedoeld om de in het kader van deze opdracht te leveren bebording en 

displays te dragen. 

1. De kleuruitvoering van de masten is lichtgrijs, bijvoorbeeld RAL 9006 of NCS S4010 R70B. 

2. 

De masten dienen van staal en thermisch verzinkt te zijn en minimaal voorzien van een 

poedercoating die voldoet corrosiviteitsbelastingsklasse C3 (Stedelijk en industrieel gebied met 

lage SO2-verontreiniging (binnenland) of niet zout zeeklimaat) volgens de NEN-EN-ISO 12944-

2. 

3. 

De masten dienen een dusdanige hoogte te hebben dat de informatiedrager (de verwijsborden 

en de informatiedisplay) op een voldoende hoogte hangt dat deze enerzijds goed zichtbaar is 

voor de gebruikers (fietsers) en anderzijds geen gevaar oplevert voor de omgeving. 

Uitgangspunt is daarbij verder dat masten en bijbehorende borden niet over de rijbaan heen 

hangen. Voor alles waar dit PvE niet in voorziet dient te worden aangesloten bij de richtlijnen 

zoals deze zijn geformuleerd in het ASVV 2012 en de Richtlijnen Bewegwijzering 2014, CROW 

te Ede. Publicatienummer: 322, ISBN:9789066286313. 

4. 

De borden worden zodanig geplaatst dat deze te allen tijde goed zichtbaar zijn. Het bij deze 

aanbesteding meegeleverde bebordingplan geeft daarbij per mast de indicatie van het 

zoekgebied voor de exacte locatie van de mast met een straal van circa 50 meter. De locatie 

van de masten dient dusdanig te zijn dat de fietser voldoende tijd heeft om de aangeboden 

informatie op de verwijsborden te lezen, te interpreteren en een keuze te maken ten aanzien 

van de keuze voor de te gebruiken fietsenstalling. 

5.  

Na opdrachtverlening dient Opdrachtnemer met het opgestelde bebordingplan 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. 
6. De plaatsing geschiedt conform de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. 

7. 
Individuele masten en bebording moeten kunnen worden verplaatst in verband met wijzigingen 

in fietsroutes, stallingsmogelijkheden et cetera. 

 

 
Nr. Functionele vereisten dynamische bebording: Verwijsborden en displays 
 

1. 

De kleuruitvoering van het hoofdbord is rood-wit. In het nu voorgestelde ontwerp van de borden 

in het bebordingsplan wordt uitgegaan van witte belettering ten behoeve van de aanduiding van 

de stallingen. Dit meegeleverde bebordingplan dient als uitgangspunt voor het opstellen van de 

calculatie ten behoeve van de inschrijving en als uitgangspunt voor een definitief bebordingplan 

zoals dat na opdrachtverlening door Opdrachtnemer dient te worden opgesteld. Indien 

Opdrachtnemer mogelijkheden ziet in de optimalisatie van het bebordingsplan alsmede het 

ontwerp dan kan dit in overleg met Opdrachtgever worden besproken. Opdrachtgever dient 

verder volledige instemming te geven op het definitieve bebordingsplan. 

2. 
Voor de lettergrootte van de teksten dient te worden uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 20 

km/uur. Toegepaste lettertype dient te zijn “ANWB UU” met een minimale kapitaalhoogte van 

50mm. 

3. 
De maatvoering van de letters en locatieaanduiding dienen te voldoen aan de Richtlijnen 

Bewegwijzering 2014, CROW te Ede. Publicatienummer: 322.. 
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4. 
De borden dienen te voldoen aan het BABW en het RVV 1990, zijn retroreflecterend (klasse II) 

uitgevoerd en zijn voorzien van bevestigingsmaterialen. 
5. De borden hebben de volgende afmetingen: 1000 x 170 mm (lxh) (verhouding 6:1). 

6. 

De verwijsborden dienen te worden voorzien van - door middel van LED’s weer te geven – 

dynamische aanduidingen “aantal beschikbare plaatsen” in de kleur groen, en aanduidingen 

‘VOL’ en ‘X’ in de kleur rood. De LED/displays dienen volledig te zijn geïntegreerd in het 

aangeboden verwijsbord. 

7. 

De LED/displays dienen ten behoeve van het weergeven van de beschikbare stallingscapaciteit 

te beschikken over 3 (drie) tot 5 (vijf) positie, dit afhankelijk van de stallingscapaciteit van de 

stalling waar naar wordt verwezen Bijvoorbeeld “Stationszijde Oost: 10.000” en Vredenburg 

“100”. Zie voor nadere informatie ook het bebordingsplan dat deel uit maakt van dit 

aanbestedingsdocument (bijlage E6). 

8. 
De toegepaste kapitaalhoogte op de LED/displays is 110 mm waarbij de eis is dat de displays 

duidelijk afleesbaar zijn vanaf een afstand van 25 meter. Grotere maatvoering is ook 

toegestaan mits goed inpasbaar in de aangeboden bebording. 

9. 
De lichtsterkte van de geplaatste LED/displays is zodanig dat weggebruikers de aanduidingen 

tijdig kunnen lezen en dient zich door middel van een sensor aan te passen aan de 

omstandigheden buiten. 

10. 
De LED/displays onderhouden draadloos het contact met de managementcentrale. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor deze communicatie waarbij de communicatiekosten 

voor rekening van Opdrachtnemer zijn. 

11. 
Als de communicatie tussen centrale en LED/displays wegvalt dienen de displays naar de 

default instelling te schakelen. In overleg met Opdrachtgever wordt besloten wat deze default 

instelling zal zijn. 

12. 
De LED/displays dienen binnen tien (10) seconden te reageren op een commando van de 

managementcentrale van het geleverde systeem. 

13. 
De LED/Displays besturen en bewaken zichzelf, indien er een fout optreedt wordt er een 

storingsmelding naar de centrale gestuurd. Verder dienen deze aan de managementcentrale 

meldingen door te geven in geval van een lampfout en de status van de lichtsterkte. 

14. 

Indien mogelijk mogen verwijsborden en displays worden gehangen aan bestaande masten. Dit 

in overleg met Opdrachtgever. Voor de prijsbepaling in deze aanbestedingsprocedure dient 

echter te worden uitgegaan van het plaatsen van nieuwe masten waaraan de verwijsborden en 

de displays worden gehangen. 

