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Geachte heer Klomp,

Op 1juni 2022 heb ik heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna Wob)
ontvangen. Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken en is de Wet open
overheid (hierna Woo) van kracht. In artikel 10.1 Woo is bepaald dat de Wob wordt ingetrokken en dat
er geen overgangsrecht is. Dit betekent dat de Woo onmiddellijke werking heeft.

Uw verzoek zal derhalve conform de regels van de Woo worden afgehandeld.

In uw verzoek d.d. 1juni 2022 heeft u de gemeente gevraagd om informatie openbaar te maken over
het verkeersonderzoek van Sweco. U verzoekt het volgende:

1. Wat is de originele opdracht/omschrijving voor het lokale en regionale verkeerskundige
onderzoek en bijkomende onderzoeken richting Sweco en andere partijen?

2. Met wie zijn er vooroverleggen geweest en zijn daar notulen van gemaakt?
3. Heeft de gemeente of provincie deze opdracht op de markt gezet en op welke datum?
4. Is dit een (openbare) aanbesteding geweest?
5. Op welke datum is opdracht gegeven en besproken met Sweco?

Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op uw wobverzoek
Op basis van de door u verzochte informatie en vragen heb ik één document aangetroffen.

1. Aanbestedingsleidraad Meervoudig onderhandse procedure voor lokaal
verkeersonderzoek Groesbeek - A73 ten behoeve van Gemeente Mook en
Middelaar.

Ik besluit het document onder nummer 1 openbaar te maken.
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Overwegingen
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te
hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Daarbij is het uitgangspunt dat
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De
uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van
openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen. In dit geval is er
geen uitzonderingsgrond van toepassing en zal het document volledig openbaar gemaakt worden.

Wijze van openbaarmaking en publicatie
Het document wordt samen met deze brief aan u toegezonden.

Plaatsing op internet
Dit besluit en het document dat voor iedereen openbaar wordt, worden op www.mookenmiddelaar.nf
gepubliceerd.

Hoewel de WOO, evenals de Wob, geen verplichting kent tot het beantwoorden van vragen, zal ik de
door u gestelde vragen beantwoorden.

1. Wat is de originele opdracht/omschrijving voor het lokale en regionale verkeerskundige
onderzoek en bijkomende onderzoeken richting Sweco en andere partijen?

De opdracht is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

2. Met wie zijn er vooroverleggen geweest en zijn daar notulen van gemaakt?

Er zijn geen vooroverleggen geweest en derhalve dus ook geen notulen opgesteld.

3. Heeft de gemeente of provincie deze opdracht op de markt gezet en op welke datum?

De gemeente Mook en Middelaar heeft op 23 december 2021 de opdracht in de markt gezet. Hiervoor
verwijs ik u naar de bijlage.

4. Is dit een (openbare) aanbesteding geweest?

Het betreft een meervoudig onderhandse aanbesteding.

5. Op welke datum is opdracht gegeven en besproken met Sweco?

De opdracht is op 22 februari aan Sweco verstrekt.

Ik hoop hiermee aan uw verzoek te hebben voldaan en uw vragen te hebben beantwoord. Als u nog
vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen met mevrouw N.
Schreuder via het algemene telefoonnummer van de gemeente Mook en Middelaar 024-696 91 11 of
via het e-mailadres nikki.schreuder@mookenmiddelaar.nl.
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Wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent?
Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK te Mook.
Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en bevat minstens uw naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het
bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij ons binnen
zijn.

Indien u bezwaar instelt dan kan het besluit nog gewoon worden uitgevoerd. Als u wilt voorkomen dat
het besluit wordt uitgevoerd, kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend bij ons college, een
verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. U kunt de rechter dan vragen
om een voorlopige voorziening en om het besluit te schorsen, zodat het niet kan worden uitgevoerd.
Dit kan alleen als het dringend is. U bent de rechtbank dan wel griffierecht verschuldigd voor de
rechtszaak.

U kunt dit verzoek doen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, t.a.v. sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de exacte
voorwaarden.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft dan kunt u altijd
contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw N. Schreuder. Bij voorkeur per e-mail
aan nikki.schreuder@mookenmiddelaar.nl.

Met vriendelijke groet,

Het College van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,
namens deze,

N. Schreuder
Gemeentejurist
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1. Gebruikte begrippen

Onderstaande begrippen en de definities zijn van toepassing op alle aanbestedingsdocumenten.

