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ALGEMEEN

Inschrijvingsleidraad
Artikel 6.4 komt te vervallen

ONTVANGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Vraag 1. Bestek deel 3 art 01.26.01 inzet SROI
"Dit is een gespecialiseerd, kapitaalsintensief werk met een lengte van 1 weekend.
Wij verzoeken u om de SROI verplichting in dit bestek te laten vervallen. Als gevolg van de
 uitbreek van het Coronavirus kunnen wij deze verplichting niet aangaan omdat wij op dit
moment niet kunnen beoordelen of wij aan deze verlichting kunnen voldoen."

Antwoord 1. SROI vervalt. De gewijzigde inschrijvingsleidraad wordt bij de nota gevoegd.

Vraag 2. Bestek blz 21 bp891410
Coordinatie VRI-lussen. Zie eerdere vraag over de tijd die de detectielussen makers nodig
 hebben. Het schoonmaken nadien geschiedt ook door dit bedrijf?

Antwoord 2. Schoonmaken van het wegdek geschiedt door het bedrijf dat de lussen slijpt.

Vraag 3. Bestek blz 19 bp841210
U wilt 2 tekstwagens met minimaal 8 kleuren. Deze zijn veel duurder dan de normale
 tekstwagen. (zie ook de tekstwagens momenteel op de Kennedylaan). Kan de bepaling 8
kleuren vervallen?

Antwoord 3. Bestekspost 841210 wordt gewijzigd; tekstwagen met minimaal 2 kleuren.
Zie verder in deze nota.

Vraag 4. Leidraad 4.3
U wilt een garantieverklaring van de levensduur van de asfaltdeklaag van minimaal 10 jaar.
Dit werk is op een zwaarbelaste locatie. Veel verkeer dat vaak afremt voor de VRI-installatie. 
Heeft u gegevens omtrent de verkeersintensiteit en het percentage vrachtverkeer?

Antwoord 4. We hebben geen gegevens van de Insulindelaan ten noorden van de Berenkuil beschikbaar.
 Ten zuiden ervan ligt wel een telpunt (thv de Fuutlaantunnel). De meest recente telgegevens
van dat punt zijn bijgevoegd.

Vraag 5. Leidraad tijdsbepaling 1.5.2.2. en deel 3 art 01.11.01 werken die in elkander grijpen.
De boete bij vertraging is 5000 euro/dag. We proberen alles goed te regelen dus de tijd die
 staat voor dit werk is reeel. Kunt u wel een indicatie geven wat het aan extra tijd kost van
werken derden (dus ook de werkzaamheden detectielussen die door derden moet worden
uitgevoerd; wellicht na het frezen van de bestaande deklaag. Dit bedrijf maakt ook de weg
weer schoon?

Antwoord 5. Met het bedrijf wat de VRI lussen aanbrengt (Heijmans) zijn de volgende tijdslots
afgesproken:
Vrijdag 20:00 uur start
Zaterdag 2:00 uur frezen en reinigen wegdek
Zaterdag 2:00 uur tot 10:00 uur aanbrengen VRI lussen en reinigen wegdek
Zaterdag 10:00 uur overige werkzaamheden
Dit bedrijf maakt het wegdek schoon.

Vraag 6. Leidraad 3.2. variant deklaag
De meeste aannemers gebruiken de SBK bepalingsmethode 3.0. Het wijzingsblad jan 2020
gaat in per 1 juli 2020) en is nog niet verwerkt. Wij dienen deze bepalingsmethode opnieuw
op te stellen EN te laten verifiëren. Dat is in relatie tot de doorlooptijd van de aanbesteding
niet haalbaar. Kunt u de eis van de geverifieerde LCA rapporten laten vervallen en dit
wijzigen in een ongetoetst conceptrapport?

Antwoord 6. Geen ongetoetst conceptrapport. Toetsing mag plaatsvinden conform de geldende norm op
dag van publicatie. 
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Vraag 7. Leidraad 1.5.2 tijdsbepaling en 1.6 planning
Uitvoering van dit werk in weekend van 21aug-23aug. Dit is 1week na de bouwvak zuid.
Belangrijk is dat de (voorlopige) gunning zsm verstrekt wordt. Dit om de "papier"
winkel/verstrekking documenten af te ronden voordat de bouwvak begint.

Antwoord 7. Conform planning zal de voorlopige gunning worden verstrekt.

Inschrijvingsleidraad
Gewijzigd, wordt bij de nota gevoegd.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
Geen wijzigingen.

* Deel 1: Algemeen
Geen wijzigingen. 

* Deel 2.1: Algemene gegevens
Geen wijzigingen

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
Gewijzigd, zie verder in deze nota.

 Deel 3: Bepalingen
Geen wijzigingen.

Inschrijfstaat
Geen wijzigingen

Datum:   26 juni 2019
Auteur: D. Lemain
Projectleider: M. Leenders
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2.2  Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

841210 . . . . .
. . . . .

841210 611299 . . . . . Toepassen tekstwagens EUR N
. . . . . Ter beschikking stellen van 2 tekstwagens, 
. . . . . inclusief aan- en afvoer, verplaatsen en 
. . . . . instandhouden.
. . . . . Plaatsing in de berm.
. . . . . Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te 
. . . . . verzorgen voedingspunt. 
. . . . . Tekstwagens dienen tekst en symbolen te kunnen 
. . . . . tonen in minimaal 2  kleuren.
. . . . . Tekst en figuratie volgens tekeningnr(s). ENI 
. . . . . 20.0195.1.
. . . . . Lichtbron van teksten moet voldoende vermogen 
. . . . . bezitten om tekst zeer duidelijk weer te kunnen 
. . . . . geven.
. . . . . Tekstwagen plaatsen twee (2) weken voor aanvang 
. . . . . van de werkzaamheden en dienen in stand te worden 
. . . . . gehouden gedurende de uitvoering van 
. . . . . werkzaamheden. 
. . . . .
. . . . .


