29/08/2018

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE
Diensten
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
I.1) NAAM EN ADRESSEN
Officiële benaming:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO)
Nationale identificatie:
12024663
Postadres:
Prinses Beatrixlaan 2
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2595 AL
Land:
NL
Contactpersoon:
Wob Rombouts
Telefoon:
E-mail:
iucezteam3@rvo.nl
Fax:
-

Internetadres(sen)
Hoofdadres:
http://www.rvo.nl
Adres van het kopersprofiel:
-
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AFDELING II: VOORWERP
II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
II.1.1) Benaming
Coördinatie en inzet van schade-expertise t.b.v. TCMG
Referentienummer: 201803088

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en
beveiliging
Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het leveren van deskundigen om de schade op te nemen, vast te stellen,
te calculeren en te rapporteren over de aard van deze schade in het licht van de door
TCMG te maken beoordeling over de toekenning van een schadevergoeding op grond van
het Besluit mijnbouwschade Groningen, inclusief de projectcoördinatie van de inzet en
kwaliteitscontrole van de adviesrapporten.
LET OP: de sluitingsdatum voor het stellen van vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen is
24 juli 2018 conform de planning uit paragraaf 1.3 van het Aanbestedingsdocument.
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING
29/08/2018

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 133-303016
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN
VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Perceel nr.: Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van: Te lezen:
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak
Kwaliteitscriterium - Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie
Kwaliteitscriterium - Weging: 25
Prijs - Weging: 35
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/09/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2018
Plaatselijke tijd: 16:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN
TCMG heeft besloten om de volgende aanpassingen in de aanbesteding aan te brengen:
(a) O.a. naar aanleiding van vragen die gesteld zijn tijdens de Nota van Inlichtingen rondes,
is het toetsingskader dat in de “Bijlage Memo EA Schade-expertise TCMG Toetsingskader
onpartijdigheid deskundigen van 30 juli 2018” is opgenomen aangepast. De wijzigingen
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betreffen: (a) In plaats van een termijn van 3 jaar in stap 2 wordt een termijn van 1 jaar
gehanteerd; (b) daarnaast is de tekst onder het tweede liggende streepje achter “Tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst” gewijzigd in: “termijn voorafgaand aan de totstandkoming
van de nadere overeenkomst ten behoeve van de inzet als deskundige.” De aangepaste bijlage
d.d. 29 augustus 2018 is opgenomen als nieuwe bijlage bij deze tweede Nota van Inlichtingen
in TenderNed. De oorspronkelijke bijlage d.d. 30 juli is komen te vervallen.
(b) Uit nieuwe informatie blijkt dat de voortgang van het wegwerken van de naar
verwachting 10.000 resterende meldingen die voor 19 maart 2018 zijn gedaan (zie paragraaf
2.3) beduidend hoger zal zijn. Dit aantal wordt bijgesteld naar ‘naar verwachting 17.000
dossiers’.
(c) Gelet op het gestelde onder (b) wordt het maximale aantal Overeenkomsten dat de
aanbestedende dienst wil sluiten gewijzigd van 3 in 4.
(d) Omdat deze wijzigingen zijn doorgevoerd en de 2e Nota van Inlichtingen later is
verzonden dan oorspronkelijk gepland, is de termijn voor het indienen van een inschrijving
verlengd van 5 september naar 12 september om 16:00 uur.
(e) Gelet op het gestelde onder (d) zal het houden van de presentaties te Groningen niet op 12
september plaatsvinden maar op een latere datum en tijdstip, die nog voor het indienen van de
inschrijvingen via TenderNed bekend gemaakt wordt.
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