Aanbestedende dienst
Een publiekrechtelijke instelling of een samenwerkingsverband van publiekrechtelijke instellingen. In
dit geval is de gemeente Mook en Middelaar de aanbestedende dienst.

Aanbesteding
Het op de markt zetten van de opdracht op grond van deze leidraad.

Aanbestedingsdocumenten
Dit document, het programma van eisen, de nota van inlichtingen en alle aanverwante, gepubliceerde
en geüploade documenten bij deze aanbesteding.

Aanbestedingsplatform
TenderNed is het digitale platform waar de aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd.

Aanbestedingswet
De in juli 1016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

Combinatie
Twee of meer ondernemers die zich gezamenlijk inschrijven en op gelijk niveau met elkaar
samenwerken. Elke ondernemer in de combinatie is hoofdelijk aansprakelijk.

Definitieve gunning
De mededeling van de gunningsbeslissing na de bezwaartermijn. Dit houdt geen aanvaarding van
aanbod van ondernemer in. Dat komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst.

Gunningscriteria
Criteria op basis waarvan de opdracht zal worden gegund. Er is één hoofdcriterium, namelijk de
'economisch meest voordelige inschrijving'. Daarbinnen onderscheidt de wetgever de volgende drie
afzonderlijke gunningcriteria: (a) de beste prijs-kwaliteitverhouding, (b) laagste kosten berekend op
basis van kosteneffectiviteit en (c) de laagste prijs (art. 2.114 AW).

Hoofdaannemer
Een inschrijver die samen met een onderaannemer inschrijft en hoofdelijk verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de opdracht.

Inschrijver
Een partij die een inschrijving indient voor deze aanbesteding.

Nota van inlichtingen
Het publiceren van de door (potentiële) inschrijvers gestelde vragen met daarbij antwoorden van de
opdrachtgever omtrent de aanbestedingsdocumenten.

Onderaannemer
Een ondernemer aan wie de hoofdaannemer een deel van de uitvoering van de opdracht in onder
aanneming zal geven.

Opdracht
Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer aannemers
en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking heeft op (a) art. 2 lid 1 sub 8 en (b) art. 2
lid 1 sub 9 van de Aanbestedingswet.
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Opdrachtgever
De aanbestedende dienst die de overeenkomst aangaat met opdrachtnemer.

Opdrachtnemer
De partij die zich, door het sluiten van de overeenkomst, jegens opdrachtgever verbindt om hetgeen
gevraagd in deze aanbesteding, te leveren.

Programma van eisen
Bevat alle minimale specificaties waar een opdrachtnemer aan moet voldoen ten aanzien van het
uitvoeren van de opdracht.

UEA
Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Een Europees standaardformulier dat in Nederland wordt
toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel.

Voornemen tot gunnen
Bericht aan de winnende inschrijver aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te
gunnen.

Pagina 4 van 14



2. Inleiding
Voor u ligt de aanbestedingsleidraad voor de meervoudig onderhandse aanbesteding voor een 'lokaal
verkeersonderzoek Groesbeek - A73' voor de gemeente Mook en Middelaar.

De gemeente Mook en Middelaar heeft besloten een drietal adviesbureaus te benaderen voor het
opstellen van een offerte voor het onderzoek naar het doorgaande verkeer door de gemeente. Het
betreft het verkeer tussen de A73 en de gemeente Berg en Dal (Groesbeek). Dit in zijn algemeenheid,
maar specifiek voor de huidige verkeersstromen door de kernen Molenhoek (Ringbaan
Heumensebaan) en Mook (Groesbeekseweg).

Dit document is bedoeld om de inschrijvers de mogelijkheid te bieden om op een goede en juiste wijze
mee te dingen naar de gunning van de opdracht. Dit overeenkomstig de in dit document opgestelde
regels, voorwaarden en eisen. De inkoop vindt plaats door middel van een meervoudige onderhandse
procedure, waarbij de bijgevoegde algemene inkoopvoorwaarden bindend zijn.

2.1. Aanbestedende dienst
De gemeente Mook en Middelaar is de aanbestedende dienst van deze aanbesteding. De gemeente
telt circa 7 .800 inwoners en heeft een oppervlakte van bijna 19 vierkante kilometers. Mook en
Middelaar ligt in het noorden van de provincie Limburg. Voor meer informatie, zie
www.mookenmiddelaar.nl.