15. 
De behuizing van de dynamische borden dient van aluminium te zijn en te zijn voorzien van een 

poedercoating die moet voldoen aan het corrosiviteitsbelastingsklasse C3 volgens de NEN-EN-

ISO 12944-2. 

16. 

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. 

17. 
De informatiedisplay dient volledig te bestaan uit LED’s en dient verder op dezelfde wijze te 

communiceren met de managementcentrale zoals hiervoor beschreven ten behoeve van de 

LED/Displays in het verwijsbord. 
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18. 
De informatiedisplay heeft dezelfde breedte als de verwijsborden (1000mm) en kan qua formaat 

minimaal 2 tekstregels weergeven van minimaal 20 tekens per regel. De weergegeven tekst 

moet in dat geval minimaal leesbaar zijn vanaf een afstand van 25 meter. 

19. 
Naast de tekstregels moet de informatiedisplay ook andere afbeeldingen en symbolen kunnen 

weergeven. 

20. 

De weer te geven tekens en grafische afbeeldingen en symbolen moeten full color 

weergegeven kunnen worden. Daar gelden verder de volgende eisen: 

 Voldoen aan de EN12966-normering; 

 Kleurklasse C2 (rood, groen, blauw) C1 (wit, geel); 

 Beeldpuntafstand 10 – 12 mm; 

 Ten aanzien van de luminatie, luminantie verhouding en de bundelbreedte. 
 
 
Nr. Functionele vereisten ten aanzien van het Fietsverwijsmanagementsysteem  
Het Fietsverwijsmanagementsysteem richt zich met name op: 

 het inwinnen en verwerken van de stallingsdata van de stallingsvoorzieningen inclusief het 

aankoppelen van de data die de Jaarbeurspleinstalling (Bike Park Control concept van de firma 

Klaver/Nsecure) genereert; 

 het bepalen en aansturen van de dynamische verwijsborden en de informatiedisplays; 

 het bewaken van het functioneren van het systeem als geheel en communicatie op straat via de 

de dynamische verwijsborden en de informatiedisplays in het bijzonder; 

 het op basis van de ingewonnen data kunnen genereren van relevante management informatie 

ten behoeve van het beheer en onderhoud alsook de operationele regie op het geheel. Daarbij 

geldt als uitgangspunt in deze aanbesteding dat beheer en onderhoud worden ondergebracht 

bij Opdrachtnemer en dat Opdrachtgever zorg draagt voor de operationele regie. 

 

Ten aanzien van het Fietsverwijsmanagementsysteem kan onderscheid worden gemaakt in een 

tweetal hoofdcomponenten: 

 De managementcentrale die bestaat uit een server met software. De software dient de 

ingewonnen stallingsgegevens van de diverse locaties op te slaan. Daarvoor dient een 

database met actuele gegevens en een database voor historische gegevens beschikbaar te 

zijn. De actuele gegevens moeten worden vertaald naar informatie en naar aansturingsignalen, 

die nodig zijn voor de besturing van de dynamische componenten op straat. Met behulp van de 

historische gegevens moet de prestatie van het systeem geanalyseerd kunnen worden. De 

managementcentrale wordt op afstand gehost door Opdrachtnemer. 

 De bedienpost. dient ervoor om vanaf een werkplek, het Fietsverwijssysteem te monitoren, te 

beïnvloeden en te “voeden” (bijvoorbeeld door het bijstellen van de informatie op de 

LED/Displays met capaciteitsaanduiding en de teksten op de informatiedisplays. Tevens moet 

het mogelijk zijn om vanaf de bedienpost middels een rapportgenerator relevante data te 

kunnen bewerken om op deze wijze rapportages te kunnen opstellen. De bedienpost is een 

webbased systeem dat geschikt is om vanuit verschillende locaties met verschillende 

computers in te loggen op de door Opdrachtnemer gehoste managementcentrale. Indien 

daarvoor plug-ins nodig zijn dienen deze eenvoudig geïnstalleerd te kunnen worden op iedere 

computer zonder bijkomende kosten. 

De operationeel regisseur van de gemeente Utrecht zal in ieder geval gebruik maken van de 

bedienpost maar ook andere geautoriseerde functionarissen moeten in staat zijn om te kunnen 

inloggen in het systeem. 
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 Functionele eisen aan de Fietsverwijsmanagementsysteem  

1. 
Het systeem dient automatisch in de juiste kleuren de getallen (aantal plaatsen) en VOL/ 

Kruis en teksten en of afbeeldingen te sturen naar de LED/Displays en de informatiedisplays 

op de stallingsroute en op de stallingslocaties. 

2. 
De status en gegevens van dynamische verwijsborden en stallingslocaties dienen bekend en 

gemakkelijk opvraagbaar te zijn in de centrale. 
3. Het systeem dient een eenvoudige en duidelijke gebruikersinterface te bezitten. 

4. 
De presentatie van alle informatie dient webbased uitgevoerd te worden. De informatie dient 

vanaf een internet-browser plaats te vinden en dient toegang te geven tot alle delen van het 

systeem. 

5. 
Vanaf de browser dient moet het mogelijk zijn om autorisaties, beveiligingen en, visualisaties 

te regelen voor de beheerders en gebruikers. Alle informatie dient door de beheerder 

gerapporteerd te worden in een Word-bestand. 

6. 

Tevens dient het mogelijk te zijn om scenario’s in te stellen, om de informatie te monitoren en 

instellingen te veranderen. Het betreft onder meer: 

a.  Actuele bezetting per tijdseenheid per stalling; 

b.  Status van de stallingslocatie (VOL/Kruis/aantal). 

d.  Storingsmeldingen (verbinding verbroken/alarmmeldingen (per object, datum, tijdstip, 

aard)/statuswijzigingen/logboek/lampstoring.). 

e.  Als componenten binnen het netwerk uitvallen c.q. als deze weer beschikbaar zijn, dienen 

waarschuwingen te worden geleverd via e-mail, SMS of vergelijkbaar. 

f.  Gebruikershandelingen. 

g.  Alle data dienen geëxporteerd te kunnen worden naar software voor dataverwerking zoals 

Excel en Word. 

h.  Loggegevens per etmaal bewaren en voor beheerder op eenvoudige wijze op te vragen en 

te verwerken in rapportages. 

