Algemene Informatie:
Naam organisatie:
Naam:
Functie:
Omzet organisatie:
Aantal medewerkers (fte) organisatie:

Heeft uw organisatie ervaring met projecten in een planuitwerkingsfase?
 Ja
 Nee
Met welke onderwerpen heeft uw organisatie ervaring:
Onderwerp

Aantal projecten
Geen

1- 3

>3

MIRT
MER
Ontwerpen van grote sluizen
DBFM

Toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Project/contract:
Wat maakt het project interessant voor u?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wat zijn voor u argumenten om in te schrijven op deze aanbesteding?








Looptijd contract;
Integraliteit van het contract;
Volume van het contract;
Eventuele rekenvergoeding;
Mogelijkheid tot kennisopbouw over: sluizen, samenwerking NederlandVlaanderen, DBFM,
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Anders……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………….
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Wat zouden voor u redenen zijn om niet in te schrijven op deze aanbesteding?








Te groot volume van het contract voor mijn organisatie;
Ontbreken van kennis en ervaring;
Eventuele ontbreken rekenvergoeding;
Looptijd contract;
Complexiteit samenwerking Nederland – Vlaanderen
Complexiteit DBFM
Anders……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……….

Is het eventueel niet mee kunnen werken in de realisatiefase voor u als potentiële opdrachtnemer
een belemmering om nu in te schrijven?
 Ja
 Nee
Kunt u uw antwoord toelichten?
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
Voorziet u als potentiële opdrachtnemer dat u voor dit project een samenwerkingsverband aangaat
met een andere marktpartij buiten de eigen landsgrenzen?
 Ja
 Nee
Kunt u uw antwoord toelichten?
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
Aanbesteding:
Wij zijn voornemens u als potentiële opdrachtnemer een periode van 10 weken te geven om te
komen tot een offerte (vanaf het moment van versturen van de uitnodiging tot inschrijving), is
deze termijn voor u voldoende?
 Ja
 Nee
Kunt u uw antwoord toelichten?
..........................................................................................................................................
................................................................................
Gunningscriteria:
Wij zoeken een marktpartij die sterk is in ontwerp en innovatiekracht, en we zijn voornemens om
ontwerp en innovatie kracht op te nemen als gunningscriterium door bijvoorbeeld een complexe
casus voor te leggen. Is dit in uw beleving doelmatig?
 Ja
 Nee
Kunt u uw antwoord toelichten?
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
Risico’s en Kansen:
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Wij zijn voornemens een oplossingsvrije uitvraag op te stellen. Welke risico’s en kansen ziet u
hierbij als potentiële opdrachtnemer? En op welke manier kunnen de risico’s volgens u worden
beperkt?
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
Heeft u vanuit uw deskundigheid en ervaring aanvullend nog opmerkingen of suggesties die u met
ons wilt delen?
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................

Zou u deze vragenlijst binnen 2 weken, voor vrijdag 16 november willen terugsturen naar:
karinmeijer@vnsc.eu
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
De uitkomsten zullen anoniem op de volgende wijzen bekend worden gemaakt:
•via het Bulletin der Aanbestedingen;
•via Tenderned;
•via toezending aan ORI Vlaanderen;
•via toezending aan NLingenieurs;
•via de website www.vnsc.eu

Namens de projectgroep planuitwerking Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen,
Karin Meijer
Contractadviseur
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