2.2. Aanbestedingsprocedure
Voor deze aanbesteding is gekozen voor gunning op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding.
Meer informatie over het gekozen gunningscriterium is te vinden in hoofdstuk 5.

Gezien de verwachte waarde van de opdracht is gekozen voor een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure.

2.3. Aanbestedingsdocumenten
Deze leidraad is integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. De volgende documenten
worden ook verstrekt, gratis en rechtstreeks te raadplegen op tenderned.nl:

Programma van Eisen;
Algemene Inkoopvoorwaarden;
Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
Prijzenblad;
Conceptovereenkomst;
Voorafgaande regionale en lokale onderzoeken die kunnen/ moeten worden gebruikt voor de
voorstudie/ insteek van het lokale onderzoek (meerdere documenten).

2.4. Leeswijzer
Hoofdstuk 3 gaat in op de opdracht en de eisen ten aanzien van zowel de opdracht als de
opdrachtnemer. Hoofdstuk 4 betreft de aanbestedingsprocedure en de wijze van inschrijven. Ten
slotte vormt hoofdstuk 5 een toelichting op de wijze waarop de beslissing wordt genomen die leidt tot
de leverancier die de opdracht -voorlopig- gegund krijgt.
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3. De opdrachtbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de opdracht beschreven. Het betreffen de eisen, wensen en voorwaarden ten
aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

3 .1. Doel onderzoek
De gemeente Mook en Middelaar wil inzicht hoe om te gaan met het verkeer tussen de A73 en
Groesbeek dat door haar gemeente gaat. Dit met een 'open en brede' visie, waarbij ook naar
oplossingen buiten de gemeentegrenzen mag worden gekeken.

De gemeente Mook en Middelaar wil onderzocht zien welke maatregelen er mogelijk zijn tegen het
doorgaand verkeer en wat de kosten hiervan zijn. Dit om de ervaren overlast en de negatieve
gevolgen voor de leefbaarheid terug te dringen. Het onderzoek moet daarom antwoord geven op de
volgende centrale vraag:
"Hoe is de huidige verkeerssituatie op de doorgaande verkeersroutes A73 - Groesbeek door de
kernen Mook en Molenhoek en welke oplossingen en maatregelen zijn er mogelijk om de overlast van
doorgaand verkeer te verminderen, dan wel te beëindigen? Hierbij denken aan de bestaande
infrastructuur en de mogelijkheid van nieuwe verkeersverbindingen".

3 .2. Opdrachtomschrijving
Wij nodigen u uit om een offerte op te stellen en uit te brengen voor alle benodigde werkzaamheden
om te komen tot een correct en volledig verkeersonderzoek. Hieronder zijn de minimale
werkzaamheden op hoofdlijnen aangegeven:

Opstellen van een Plan van Aanpak. Hierin minimaal opgenomen de aanpak (werkwijze) om
te komen tot het beoogde resultaat en de inzet van de (uw) expertise voor de onderhavige
opdracht.
Huidige situatie op de bestaande (reguliere) routes in beeld brengen en beschrijven
(Groesbeekseweg te Mook en de Ringbaan-Heumensebaan in Molenhoek). Inclusief
mechanische verkeerstellingen (uitgangspunt 6 stuks).
Participatietraject met andere overheden (3 naastgelegen gemeenten, twee provincies),
omwonenden en actiegroeperingen om meer achtergrondinformatie te krijgen, betrokkenheid
te creëren en een subjectieve studie in het onderzoek op te nemen over de leefbaarheid: 'hoe
wordt de verkeersdruk ervaren/ wat zien zij als oplossingen'. U ontvangt een lijst met de te
betrekken partijen, maar deze lijst zal bestaan uit vijf overheden (drie buurgemeenten en twee
provincies), twee dorps-/wijkraden, een vijftal actiegroeperingen, 2 natuurorganisaties en
omwonenden.
Het doen van een analyse en beschrijven van knelpunten op de bestaande routes. Hierbij
denken aan verkeerstechnische aspecten, maar ook zaken zoals leefbaarheid en milieu
(geluid en fijnstof).
De volgende onderzoeksvraag moet worden meegenomen: hoe staan de voorgestelde
oplossingen in relatie tot de wegen in Milsbeek, bezien vanuit de huidige situatie?
Aandragen van oplossingen, inclusief de eventuele voor- en nadelen voor de omliggende
infrastructuur en in samenhang met de kernen Mook en Molenhoek. Hierbij ook eventuele
milieuaspecten meenemen. Dit beschrijvend en waar mogelijk ondersteund met visualisering
(bv. beeldmateriaal referentieprojecten en schetsen).
Een beschouwing van de opgehaalde (aangedragen) oplossingen door de bewoners en
belanghebbenden (participatietraject), zover die niet zijn behandeld in uw schrijven (rapport).
Hierbij ook de suggesties betrekken die zijn gedaan in het kader van het proces
Gemeentelijke Mobiliteitsplan. Deze zijn gebundeld in de 'Reactienota Mobiliteitsplan Mook en
Middelaar 2021' (4 maart 2021).
Het inzichtelijk maken van de kosten van oplossingsrichtingen.
Resultaat in een rapportage aanleveren, digitaal.
Het inrichten, verzorgen en aansturen van de (interne) projectorganisatie en het benodigde
werkproces.
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Uitgangspunten:
één gemeentelijke projectleider (contactpersoon);
telefonische besprekingen;
drie contactmomenten met een ambtelijke werkgroep;
één contactmoment met de gemeentelijke projectleider en de bestuurder
(portefeuillehouder).