7. 

Het systeem dient via een grafische kaart met stallingslocaties en dynamische verwijsborden 

een overzicht te bieden van het systeem. Vanuit de grafische kaart moet het mogelijk zijn 

individuele stallingen en individuele masten met bebording en informatiedisplay aan te klikken 

waarna de informatie met betrekking tot de betreffende stalling of mast met bebording en 

informatiedisplay wordt getoond. Vervolgens moet mogelijk zijn om de status en teksten van 

de dynamische verwijsborden en informatiedisplays handmatig aan te passen.  

8. 
Het moet ook mogelijk zijn om middels het systeem meerdere groepen aan te maken zodat 

verwijsborden en informatiedisplays ook in een handeling kunnen worden aangepast. 

Bijvoorbeeld het weergeven dan dezelfde informatie op alle informatiedisplays. 

9. 
Het configureren van stallingslocaties en dynamische verwijsborden en informatieborden 

dient door de operationeel regisseur van de gemeente Utrecht eenvoudig uit te voeren te zijn, 

zonder tussenkomst van de leverancier/opdrachtnemer. 

10. 
Het systeem dient eenvoudig (bij voorkeur grafisch) wegvakken te definiëren. Het systeem 

bepaalt zelf welke verwijsborden en locaties hierop betrekking hebben. 
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11. 

Het systeem dient op afstand van meerdere locaties te benaderen en te bedienen te zijn. 

Uitgangspunt zal zijn dat in ieder geval een bedienpost ingericht zal worden ten behoeve van 

de operationeel regisseur van de gemeente Utrecht. Gegeven de eis dat het geleverde 

systeem webbased is wordt er vanuit gegaan dat hiervoor enkel een PC en enkele 

beeldschermen benodigd zijn. Deze zullen worden geleverd door de gemeente Utrecht. 

Indien meer nodig is ten behoeve van de bedienpost dan wordt verwacht dat deze 

componenten onderdeel uitmaken van de opdracht en door Opdrachtnemer bedrijfsgereed 

worden opgeleverd. 

12. 

De communicatie tussen het managementsysteem en de dynamische verwijsborden en 

informatiedisplays dient via een open protocol te verlopen en ter beschikking te worden 

gesteld aan zowel Opdrachtnemer ten behoeve van het beheer en onderhoud als aan de 

operationeel regisseur van de gemeente Utrecht. Tevens moet het mogelijk zijn de 

gegenereerde data door te zetten naar door de Opdrachtgever te bepalen derde partijen die 

deze data kunnen gebruiken voor toepassingen zoals op het gebied van dynamisch 

verkeersmanagement en het verstrekken van informatie aan consumenten door middel van 

app’s en andere webbased toepassingen. 

13. 
Het moet mogelijk zijn op basis van de gegenereerde data in het systeem op eenvoudige 

wijze relevante rapportages te kunnen samenstellen. 

14. 

Het managementsysteem inclusief de webbased toegang ten behoeve van de bedienposten 

dient geleverd (beschikbaar gesteld), aangesloten en bedrijfsklaar te worden opgeleverd. Dit 

is inclusief het aankoppelen van de data die de Jaarbeurspleinstalling (Bike Park Control 

concept van de firma Klaver/Nsecure) genereert. 
15. De opdrachtnemer dient alle werkzaamheden af te stemmen met de opdrachtgever. 

16. 
De communicatie tussen de managementcentrale en de dynamische verwijsborden en 

informatiedisplays dient tijdig voor de eindoplevering samen met de gemeente Utrecht te 

worden getest. 
 
Nr. Eisen ten aanzien van Managementinformatie: Algemeen 
 

1. 
Het te leveren systeem dient webbased te functioneren waarbij bediening vanaf PC, laptop en 

tablet mogelijk moet zijn middels een dataverbinding. Voor bediening vanaf PC, laptop en tablet 

is geen additionele software noodzakelijk. 

2. 
Het te leveren systeem moet verschillende rollen kunnen toewijzen aan gebruikers zoals 

beheerder, manager en technische dienst 

3. 
Bij spanningsuitval of andersoortige storingen mag geen gegenereerde 

data/managementinformatie verloren gaan. Het aangeboden systeem dient daarvoor te zijn 

voorzien van een back-up geheugen. 

4. 
Bij een eventuele storing dient het detectiesysteem van iedere afzonderlijke stalling stand-alone 

te kunnen functioneren.  

5. 
Na een eventuele storing dient de informatie tussen de verschillende stallingen en het 

managementsysteem automatisch te worden gesynchroniseerd. 

6. 
De gegenereerde managementinformatie moet eenvoudig te exporteren zijn naar lokale 

computers en zijn te bewerken met een Microsoft Office Pakket (Word, Excel, Acces en 

Powerpoint). 

7. 
Logboekfunctie die bijhoudt welke geautoriseerde persoon op welk moment inlogt in het 

systeem en welke aanpassingen deze doet in het systeem (audittrail) 
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Nr. Eisen ten aanzien van Managementinformatie: bedrijfsadministratie 
De volgende gegevens dienen minimaal per individuele stalling te worden gegenereerd: 

1. Administratieve weekrapportages (maandag tot en met zondag) 
2. Storingen: actueel en historie en verdeeld naar type  

3. 
Bezettingsgraad/beschikbare capaciteit waarbij het mogelijk moet zijn om de stalling in te delen 

in sectoren/secties (bijvoorkeur) vakken. De bezetting moet per 15 minuten 

opvraagbaar/inzichtelijk zijn. 
4. Ingaande fietsers per 15 minuten 
5. Uitgaande fietsers per 15 minuten 

 
 
Nr. Schaalbaarheid en uitbreidbaarheid 

1. 
De verwijsborden dienen op eenvoudige wijze te kunnen worden uitgebreid, zonder dat al 

eerder geleverde borden, displays en masten vervangen moeten worden. 

2. 
Het aangeboden systeem met verwijsborden en displays is minimaal uitbreidbaar met 100% ten 

opzichte van het systeem, zoals dat in 2014/2015 wordt geïmplementeerd. 

3. 
Op het aangeboden systeem kunnen minimaal nog een achttal fietsparkeerlocaties, die zijn of 

worden voorzien van een parkeerdetectiesysteem, worden aangetakt. 

