Beantwoording door De Verkeersonderneming
Nota van Inlichtingen (NvI) 4
Minicompetitie Mobiliteitsdiensten Marktplaats voor Mobiliteit regio Rotterdam door De Verkeersonderneming

Versie 1.0 5 oktober 2016
Nr Verwijzing (naam) aanbestedingsdocument Verwijzing artikel / paragraaf /
pagina Aanbestedingsdocument

Vraag/ tekstssuggestie

Antwoord op vraag door De Verkeersonderneming
Deze formats worden met deze NvI toegestuurd op 5 okotber 2016.
Nee, de Aanbestedende dienst wenst het document Communicatie/PR/Mediaplan ook bij inschrijving te ontvangen. Het document zal bij het beoordelen van het subcriterium
Uitvoering bij het aandachtspunt: - De overtuigingskracht, kwaliteit en effectiviteit van de aangeboden werkgevers- en/of bewonersmarketing worden betrokken. In paragraaf 11.0 van
het Uitvraagdocument IMMA Minicompetitie versie 3.1 wordt bij de beoordelingsbasis van het subcriterium Uitvoering na PvA toegevoegd: Communicatie/PR/Mediaplan

1 n.a.v. vraag 28 NvI3
2 n.a.v. vraag 29 NvI3

format risicodossiers
Communicatie/PR/Mediaplan

Kunt u aangever wanneer wij deze nieuwe formats ontvangen?
Net als het kwaliteitsplan (wat is komen te vervallen als bij inschrijving op te leveren document) wordt ook het
communicatie/PR/Mediaplan niet verder uitgewerkt in de gunningscriteria. Er wordt in de tabel op pagina 23
van het uitvraagdocument verwezen naar de richtlijnen conform Overkoepelend PvE. Daar wordt bij 2.10
gesproken over een commuincatieplan wat uiterlijk 4 weken na gunning moet worden opgeleverd. Omdat een
deel van communicatie/werving integraal onderdeel uitmaakt van het PvA zouden wij willen voorstellen om het
hier bedoelde Communicatie/PR/mediaplan net als het Kwaliteitsplan te laten vervallen bij inschrijving. Kan de
Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

3 n.a.v. vraag 60 NvI3

Uitvraagdocument IMMA
minicompetitie

Is het correct dat de door de inschrijver opgegeven inschrijfsom als input wordt genomen voor de excelsheet
Ja.
‘Berekeningsformats Facturering Mijlpalen Contracten’? Is het bedrag dat op deze excelsheet onder de noemer
‘Totaal inschrijfsom’ in uw rekenvoorbeelden staat, dus de totale inschrijfsom van de inschrijver?

Toelichting en invulinstructie.
Veld Wat
C8 Naam IMMA Dienstverlener (Inschrijver)
C9 Naam Functionaris IMMA Dienstverlener
C10 Datum indiening Vragenformulier NvI
A14 e.v. Nr: nummer vraag
B14 e.v. Verwijzing (naam) aanbestedingsdocument
C14 e.v. Verwijzing artikel / paragraaf / pagina
Aanbestedingsdocument
D15 e.v. Vraag tekstsuggestie door de IMMA Dienstverlener
E16 e.v. Antwoord op vraag door De Verkeersonderneming

Hoe

Vorm

Voorbeeld

Naam conform IMMA aanbesteding
Voorna(a)m(en) en Achterna(a)m(en). Geen
titels toevoegen.
Volgorde: dag, maand, jaar. Dag van de maand
en jaartal in cijfers, maand uitgeschreven in
letters.
nummer vraag toevoegen.
Selecteer document pull down menu
Volgorde: artikel (indien van toepassing),
paragraaf, pagina.
Kort, actief en bondig taakgebruik. 1 vraag per
regel.
NIET DOOR IMMA DIENSTVERLENER INVULLEN
MAAR DOOR DE VERKEERSONDERNEMING. DIT
VELD DUS LEEG LATEN!.

Calibri lettergrootte 12
Calibri lettergrootte 12

Superdienstverlener BV
Maria van Dijk - Jansen

Calibri lettergrootte 12

12 oktober 2016

Calibri lettergrootte 10
Calibri lettergrootte 10
Calibri lettergrootte 10

3
Uitvraagdocument v2.0
artikel 2.1, 2e paragraaf, blz 12

Calibri lettergrootte 10

Wanneer moet ik het Vragenformulier Nota van Inlichtingen inleveren?

Calibri lettergrootte 10

Uiterlijk 14 oktober 2016.