Zoals is op te maken uit het hiervoor aangegeven overzicht, is het duidelijk onze bedoeling dat door
uw professionele aanpak en invulling van de werkzaamheden de gemeente wordt ontzorgd. Als
gemeente willen wij wel nadrukkelijk betrokken worden bij het werkproces en de beslismomenten
(totstandkoming tussen- en eindproduct). Ook willen wij regelmatig worden geïnformeerd over de
voortgang van de werkzaamheden.

Achtergrondinformatie
Om de verkeersontsluiting vanuit Groesbeek naar de A73 te verbeteren is in het verleden gekeken
naar een nieuwe route: Voorkeursvariant 5a. Een nieuwe weg die het doorgaande (vracht)verkeer van
en naar Groesbeek zou verminderen in de kernen van Mook en Molenhoek. De weg zou vanaf de
Heumensebaan in Molenhoek parallel gaan langs de oostzijde van het spoor (station Mook en
Molenhoek) en aansluiten op de N271. Om meerdere redenen is de weg niet gerealiseerd. Met als
gevolg dat de verkeerstromen tussen de A73 en Groesbeek nog steeds door de kernen Molenhoek en
Mook gaan.

De gemeente kijkt en werkt aan de omgeving van het station Mook-Molenhoek. Ontwikkelingen en
keuzes daarbij kunnen de mogelijkheid van de aanleg van een nieuwe verkeersverbinding definitief
onmogelijk maken (blokkeren). De huidige verkeerssituatie in de (woon)kernen en de mogelijke
ontwikkelingen bij het station zijn aanleiding voor een onderzoek naar de verkeersstromen tussen de
A73 en Groesbeek.

3.3. Programma van wensen
In het programma van wensen is opgenomen welke wensen de opdrachtgever heeft. Het in meer of
mindere maten voldoen aan deze wensen, levert meer punten op. Zie voor een uiteenzetting van die
puntenverdeling hoofdstuk 5.

3 .4. Uitgangspunten/ randvoorwaarden (limitatief)
Ter oriëntatie, de uitgangspunten en randvoorwaarden bij het onderzoek zijn als volgt:

onderzoeksgebied: de kernen Mook en Molenhoek, zo nodig (het effect) buiten deze kernen
en de gemeentegrens / provinciegrens;
uitgangspunten en de normen van het CROW zijn een belangrijk hulpmiddel;
beoordelen op basis van de huidige infrastructuur;
het project elektrificatie Maaslijn meenemen, waaronder het vernieuwen van het bestaande
spoorviaduct in de Heumensebaan te Molenhoek;
maatregelen zijn gericht op het inperken, dan wel beëindigen, van de negatieve gevolgen van
het doorgaande verkeer (aspecten zoals leefbaarheid, milieu en de verkeersveiligheid);
eerder uitgevoerde onderzoeken meenemen. Het gaat om de volgende opgestelde
documenten en de opgehaalde informatie van de bewoners en belanghebbenden, die ook bij
de aanbesteding zijn gevoegd:

o 'Vervolgstudie verkeersafwikkeling Groesbeek-A73', Goudappel Coffeng, 26 maart
2008;