4. 

Het geleverde systeem moet voldoende flexibel zijn om te kunnen anticiperen op 

ontwikkelingen in de stad zoals het verschuiven van fietsroutes (bijvoorbeeld als gevolg van de 

realisatie van de zogeheten Rabo-brug bij Utrecht Centraal) en het veranderen van de 

stallingen in de stad. Dit impliceert onder andere dat verwijsborden en masten verplaatsbaar 

dienen te zijn en dat ook detectiesystemen op een andere locatie toegepast kunnen worden. 
 
 
Nr. Eisen beschikbaarheid, nauwkeurigheid en beveiliging 
 

1. 
Het aangeboden systeem moet minimaal voldoen aan een technische afschrijvingstermijn van 

10 jaar voor de detectielussen en 15 jaar voor de masten en bebording. 

2. 

Het aangeboden systeem moet geschikt zijn voor een buitenopstelling (minimaal IP56) en dient 

probleemloos te kunnen functioneren in alle weersomstandigheden die mogen worden verwacht 

in het Nederlandse klimaat. Aspecten zoals vocht en kou zijn hierbij van belang alsmede de 

corrosiebestendigheid van de te leveren apparatuur. 

3. 

Het beschikbaarheidspercentage is een maatstaf voor de kwaliteit van het te leveren systeem. 

De kwaliteit van het te leveren systeem wenst opdrachtgever onder andere af te meten op basis 

van de door Inschrijver gegarandeerde beschikbaarheid van het systeem gedurende de 

levensloop. 

4. 

Het nauwkeurigheidspercentage is een maatstaf voor de kwaliteit van het te leveren systeem. 

De kwaliteit van het te leveren systeem wenst opdrachtgever onder andere af te meten op basis 

van de door Inschrijver gegarandeerde nauwkeurigheid van de door het systeem gegenereerde 

data gedurende de levensloop. 

5. 
Er mag nooit een (toekomstig) tekort optreden aan processorcapaciteit, bandbreedte of 

dataverbindingen. 

6. 
De server(s), data en (back-up) procedures dienen beveiligd te zijn tegen dataverlies en 

stroomuitval. 
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Nr. Eisen ten aanzien van beheer en onderhoud 
Opdrachtnemer draagt zorg voor het onderhoud en technisch beheer van het geleverde systeem voor 

een periode van 5 jaar na bedrijfsgerede oplevering van het volledige systeem. Daarna is sprake van 

een verlengoptie van 5 keer 1 jaar. 

1. 
Opdrachtnemer draagt zorg voor het All-in onderhoud en technisch beheer van het geleverde 

systeem voor een periode van 5 jaar na bedrijfsgerede oplevering van het volledige systeem. 

2. 

Teneinde storingen aan de apparatuur zo spoedig mogelijk te verhelpen is het van belang dat 

meldingen van een eventueel mankement/storing/defect zo spoedig mogelijk door 

Opdrachtnemer ter hand kan worden genomen.  

 

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze het beheer en onderhoud als volgt inricht: 

 opstellen van een plan voor beheer en onderhoud; 

 zorg dragen voor het aannemen van meldingen omtrent een geconstateerd 

mankement/storing/defect en het verhelpen daarvan, rekening houdend met de eisen die 

daaraan door Opdrachtgever worden gesteld, organiseert vanuit een storingsdienst. Buiten 

kantoortijd is een storingsdienst van toepassing; 

 geautomatiseerd monitoren en doormelden van storingen in het detectiesysteem cq. de  

dataserver van het systeem; 

 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zijn voor het melden van mankement/storing/defect. 

Hiervoor dient Opdrachtnemer een storingsdienst beschikbaar te hebben. Een 

storingsdienst vangt aan om op zijn vroegst 17.30 uur. In geval van echt urgent 

mankement/storing/defect dient de wachtdienst ook dergelijke meldingen te kunnen 

verwerken; 

 Opdrachtnemer dient ten behoeve van het melden van storingen te beschikken over één of 

meer (mobiele) storingstelefoons of een call center; 

 De storingsdienst dient bereikbaar te zijn op één (1) telefoonnummer. 
. 

 

 
Nr. Eisen ten aanzien van ondersteuning aan Opdrachtgever 
Opdrachtnemer wordt geacht aan Opdrachtgever ondersteuning te leveren met betrekking tot vragen 

ten aanzien van de bediening van het systeem ten behoeve van de operationele regie zoals die door 

de gemeente Utrecht zal worden uigevoerd. Daarbij kan het gaan om vragen omtrent de software, 

instellingen, programmeren, rapportages genereren, doen van aanpassingen in de status van het 

systeem, programmeren van teksten op de informatiedisplays, communicatieproblemen e.d. Onder het 

leveren van ondersteuning wordt verstaan: 

1. het verlenen van telefonische assistentie bij eventuele vragen en mogelijke gebreken. 

2. 
het telefonisch en/of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van het systeem 

ten behoeve van de operationele regie door middel van een helpdesk met een bereikbaarheid 

van minimaal 12 uur per dag, op werkdagen. 
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Nr. Eisen ten aanzien van data (stromen) 
Algemene eisen ten aanzien van datastromen 

1. Alle data dient te worden geleverd in een bewerkbaar *.cvs formaat 

2. 

Procesmatig gezien, zijn de volgende onderdelen te onderscheiden. 

1. Inwinnen van parkeergegevens; 

2. Verwerken van parkeergegevens; 

3. Presenteren van informatie; 

4. Opslag van data; 

5. Monitoren en sturen. 

3. 

De data die door het centrale systeem wordt verzameld en gegenereerd dient door het systeem 

te worden gevalideerd. De procesdata dient gevalideerd te worden op basis van de waarde: 

binnengekomen data vergelijken met historische data en communicatie met de bron. In het 

eerste geval worden nieuwe data vergeleken met historische data. 

a. Als data niet past binnen een bandbreedte van voorgaande data, dan dient de desbetreffende 

entry gemarkeerd te worden als onjuist en mag niet meegenomen worden in het validatieproces. 

De data dient opgeslagen te worden voor toepassing van andere doelen. 

b. Als de communicatieverbinding niet of onjuist functioneert, dan dient de data gemarkeerd te 

worden en mag niet meegenomen in het proces. De data dient opgeslagen te worden voor 

toepassing van andere doelen. 

c. Leverancier dient te beschrijven hoe zij de betrouwbaarheid van de data garandeert. 

