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bijlagen

Geachte IMMA Dienstverlener,
Dit is NvI 4 in de minicompetitie mobiliteitsdiensten Markplaats voor Mobiliteit.
Deze NvI 4 bestaat uit de volgende documenten:
- deze brief met enige nadere informatie van de Aanbestedende dienst en een wijziging
in de aanbestedingsdocumenten.
Als bijlagen:
- een pfd met drie vragen naar aanleiding van NvI 3 en de antwoorden daarop;
- de volgende aanbestedingsdocumenten met daarin de wijzigingen als gevolg van NvI 3
en 4 zichtbaar:
o het Uitvraagdocument v3.1
o de concept Nadere Overeenkomst v.3.1
o de Begrippenlijst v3.1
o het Overkoepelend Project PvE v3.1
o het Project PvE – 5 Voorne Putten & Haven v3.1
o het project PvE – 6 Maastunnel v3.1
- nieuwe bijlage 7:
o formats prijsinvulformulier + voorschriften voor de business case Contract 1
t/m 5 en Contract 6 + format voor business case voor voorschot € 250.000,-voor Maastunnel, versie 3.1, d.d. 5 oktober 2016
- nieuwe bijlage 8:
o 8.1 Format risicodossier algemeen, versie 3.1, d.d. 5 oktober 2016
o 8.2 Format risicodossier Fraude, versie 3.1, d.d. 5 oktober 2016
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Nadere informatie: ter beschikking stellen gegevens Deelnemers Wild van de Spits
De Verkeersonderneming zal de Dienstverleners waarmee een Contract wordt gesloten na
gunning faciliteren bij het migreren van huidige Deelnemers in het project Wild van de Spits
naar de nieuwe dienstverlening. Daartoe zal De Verkeersonderneming, met inachtneming van
de wettelijke voorschriften op grond van de Wbp, de gegevens van de huidige Deelnemers in
Wild van de Spits, die een Herkomst- of Bestemmingslocatie hebben in het Gebied van het
betreffende Contract, aan de Dienstverlener ter beschikking stellen. Dit komt de mogelijkheden
voor het Werven van Deelnemers ten goede. De Verkeersonderneming zal alleen de gegevens
van Deelnemers ter beschikking stellen die hiervoor, door middel van een Opt-In, toestemming
hebben verleend.
Wijzigingen in aanbestedingsdocumenten: NvI 3 vraag 39
In NvI 3 is een fout geslopen, die hierbij wordt gecorrigeerd.
Vraag 39 over het Overkoepelend Project PvE betreffende: eis 2.1.1.2/3 en par 2.2.1.2/3 is ten
onrechte bevestigend beantwoord. Gebleken is dat geen sprake is van een herhaling van eisen,
maar van twee verschillende eisen. De tekst in deze eisen wordt zodoende niet gewijzigd.
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