o 'Haalbaarheidsonderzoek verkeersverbinding Groesbeek-A73 (Voorkeursvariant 5a),
Grontmij, 16 november 2009;

o 'Haalbaarheidsonderzoek verkeersverbinding Groesbeek-A73' - probleemanalyse,
gemeenten Groesbeek en Mook en Middelaar, 2 juli 2010;

o 'Heumensebaan en Groesbeekseweg Duurzaam Veilig Verkenning maatregelen korte
en Middellange termijn, HaskoningDHV B.V., 14 januari 2014;

o 'Onderzoek verkeersafwikkeling brug Heumensebaan te Molenhoek, IT&T, 2014;
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o 'Maatregelenpakket mobiliteit Uitvoeringsprogramma 2019-2022, BVA, 31 oktober
2018;

o 'Startnotitie Ecozone Molenhoek', gemeente Mook en Middelaar, 14 oktober 2021.
o 'Reactienota concept Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021, gemeente Mook en

Middelaar, 4 maart 2021;
o 'Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021, gemeente Mook en Middelaar, 4 maart

2021;
o 'Verkeersanalyse Zuidflank Nijmegen', Goudappel, 9 december 2021;
o 'Verkeersmodel Rijk van Nijmegen' (meest recente versie);

Oplevering onderzoeksrapport 1 juni 2022

3.5. Algemene voorwaarden
Door het doen van een inschrijving bindt een inschrijver zich aan alle eisen en voorwaarden van dit
document, bijlagen en overige aanbestedingsdocumenten. Op de overeenkomst zijn de Algemene
Inkoopvoorwaarden van de gemeente Mook en Middelaar van toepassing. Dit is bijgevoegd in bijlage
1. Algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van inschrijver
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 .6. Uitsluitingsgronden
Indien één of meer uitsluitingsgronden op inschrijver van toepassing is/ zijn, wordt inschrijver
uitgesloten van verdere deelname. De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze
aanbesteding, zijn opgesomd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, te vinden in bijlage 2.
Inschrijvers dienen te verklaren dat de uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn door het
rechtsgeldig ondertekenen van het UEA. Als inschrijver inschrijft in combinatie met andere
ondernemers of als inschrijver onderaannemers gebruikt, dienen alle relevante partijen het UEA
rechtsgeldig te ondertekenen. Aanbestedende dienst wenst overig bij uitvoering van de opdracht één
aanspreekpunt.
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4. De procedure

Op deze aanbesteding is de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat het
Europese drempelbedrag voor diensten en leveringen naar verwachting niet wordt overschreden,
wordt de aanbesteding meervoudig onderhands uitgevoerd.

4.1. Planning
Aan onderstaande planning kunnen geen rechten ontleed worden. De in TenderNed weergegeven
planning prevaleert in geval van tegenstrijdigheid. Wijzigingen worden naar alle betrokkenen
gecommuniceerd via TenderNed.

23 december 2021
21januari 2022
28 januari 2022
8 februari 2022 23:59 uur
14 februari 2022
21 februari 2022

Start aanbestedingsprocedUe
Uiterste datum en tijd indienen vragen
Uiterste datum beantwoorden vragen
Uiterste inleverdatum en tijd offertes
Verzending voorlopige gunningsbeslissing
Verzending definitieve gunningsbeslissing1

De in bovenstaande of in TenderNed weergegeven data voor het indienen van vragen en het indienen
van inschrijven gelden als fatale termijnen.

Planning onderzoek
• Start traject 1 maart 2022.
• Einddatum oplevering 1 juni 2022.

4.2. Communicatie en contact
De communicatie met betrekking tot de aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed.
Gedurende de looptijd van de aanbesteding is het niet toegestaan contact te hebben met de
medewerkers van de gemeente omtrent deze aanbesteding. Vragen kunnen alleen gesteld worden via
TenderNed door gebruik te maken van de vragenronde. De gemeente beantwoordt de vragen dan
door middel van een nota van inlichtingen.

4.3. Nota van inlichtingen
Aanbestedende dienst sluit de vragenronde met het verzenden van een nota van inlichtingen met
daarin de geanonimiseerde vragen van inschrijvers en de antwoorden van aanbestedende dienst,
waarin ook eventuele wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten vermeld worden. De verschenen
nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van deze aanbesteding en de bepalingen hierin prevaleren
boven dit document indien er sprake is van tegenstrijdigheden. Indien er meerdere nota van
inlichtingen verschijnen prevaleert de meest recente nota van inlichtingen.