 
4. Hosting van het totale systeem door leverancier/opdrachtnemer.  

5. 
(Open) data moet vrij ontsluitbaar zijn (naar gemeente Utrecht via managementsysteem 

leverancier, maar wellicht ook naar fiets parkeer management systeem (FMS) van CROW 

6. 

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 

gebeurt middels 

http://www.beterbenutten.nl/art/uploads/files/Standard%20for%20the%20Publication%20of%20

Dynamic%20Parking%20Data%20v1%200.pdf". Dit is een formaat wat web based data 

uitwisseling is in JSON formaat (soort van XML).  De stallingen bieden een pull mechanisme aan 

waarmee de fietsverwijssysteem centrale altijd de actuele fietsenstalling data binnenkrijgt. 

Voor autoparkeerdata wordt bijvoorbeeld gewerkt met onderstaand model. 
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7. 

Het systeem met de borden biedt gezamenlijk 1 data feed aan waarin de status van de 

verwijsborden met de LED/Displays gemeld wordt. Het systeem met de borden biedt een pull 

mechanisme aan waarmee de managementcentrale altijd de actuele fietsenstalling data kan 

ophalen en een push mechanisme om de data op de borden te kunnen aanpassen. Hoe de data 

van de push request naar de borden zelf gaat is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. 

8. 

Het systeem met de informatiedisplays (StadsDRIP) biedt gezamenlijk 1 data feed aan waarin 

de status van de borden gemeld wordt. Het systeem met de informatiedisplays biedt een pull 

mechanisme aan waarmee de management centrale altijd de actuele fietsenstalling data kan 

ophalen en een push mechanisme om de data op de borden te kunnen aanpassen. (Idealiter 

wordt deze met het systeem met de borden gecombineerd). Hoe de data van de push request 

naar de borden zelf gaat is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. 

9. 

De managementcentrale van het systeem is de centrale spin in het web. Deze haalt minimaal 

iedere 60 seconden de data op van de stallingen/of krijgt een push request van de stallingen en 

bepaalt vervolgens of en welke verwijsborden met LED/Display en/of informatiedisplay 

aangepast moeten worden middels een push naar de verwijsborden met LED/Display en/of 

informatiedisplay. Middels een pull request kunnen de statussen van alle 

borden/informatiedisplays worden opgehaald (en gevisualiseerd in een web site, gecombineerd 

met de stallingen). Ook de data die de Jaarbeurspleinstalling (Bike Park Control concept van de 

firma Klaver/Nsecure) genereert dient hierbij te worden betrokken. 

10. 

Alle data dient: 

 Opgeslagen te worden en tot twee jaar na data opvraagbaar te zijn voor nadere analyse. 

 Te worden geleverd in een bewerkbaar *.cvs formaat. 

 Als “open data”beschikbaar gesteld te kunnen worden aan derden. 

 Betrouwbaar te zijn: De data dient minimaal 98,5% nauwkeurig te zijn. 

11. 
Data ten behoeve van de dynamische fietsinformatieborden dient worden uitgevoerd als (open) 

protocol. Dit ter voorkoming van een “vendor lock-in”. 
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Nr. Eisen ten behoeve van Software & Hardware 
Onderdeel van de Opdracht is tevens het onderhoud en beheer aan de software en hardware: 

1. 
Het continue onderhouden van de systeemsoftware en het voorzien van updates en/of 

installeren/verstrekken van nieuwe software releases 

2. 
Nieuwe versies van software (updates firmware) met betrekking tot het te leveren systeem 

dienen voor de Opdrachtgever zonder aanvullende kosten beschikbaar te zijn. 

3. 

Mocht er een firmware update nodig zijn om ernstige fouten in de firmware te herstellen, dient dit 

binnen 2 weken, na officiële release, te gebeuren zonder kosten in rekening te brengen. Onder 

ernstige fouten wordt verstaan: fouten in de informatie die het systeem verstrekt aan fietsers in 

de stad. 

4. 
Opdrachtgever dient ook in de gelegenheid te worden gesteld om ook upgrades van de software 

aan te kopen gedurende de volledige levensduur van het geleverde systeem. 

 

 
Nr. Eisen ten behoeve van Reserveonderdelen 
Inschrijver dient als onderdeel van het All-in onderhoudscontract de beschikbaarheid van 
onderdelen te garanderen. Hierbij gelden de volgende eisen:  
 

1. 
Beschikbaarheid van onderdelen minimaal 10 (tien) jaar na afloop van de laatste levering 

van systeemcomponenten (detectiesysteem, managementsysteem en bebording) in het 

kader van de overeenkomst. 

2. 
Upgrades c.q. uitbreidingen van hard- en software binnen de aangeboden levering dienen 

tenminste de komende 15 jaar mogelijk te zijn. 

 

 
Nr. Eisen inzake duurzaamheid 
Opdrachtgever streeft er bij haar inkoopprocedures en aanbestedingen naar om partijen te 

contracteren die actief invulling geven, of willen geven aan het begrip duurzaam ondernemen. Dit 

streven wenst Opdrachtgever ook tot uiting te laten komen in de onderhavige aanbesteding. Onder 

het begrip duurzaam wordt verstaan: “het bewust rekenschap geven van milieu- en sociale 

aspecten bij de daadwerkelijke levering van producten, diensten of werken”. Met betrekking tot 

milieubelasting en duurzaamheid dient het geleverde systeem te voldoen aan de volgende 

aspecten: 

1. 
Het ontwerp van de aangeboden apparatuur moet energiebewust zijn. De apparatuur dient 

een bijdrage te kunnen leveren aan een verantwoord beheer van het aan het systeem 

gekoppelde areaal van fietsenstallingplaatsen binnen de gemeente Utrecht. 
2. De geleverde apparatuur dient RoHS-compliant  zijn. 

3. 

De milieu-impact van de gebruikte materialen dient zo veel mogelijk te worden beperkt. 

