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Toelichting aanbestedings- en gunningsprocedure
Het werk is via aanbestedingsorganisatie Tenderned digitaal aanbesteed volgens de Europese
aanbestedingsprocedure. Dit heeft geleid tot 7 geldige inschrijvingen.
Na beoordeling van deze inschrijvingen volgens de vooraf bij de aanbesteding bekend gemaakte criteria
zijn de werkzaamheden zijn gegund aan de inschrijver met de Beste prijs/ kwaliteitverhouding.
(BPKV; voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving, EMVI). Deze is berekend door de
inschrijvingsprijs te verrekenen met een eveneens vooraf bekend gemaakt fictief kortingsbedrag per
onderdeel van de inschrijving.
Maximaal te behalen fictieve BPKV-korting:
1. Plan van aanpak:
- Management afvoer vrijkomende materialen (max. € 1.600.000);
- Stabiliteit van de oevers en kades (max. € 1.200.000);
- Uitvoering met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving (max. € 800.000);
- Bevorderen betrokkenheid omgeving/ maatschappij (max. € 200.000);
2. Kwaliteitswaarde CO2-ambitie, volgens Handboek CO2-prestatieladder (max. € 200.000);
Totale kwaliteitswaarde: maximaal € 4.000.000.
Plan van aanpak van het werk.
De inschrijver is gevraagd een plan van aanpak van het werk in te dienen. In het plan van aanpak
dienen de uit te voeren werkzaamheden, op basis van bestek en eigen expertise zo volledig en compleet
mogelijk te worden beschreven in een voorgeschreven format om herkenbaarheid in dat opzicht tegen te
gaan. Een van de eisen in dit verband is voorts geweest dat het plan van aanpak – met het oog op de
beoordeling - ook volledig geanonimiseerd moet zijn (geen namen of logo’s).
De toekenning van punten vindt plaats op volledigheid van het plan van aanpak en de meerwaarde
die op de verschillende onderdelen wordt aangeboden ten aanzien van de voorgeschreven
kwaliteitseisen. Het plan van aanpak dient SMART te zijn geformuleerd en er moet commitment uit
blijken.
Beoordeling plan van aanpak en kwaliteitswaarde CO2-ambitie.
Het plan van aanpak is beoordeeld door een beoordelingsteam. Dit team heeft pas
inzicht gekregen in de namen en inschrijfsommen van de inschrijvers, na afronding van de kwalitatieve
beoordeling van de geanonimiseerde plannen van aanpak
Elk onderdeel is beoordeeld aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Naarmate de
Inschrijver een grotere meerwaarde levert ten opzichte van het gevraagde is dit met een hogere
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waardering, resulterend in een hogere fictieve korting, beloond volgens de vooraf bekendgemaakte
systematiek.
Per onderdeel van het plan van aanpak is vervolgens een beoordelingscijfer toegekend aan de hand van
een score-tabel. De beoordelaars hebben eerst een individuele beoordeling gegeven waarbij elk
onderdeel afzonderlijk is gescoord. Vervolgens zijn de beoordelingen besproken en is een score per
onderdeel in consensus vastgesteld.
Het beoordelingsteam heeft bestaan uit:
- Extern specialist inkoop
- Extern specialist grondmechanica (ivm criterium stabiliteit oevers)
- Opsteller bestek (extern)
- Vertegenwoordiger Rijkswaterstaat
- Projectmanager HDSR
- Technisch manager HDSR
- Contractmanager HDSR
- Specialist baggeren HDSR
Het proces werd bovendien begeleid door een externe deskundige.
Zoals hiervoor al aangegeven, hebben de beoordelaars pas na afronding van de kwalitatieve
beoordeling inzicht gekregen in de namen en inschrijfsommen van de inschrijvers.
Resultaat na beoordeling
In onderstaand overzicht zijn de resultaten aangegeven.
Naam inschrijver
- Beens Dredging BV
- De Jong Zuurmond I.O. & S. BV
- Fa. Gebr. Van der Lee
- Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV
- Combinatie Peek Bouw BV en Verboon Maasland BV
- De Heer land en water BV
- Aannemingsmij. De Vries & Van de Wiel BV

Inschrijfsom
€ 3.855.000
5.440.000
5.117.000
5.777.500
5.644.000
6.250.000
5.150.000

BPKV-score
€

200.000
150.000
3.200.000
-2.400.000
-1.150.000
-150.000
-1.750.000

Fictieve inschrijving
€ 4.055.000
5.590.000
8.317.000
3.377.000
4.494.000
6.100.000
3.400.000

- = fictieve korting
+ = fictieve bijtelling

Het resultaat van de beoordelingen is teruggekoppeld aan de inschrijvers. Het werk is aan Van den
Biggelaar Grond- en waterbouw BV voorlopig gegund. De zogeheten ‘Alcatel-termijn’ loopt nog.