Het is inschrijvers alleen toegestaan om in een eventuele tweede vragenronde vragen te stellen over
de antwoorden in de eerste vragenronde.

Indien inschrijver een vraag stelt die volgens hem niet openbaar gemaakt mag worden, zal
aanbestedende dienst dit beoordelen. Als aanbestedende dienst van mening is dat de vraag openbaar
gesteld dient te worden, zal hij dit kenbaar maken en de vraagsteller de kans geven om de vraag in te
trekken.
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4.4. Tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of onvolkomenheden
Aan de inhoud van de aanbestedingsdocumenten is de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht
inschrijver desondanks menen dat er sprake is van tegenstrijdigheden, enige onduidelijkheid en/of
onvolkomenheden, dan dient inschrijver de aanbestedende dienst hier zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk voor de in de planning genoemde "Uiterste datum voor het indienen van vragen en
opmerkingen", op te attenderen. Reacties worden zorgvuldig bestudeerd en kunnen leiden tot
aanpassingen.

4.5. Klachten
Inschrijver behoort een vraag of opmerking in eerste instantie te stellen via de procedure van de nota
van inlichtingen. Indien een inschrijver van mening is dat aanbestedende dienst een vraag ten
behoeve van de nota van inlichtingen niet naar behoren afhandelt, kan inschrijver hierover een klacht
indienen. Ook indien inschrijver na de procedure van de nota van inlichtingen (maar vóór de
gunningsbeslissing) van mening is dat aanbestedende dienst een beslissing neemt waarmee
inschrijver zich niet kan verenigen heeft inschrijver de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.
Aanbestedende dienst maakt gebruik van het klachtenmeldpunt van Inkoopcentrum Zuid. Een
ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure.

Inschrijvers met klachten kunnen het klachtenformulier invullen, die te vinden is op de volgende
webpagina: http_//yyyy_inkoopcentrumzuid_nl/producten-en-diensten/klachtenregeling/.

4.6. Voorbehouden
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om het aanbestedingstraject tijdelijk of definitief
te stoppen of niet tot opdrachtverlening over te gaan.

4.7. Inschrijfkosten
Aan het opstellen en uitbrengen van een inschrijving, met inbegrip van eventueel te verstrekken
nadere inlichtingen, zijn voor de aanbestedende dienst geen kosten verbonden.

4.8. Tijdigheid en volledigheid
Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid en/of de volledigheid van de inschrijving. De
aanbestedende dienst en/of het aanbestedingsplatform kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor het niet tijdig en/of niet volledig aanleveren van de in deze aanbestedingsprocedure gevraagde
documentatie. Inschrijvingen die niet voldoen aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde
voorwaarden en/of eisen, komen niet voor gunning van de opdracht in aanmerking en worden
beschouwd als niet gedaan.

4.9. Voorschriften
Inschrijving dient geschreven te zijn in de Nederlandse taal. Correspondentie en contacten zullen
eveneens in de Nederlandse taal geschieden. De door de inschrijver gemaakte kosten betreffende de
werkzaamheden en materialen omtrent de inschrijving kunnen niet in rekening gebracht worden bij de
aanbestedende dienst

De inschrijving en alle overige aanbestedingsdocumenten dienen door een daarvoor bevoegd persoon
of personen ondertekend te zijn, op verzoek van de aanbestedende dienst dient de inschrijver daar
verificatiestukken van te kunnen overleggen.

Het risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname
van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij inschrijver.

Het indienen van varianten en/of alternatieven is niet toegestaan. Indien op grond van deze leidraad
door één inschrijver meerdere inschrijvingen worden ingediend, wordt geen van deze inschrijvingen in
behandeling genomen.
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Manipulatieve inschrijvingen zijn niet toegestaan en zullen door aanbestedende dienst als niet-geldige
inschrijvingen worden gekwalificeerd en terzijde worden gelegd.

4.10. Vertrouwelijkheid, auteursrechten en geheimhouding
In verband met intellectuele eigendomsrechten is het niet toegestaan om dit document en alle
daarmee samenhangende bijlagen aan derden ter beschikking te stellen of voor een ander doel dan
waarvoor deze is verstrekt te verveelvoudigen. De door u verstrekte informatie wordt na afloop niet
geretourneerd.

4.11. Gestanddoening
Inschrijver dient zijn inschrijving 60 dagen gestand te doen, na afloop van de
aanbestedingsprocedure.