Inschrijver dient voor wat betreft materiaalgebruik rekening te houden met: 

- toepassing van duurzaam hout met FSC keurmerk (bijvoorbeeld bij verpakkingen); 

- het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van uitloging van stoffen zoals koper en zink 

(indien toegepast in de betreffende apparatuur); 

- het voorkomen of zo veel beperken van het gebruik van PVC. 
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Nr. Eisen ten behoeve van installatie en bedrijfsgerede oplevering 

1.  
Personeel dat wordt ingezet ten behoeve van het plaatsen van de hardwarecomponenten als 

onderdeel van het te leveren systeem dient minimaal VCA* gecertificeerd te zijn. 

2. 
Onderdeel van levering is installatie, plaatsing en werkend opleveren van alle componenten 

en onderdelen zoals beschreven binnen dit programma van eisen, voor zo ver deze door de 

aanbestedende dienst worden afgenomen en benodigd zijn voor de desbetreffende locaties. 

3. 

Onder de installatie wordt verstaan het plaatsen en aansluiten van alle apparatuur 

(bebording, detectie in de stallingen en het managementsysteem) inclusief het 

(in)programmeren en operationeel in bedrijfstellen. Hieronder valt ook het verzorgen van de 

benodigde interfaces en de volledige systeemintegratie. 

4. 

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.. 

5. 
Ten behoeve van de oplevering van (delen) van de te leveren apparatuur/systeem dient door 

Inschrijver een opleveringsprotocol te worden opgesteld. 

6. 
Bij de oplevering dient bij de apparatuur per locatie een opleveringsdocument te worden 

ondertekend door Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit document bevat alle serienummers 

e.d. van de geleverde apparatuur. 

7. 
Het te leveren systeem dient te voldoen aan de NEN 3140 (normering voor veiligheid) en de 

NEN 1010 (installatie-eisen) waarbij de installatie dient te voldoen aan de machinerichtlijnen 

voorzien van een CE keurmerk.  

8. 

Civieltechnische werkzaamheden zoals het aanbrengen van kabels en leidingen (op de 

desbetreffende locaties) ten behoeve van stroomvoorzieningen, (data)communicatie en 

dergelijke van en naar de apparatuur dient door Inschrijver te worden verzorgd. Dit geldt 

eveneens voor het indien noodzakelijk openbreken en dichten van de bestrating en 

eventueel herbestraten ten behoeve van de plaatsing van apparatuur. Daarbij geldt dat de 

bestrating in dezelfde kwaliteit dient te worden teruggebracht. 

9. 

De aan te leggen noodzakelijke bekabeling in de openbare ruimte ten behoeve van de 

masten van de bebording, dient middels labels en of andere markeringen op eenvoudige 

wijze te kunnen worden geïdentificeerd. Kabels en leidingen dienen alleen door 

mantelbuizen de weg haaks te kruisen.  

Aansluiting (onbemeterd) op het electriciteitsnet en bekabeling dient te geschieden conform 

de eisen van de lokale netwerkbeheerder, te weten Stedin. 

Delen van het systeem zoals de masten met de verwijsborden en de displays moeten 

worden voorzien van aarding. 

10. 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de ligging van kabels, de plaats en hoogteligging 

van de mantelbuizen, de plaats van de verbindingsmoffen, de plaats van de apparatuur 

enzovoort overeenkomstig de werkelijkheid in tekening worden gebracht. 

11. 
Na afloop van het werk moet de informatie digitaal (Microstation en/of Autocad), waarop de 

verwerkte materialen zijn aangegeven, uiterlijk bij inbedrijfstelling, aan de Opdrachtgever 

worden overgedragen. 

12. 

Alle grondkabels die worden ingegraven moeten worden ingemeten op GPS of 

rijksdriehoekcoördinaten. Opdrachtgever levert de desbetreffende onderlegger aan in 

Microstation en/of Autocad formaat waarop de kabels op coördinaten moeten worden 

ingetekend. 
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Nr. Eisen ten behoeve van informatie & training 
De leverancier verstrekt bij de levering van het systeem in 2-voud op digitale media en in 2-voud 

op papier de volgende documentatie 
1. Handleiding voor de bediening van het systeem en de bijbehorende software.  

2. 
Ontwerpen en beschrijving van de daadwerkelijke installatie van het systeem en 

bijbehorende gebruiks- en onderhoudsinstructies. Zoals aangegeven is Opdrachtnemer 

echter wel verantwoordelijk voor beheer en onderhoud in het kader van deze opdracht. 
3. Documenten met betrekking tot installatie en acceptatie tests.  

4. 

De leverancier verzorgt tijdens de week van de afleveringskeuring een training voor 

medewerkers van de gemeente ten behoeve van het gebruik van het geleverde systeem 

zodat de genoemde operationele regie op het systeem door de gemeente op de juiste wijze 

invulling kan worden gegeven. Hij doet hiervoor in zijn Inschrijving een voorstel waarbij 

aangegeven wordt of er specifieke basisvaardigheden of opleidingen noodzakelijk zijn die de 

betrokken medewerkers vooraf gevolgd moeten hebben. 

 

 
Nr. Eisen ten behoeve van Garantie en dienstverlening na aankoop 
De minimale garantietermijn bedraagt 1 jaar en omvat: 

1. 
Reparatie of vervanging van defecte componenten zonder enige kosten voor gemeente 

Utrecht op basis van het aangeboden service level.  
2. Upgrading van documentatie indien van toepassing. 

3. 

Het periodieke onderhoud van het systeem wordt uitgevoerd door voldoende gekwalificeerde 

medewerkers van Opdrachtnemer. Een helpdesk van de leverancier ondersteunt de 

gemeente bij gebruik van het systeem gedurende een periode van minimaal 5 jaar. De 

helpdesk dient ten minste 5 dagen per week beschikbaar te zijn voor de beantwoording van 

vragen die telefonisch of per e-mail worden gesteld. 
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Bijlage B 
 

Concept Overeenkomst 
 
 
 

(als separate bijlage toegevoegd) 
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Bijlage C 
 

Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente 
Utrecht 

 
 
 
 

(als separate bijlage toegevoegd)
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Bijlage D 
 

Modelbijlagen 
 

& 
 

Invulformulieren 
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Bijlage D1 Checklist 
 
Bijlage D1 bij Beschrijvend document inzake de EU-aanbesteding bedrijfsgereed opleveren 
van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met 
kenmerk 14-0867.KKN 
 

Deze checklist dient volledig ingevuld te worden door Inschrijver. Er dient een paraaf gezet te 

worden indien de betreffende stukken zijn bijgevoegd. 

 

* Indien Combinatie voor iedere Combinant een separate verklaring toevoegen!! 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver: 

 

 

Naam tekenbevoegde: 

 

 

Handtekening: 

 

 

Datum: 

 

 

Betreft 
gevraagde  

Omschrijving vraag/gevraagde Volgorde in uw 
Aanmelding 

Bijgevoegd 

 Eventuele Aanbiedingsbrief Voor tabblad 1  

 

Bijlage D1 Checklist in te leveren documenten Achter tabblad 1  

Bijlage D2 *) 
Eigen verklaring voor aanbestedings-
procedures van aanbestedende diensten * 

Achter tabblad 2  

Bijlage D3 
Prijzenformulier, inclusief bijbehorende en 
gevraagde calculaties. 

Achter tabblad 3   

Bijlage D4 Opgave Referenties Achter tabblad 4  

Bijlage D5 
Conformiteitenakkoord en akkoordverklaring 
conceptovereenkomst 

Achter tabblad 5  

Paragraaf 9.8 Uitwerking kwalitatieve gunningcriteria Achter tabblad 6  

 

Technische documentatie met betrekking tot 
de voorgestelde apparatuur waaruit blijkt dat 
zij in overeenstemming zijn met de 
technische eisen als vermeld in Bijlage A 
(Programma van Eisen). 

Achter tabblad 7  

 Verdere relevante documentatie en bijlagen Achter tabblad 8  

Bijlage D6 Ontvangst-/en afgiftebewijs 
NVT – separaat 
overleggen indien 
gewenst 
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Bijlage D2 Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van 
aanbestedende diensten 
 
Bijlage D2 Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten, is 

als separaat pdf bestand bij de Aanbestedingsstukken gevoegd. 
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Bijlage D3 Prijzenformulier 
 
Bijlage D3 bij Beschrijvend document inzake de EU-aanbesteding bedrijfsgereed opleveren 
van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met 
kenmerk 14-0867.KKN 
 

De aanbieding voor de levering van de gehele installatie en bijbehorende producten vindt plaats in 

euro’s en dient gebaseerd te zijn op DDP (Incoterms 2010) in Utrecht, inclusief verpakking. 

 

De geoffreerde prijzen zijn vaste prijzen tot en met 31 december 2015. De prijsstelling dient, tenzij 

anders aangegeven, gebaseerd te zijn op de levering van apparatuur en diensten in 2014 zoals 

omschreven in de Aanbestedingsstukken. Zij dienen te worden opgegeven in hele euro’s, exclusief 

BTW en dient gebaseerd te zijn op DDP (volgens Incoterms 2010) in de gemeente Utrecht. De BTW, 

indien van toepassing, dient apart te worden vermeld.  

 

De opdrachtspecificaties zoals omschreven in de Aanbestedingsstukken zijn gericht op 

aanbesteding bedrijfsgereed opleveren van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante 

dienstverlening. De in dit Prijzenformulier op te geven prijzen zijn vast. De inschrijver dient er 

derhalve zorg voor te dragen dat zijn gespecificeerde aanbieding compleet is en dat de begroting 

alle materiaal, ontwerpdiensten, instructies, controles, reistijd, reiskosten, documentatie, etc. omvat, 

ook als zij niet specifiek zijn benoemd. 

 
Onderdeel <merk, type, modeljaar en overige 

relevante kenmerken invullen> 

 
a) Te leveren apparatuur 
 

 
€ 

 
b) Installatie, testen (SAT), leveren en ingebruikstellen. 
 

 
€ 

 
c) Exploitatiekosten voor het in stand houden van het 

systeem, beschikbaarheid, garantie en after sales 
service inclusief software updates en support (prijs 
opgeven per jaar, welk bedrag (exclusief indexering) 
geldt voor de eerste vijf jaren. Dit bedrag per jaar 
wordt vermenigvuldigen met een periode van 5 jaar 
en deze prijs wordt door inschrijver overgenomen 
achter het € teken in de naastgelegen kolom). De 
prijs per jaar geldt eveneens voor optionele jaarlijkse 
verlengingen (maximaal 5 verlengingsopties) 

 

 
€ 

 
d) Documentatie en training 
 

 
€ 

 
Totaalprijs (a+b+c+d) *) 
 

€………….,-- *)
Exclusief BTW

 

*) Op basis van de verstrekte gegevens in het bestek en de prijzen in dit inschrijfbiljet 

doet de inschrijver een totaalaanbod voor de bedrijfsgerede oplevering van een compleet 

turn-key systeem op uiterlijk 31 januari 2015. 
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Let op!!! 

De Aanbestedende dienst heeft voor de opdracht een budgetplafond opgenomen van € 700.000,-- 

exclusief BTW. Dit betekent dat Inschrijvingen met een Totaalprijs hoger dan het budgetplafond, 

ongeldig worden verklaard en niet verder worden betrokken in de beoordeling. 

 

Door Inschrijver dient voor elk van bovenstaande posten een calculatie verstrekt te worden met een 

gedetailleerde prijsspecificatie van de te leveren apparatuur, software, accessoires, etc en van de uit 

te voeren werkzaamheden. Daarnaast dient Inschrijver in onderstaande tabel de uurtarieven als 

gevraagd op te geven.  

 

Uurtarie(f)(ven) ten behoeve van de opleiding van nieuwe werknemers, 

herhalingscursussen, ondersteuning ter plaatse en reparaties van schades die niet 

onder de garantie vallen. 

 

€ 

 

 Het betreft de tarieven voor 2014 op basis van 8 uur per dag op werkdagen inclusief reiskosten, accommodatiekosten en 

toelages. Voor de daaropvolgende jaren (derhalve voor het eerst op 1/1/2016) kunnen deze tarieven op de in bijlage E5 

vermelde wijze worden geïndexeerd. 

 

De vorengenoemde prijsspecificatie van de te leveren apparatuur, software, accessoires, etc en van 

de uit te voeren werkzaamheden en de opgenomen uurtarieven gelden eveneens voor uitbreidingen 

gedurende de levensduur van het systeem. De prijzen kunnen na 31 december 2015 worden 

geïndexeerd volgens bijlage E5. 