4.12. Wijze van inschrijving
De dienst verlangt van inschrijver de informatie die wordt gevraagd in de eisen en gunningscriteria te
uploaden op het aanbestedingsplatform (www.tenderned.nl). Het is van belang dat alle eisen en
gunningscriteria worden beantwoord op de wijze waarop deze zijn gevraagd. Dat kan zijn in de vorm
van een document maar ook in de vorm van het aanklikken van het correcte antwoord. Indien een
antwoord of document ontbreekt, is uw inschrijving onvolledig en kan deze op grond hiervan worden
afgewezen. AIie niet gevraagde maar wel ingediende informatie zal niet in de beoordeling worden
meegenomen.

Inschrijver dient bij inschrijving de volgende documenten in:
Uniform Europees Aanbestedingsdocument, rechtsgeldig ondertekend en ingevuld;
Prijzenblad, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon; (G1)
Vormgeving participatietraject (G2.1)
Plan van aanpak (Insteek objectief onderzoek (G2.2))
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5. Beoordeling en beslissing

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de winnaar van de aanbesteding gekozen gaat
worden.

5 .1. Openen inschrijvingen
Na het verstrijken van de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving opent aanbestedende
dienst de digitale kluis in TenderNed. Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Inschrijvers kunnen niet bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn.

5.2. Toetsing inschrijvingen
De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats in 3 stappen. Allereerst worden de inschrijvingen
gecontroleerd op tijdigheid, volledigheid en of aan de door aanbestedende dienst gestelde
voorwaarden aan de inschrijving is voldaan.

Daarna worden de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en eisen betreffende de uitvoering van de
opdracht beoordeeld.

Ten slotte worden de inschrijvingen die door de eerste twee stappen zijn gekomen, beoordeeld aan de
hand van de gunningscriteria.

Bij een inschrijving met een inschrijfprijs hoger dan 50.000, wordt uw inschrijving uitgesloten
en komt u niet meer in aanmerking voor gunning.

Voor de kwaliteits-gunningscriteria G2.1 en G2.2 dient u minimaal een score van 30 punten te
ontvangen. Bij een score lager dan 30 punten, wordt uw inschrijving uitgesloten en komt u niet
meer in aanmerking voor gunning.

5 .3. Gunningscriteria
De prijs/kwaliteitsverhouding is als volgt opgebouwd:

G1
G2
G2.1
G2.2

Totaal

Gunningscriterium
Prijs
Kwaliteit
Vormgeving participatietraject
Plan van aanpak' 3

----------.------;
100

Punten
so
50
20

5.3.1 Prijs
Inschrijver dient het prijzenblad, conform de daarvoor gestelde eisen, volledig ingevuld en rechtsgeldig
ondertekend te uploaden op TenderNed.

AIie vermelde prijzen en tarieven dienen gesteld te zijn in euro exclusief BTW. Betalingskortingen
dienen duidelijk te worden vermeld. De door u aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief
overige belastingen en/of heffingen te zijn. Inschrijver hanteert geen toeslagen, factuurkosten,
verpakkingskosten, bezorgkosten, et cetera. De geoffreerde prijs betreft dus een all-in prijs.

5 .3 .2 Kwaliteit
Er zijn twee algemene kwaliteitsaspecten:

G2.1. Hoe geeft de inschrijver vorm aan het participatietraject;
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G2.2. Plan van aanpak.
Deze aspecten zijn bewust heel open gelaten omdat we de input van de inschrijvers willen laten
meewegen. Op welke manier wordt de omgeving en de diverse belangengroepen en overheden
gehoord? Hoe krijgt dit subjectieve deel een plek binnen het onderzoek? Op welke manier worden de
bestaande onderzoeken gebruikt voor het objectieve deel en het komen tot een plan van aanpak?
Heeft de inschrijver voorbeelden van oplossingsgerichte (lokale) verkeersonderzoeken?

5.3.3 Scoremethoden
G1 .1 Prijs
Op basis van laagste inschrijfprijs:
De Inschrijver met de laagste prijs krijgt 100% van deze punten. De volgende Inschrijvers krijgen
punten op basis van de volgende formule: laagste inschrijfprijs / eigen inschrijfprijs x [aantal punten op
het gunningscriterium prijs].