 

getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver: 

 

 

Naam tekenbevoegde: 

 

 

Handtekening: 

 

 

Datum: 
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Bijlage D4 Referentiebijlage 
 
1. NAW gegevens referentieopdracht 
 Referentie  
 Adres  
 Postcode en plaats  
 Contactpersoon van referent  
 Telefoonnummer  
2. Algemene informatie referentieopdracht 

 
Startdatum 
 

 

 
Einddatum 
 

 

 Samenwerkingsverband? Ja / nee 

 
Opdrachtwaarde 
 

 

 
Algemene omschrijving van de 
organisatie van de referent 
 

 

3. Omschrijving van de opdracht 
  

 
 
 

4. Gestelde eisen aan referentieopdrachten 

 

Inschrijver dient te borgen dat middels het indienen van de referentie aan alle gestelde eisen 
conform par. 9.3.2 wordt voldaan en derhalve wordt aangetoond dat Inschrijver beschikt over 
de navolgende kerncompetentie: 
 

1. Ervaring met leveren, installeren en onderhouden van een detectiesysteem voor 

het meten van verkeersbewegingen; 

2. Ervaring met leveren, installeren en onderhouden van dynamische bebording; 

3. Ervaring met het verwerken van data en het ontsluiten daarvan; 

4. Ervaring met bedrijfsgerede oplevering alsmede het beheer en onderhoud van 

verkeerssystemen en/of detectiesystemen in een stedelijke omgeving (+ 50.000 

inwoners). 
 

5. Rol Inschrijver 

 

Doet u een beroep op een referentie van een derde (samenwerkingsverband lid of 
onderaannemer)? Ja / Nee 
Naam derde: <naam onderneming>, gevestigd te, <plaats> 
 
Zo ja, was u (Inschrijver) verantwoordelijk voor het gehele referentieproject? Ja / Nee 
 

Inschrijver 
Datum  
Plaats  
Naam  
Functie  
Onderneming  
Handtekening 
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Bijlage D5 Conformiteitenlijst  
& Akkoordverklaring (concept) Overeenkomst 
 
Bijlage D5 bij Beschrijvend document inzake de EU-aanbesteding bedrijfsgereed opleveren 
van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met 
kenmerk 14-0867.KKN 
 

Inschrijver dient middels het in deze Bijlage opgenomen formulier aan te geven dat zijn aanbieding 

voldoet aan de hieronder gestelde eisen. Het een en ander dient tevens aangetoond te worden 

middels beschrijvingen, calculaties, documentatie, verslagen en rapporten welke een objectief inzicht 

verschaffen op welke wijze de Inschrijver en zijn Inschrijving voldoen aan de eisen.  

 

De gemeente Utrecht kan de conformiteit van de Inschrijving met onderstaande 

uitgangspunten/eisen op elk moment tijdens de Aanbestedingsprocedure nader onderzoeken, 

onafhankelijk van de door de Inschrijver verstrekte gegevens. 

 

Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de gestelde eisen en/of de inhoud van de 

Overeenkomst dienen door Inschrijver voorafgaande aan de Inschrijving aan Opdrachtgever kenbaar 

worden gemaakt op de wijze zoals bepaald in paragraaf 8.1. van het Beschrijvend document. 
 
 

NOTA BENE:  

Indien een Inschrijver in haar Inschrijving ten aanzien van één van de gestelde eisen 

opgenomen zich ‘niet conform’ verklaard (of diens aangeboden apparatuur/dienstverlening 

na controle door Opdrachtgever als ‘niet conform’ dient te worden aangemerkt) kan dit ertoe 

leiden dat de Inschrijving van de desbetreffende Inschrijver door Opdrachtgever ongeldig 

wordt verklaard, terzijde wordt gelegd en deswege niet voor verdere beoordeling in 

aanmerking komt. 

 

Verklaring conformiteit 

 
 Akkoordverklaring Programma van Eisen 

 

 
Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met (en conformeert zich hierbij aan)  
Het Programma van Eisen en alle overige eisen die voortvloeien uit het Beschrijvend document, 
zoals deze na verstrekking van de Nota(s) van Inlichtingen hebben te gelden inzake de EU-
aanbesteding bedrijfsgereed opleveren van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante 
dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met kenmerk 14-0867.KKN. 
 

Inschrijver 
Datum  
Plaats  
Naam  
Functie  
Onderneming  
Handtekening 
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Akkoordverklaring (concept) Overeenkomst 

 
 Akkoordverklaring concept Overeenkomst & Algemene inkoopvoorwaarden 2013 

gemeente Utrecht  

 

 
Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met (en conformeert zich hierbij aan)  
de concept Overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden 2013 gemeente Utrecht, zoals 
deze na verstrekking van de Nota(s) van Inlichtingen hebben te gelden inzake de EU-
aanbesteding bedrijfsgereed opleveren van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante 
dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met kenmerk 14-0867.KKN. 
 

Inschrijver 
Datum  
Plaats  
Naam  
Functie  
Onderneming  
Handtekening 
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Bijlage D6 Ontvangst en afgiftebewijs 
 
Bijlage D6 bij Beschrijvend document inzake de EU-aanbesteding bedrijfsgereed opleveren 
van een fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht, met 
kenmerk 14-0867.KKN 
Ontvangstbewijs Aanvraag tot deelname op Europese aanbesteding Brandverzekering ten behoeve van 

Technische Universiteit Eindhoven 

 
Ontvangstbewijs Inschrijving op Europese aanbesteding bedrijfsgereed opleveren van een 

fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening  
t.b.v. gemeente Utrecht 

(in te vullen door vertegenwoordiger ITS) 

Naam: 
 

Functie: 
 

Datum ontvangst: 
 

Tijd ontvangst: 
 

Handtekening: 
 

 
 

Afgiftebewijs Inschrijving op Europese aanbesteding bedrijfsgereed opleveren van een 
fietsverwijssysteem, incl. aanverwante dienstverlening  

t.b.v. gemeente Utrecht 
 (in te vullen door vertegenwoordiger dienstverlener/leverancier) 

Naam dienstverlener/ 
leverancier: 

 

Adres:  

Plaats/Land:  

Naam vertegenwoordiger:  

Functie vertegenwoordiger:  

Datum afgifte:  

Tijd afgifte:  

Handtekening:   

 

 
 



Gemeente Utrecht
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
T 030 - 286 00 00