G2.2 Kwaliteit
De beoordelaars krijgen per sub-gunningscriterium de mogelijkheid om op de volgende wijze te
scoren:

0 = niet aanwezig/niet beantwoord; U krijgt hiervoor 0% van het maximaal aantal te behalen
punten.
2 = onvoldoende e/o de Inschrijver onderscheid zich negatief t.o.v. andere Inschrijver(s); U
krijgt hiervoor 10% van het maximaal aantal te behalen punten.
4 = matige/ode Inschrijver onderscheid zich niet t.o.v. andere Inschrijver(s); U krijgt hiervoor
40% van het maximaal aantal te behalen punten.
6 = voldoende e/o de Inschrijver onderscheid zich nauwelijks t.o.v. andere Inschrijver(s); U
krijgt hiervoor 60% van het maximaal aantal te behalen punten.
8 = goede/ode Inschrijver onderscheid zich positief t.o.v. andere lnschrijver(s); U krijgt
hiervoor 80% van het maximaal aantal te behalen punten.
10= uitstekende/ode Inschrijver onderscheid zich zeer positief t.o.v. andere lnschrijver(s). U
krijgt hiervoor 100% van het maximaal aantal te behalen punten.

Betreffende uw uitwerking van de wensen, nemen wij de volgende zaken mee in de beoordeling:
In hoeverre u de wensen afstemt op de door ons te vergeven opdracht;
In hoeverre u uw antwoord SMART formuleert.

Dit houdt in dat uw score lager kan uitvallen als u de uitwerking van kwalitatieve sub-gunningscriteria
niet afstemt op de te vergeven opdracht en als u uw antwoord beperkt/niet SMART formuleert.

Voor de beantwoording van iedere kwalitatieve sub-gunningscriteria mag u maximaal 2 A4 pagina's
indienen.

Elke beoordelaar geeft een score voor elk van de afzonderlijke sub-gunningscriteria op basis van
bovenstaande schaalverdeling. In een plenaire sessie wordt er consensus één gezamenlijk eindscore
sub-gunningscriterium bepaald.

5.4. Voorlopige gunning
Nadat inschrijvingen op basis van de gunningscriteria zijn gerangschikt, wordt aan de winnende
inschrijver een voornemen tot gunning verstuurd. Tegelijkertijd ontvangen de overige inschrijvers een
bericht van afwijzing.

In deze afwijzingsbrief wordt aangegeven aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund en wat het
verschil is ten opzichte van de eigen inschrijving ten aanzien van de kwaliteit. Daarnaast wordt de
positie van de eigen inschrijving ten opzichte van de winnende inschrijver vermeldt.
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5. 5. Bezwaar
Na ontvangst van een afwijzingsbrief kan een afgewezen inschrijver bezwaar aantekenen. Indien een
inschrijver bezwaren heeft tegen de bekendgemaakte voorgenomen gunningsbeslissing, dient de
inschrijver hiertegen op te komen binnen 7 kalenderdagen na bekendmaking door betekening van een
kort geding. Eerdergenoemde termijn is een vervaltermijn, wat betekent dat indien
inschrijver/gegadigde na verloop van deze termijn zijn rechten heeft verwerkt tot het instellen, al dan
niet in een bodemprocedure van een vordering tot schadevergoeding. Inschrijver kan bezwaar maken
door het starten van een kort geding bij de Rechtbank te Roermond.

5.6. Verificatie
De inschrijving van de als eerste gerangschikte inschrijver wordt tijdens de bezwaarperiode periode
geverifieerd. Indien blijkt dat niet aan alle vereisten wordt voldaan wordt de inschrijving van de tot dan
toe als eerste gerangschikte inschrijver uitgesloten. Vervolgens worden de overgebleven
inschrijvingen opnieuw gerangschikt en worden aangepaste gunnings- en afwijzingsbrieven
verzonden waarin wordt bekend gemaakt dat de op dat moment als eerste gerangschikte inschrijver
de opdracht krijgt gegund. De bezwaarperiode gaat op dat moment opnieuw in.

5.7. Definitieve gunning
Indien onomstotelijk vast komt te staan dan aan alle vereisten is voldaan wordt en indien bezwaar van
afgewezen inschrijvers uitblijft, volgt na afloop van de bezwaarperiode een definitieve gunning.
Gunning houdt in dat met de desbetreffende begunstigde inschrijver een overeenkomst wordt
aangegaan inclusief alle daarbij behorende voorwaarden.
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