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Nota van Inlichtingen I
In het kader van de Selectiefase voor de Aanbesteding voor het “Innovatiepartnerschap
Klimaatneutrale Kindcentra Markelo en Delden”, namens gemeente Hof van Twente gestart op 25 juli
2017, zijn onderstaande vragen gesteld.
Mogelijk hebben ook andere Geïnteresseerden bij het schrijven van hun Aanmelding dezelfde vragen.
Voor de volledigheid en ter bevordering van de objectiviteit en transparantie van de procedure
vindt u hierbij de gestelde vragen (door Opdrachtgever geanonimiseerd) en de daarbij behorende
antwoorden. Voor zover in deze nota wijzigingen en/of aanvullingen staan ten opzichte van eerdere
documenten prevaleren deze wijzigingen en/of aanvullingen. De tekst maakt een integraal onderdeel
uit van de Selectieleidraad inzake de EU-aanbesteding Innovatiepartnerschap Klimaatneutrale
Kindcentra Markelo en Delden”, d.d. 25 juli 2017.
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De planning voorziet erin om in de gemeenteraadsvergadering van uiterlijk november 2017 de locatie in Markelo definitief vast te stellen.
Eventueel beeldmateriaal om e.e.a. nader te
visualiseren mag naast het maximum aantal
aangegeven pagina´s als bijlage worden toegevoegd onder duidelijke verwijzing naar
het betreffende tekstgedeelte. Deze bijlagen
dienen alleen eventuele onderschriften te
bevatten en geen overige (lange) stukken
tekst.

3.

Algemeen

Graag zouden wij vernemen of de locatie
in Markelo al definitief bepaald is en zo
ja, op welke locatie de nieuwbouw van het
IKC gaat plaatsvinden.
Gezien het beperkte aantal A4 dat wordt
toegestaan ter schriftelijke onderbouwing
van kennis/ervaring per selectiecriterium,
willen wij u verzoeken om eveneens 2
A4 aan beeldmateriaal toe te staan per
selectiecriterium om e.e.a. nader te visualiseren. Het aantal punten waarop beoordeeld wordt kan ons inziens hiermee beter
onderschreven worden.
Tijdens de marktconsultatie is de Groene
Droom helder aan bod gekomen en dat
partijen “innovatief, nieuw en toekomstgericht” mogen denken. In de selectieleidraad worden diverse referentieprojecten
vanuit het verleden gevraagd, maar de tijd
staat niet stil en wij zouden graag zien dat
er een mogelijkheid wordt opgenomen
in de aanmelding dat partijen een “tipje
van de sluier” mogen oplichten over hun
ideeën voor beide IKC’s.
Bijvoorbeeld door 1 a 2 A4 omschrijving
hiervan toe te kunnen voegen of anderszins.

In de selectiefase vraagt Aanbesteder
naar referentieprojecten uit het verleden,
waarmee Gegadigde zijn ervaring met het
gevraagde kan aantonen. In de Inschrijvingsfase zal de Inschrijving vervolgens
(onder andere) beoordeeld worden op de
visie van Inschrijver (zie hiervoor paragraaf
3.4 van de Selectieleidraad).
De huidige opzet van de procedure (welke
overigens in lijn is met de vigerende wet
en regelgeving) leent zich echter niet voor
een oplossingsrichting/uitwerking welke
specifiek ziet op de opdracht. Deze komt
namelijk in de 2e fase van de aanbestedingsprocedure aan bod. Uw voorstel kan
daarom niet worden overgenomen.
Aanbesteder is evenwel van opvatting
dat de uitgevraagde uitwerkingen op de
selectiecriteria voldoende ruimte bieden
om Aanbesteder te overtuigen van de
geschiktheid van Gegadigde om de neergelegde doelstellingen en ambities te kunnen
verwezenlijken/realiseren.
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4.

Selectieleidr.
Pag 2

Ambitie is om Frisse scholen klasse A,
GPR gebouw score 8 op alle aspecten
en energie Nul op de Meter zo optimaal
mogelijk te realiseren binnen de levensduurbudgetten.
Vraag: Is bovenstaande niet tegenstrijdig
met elkaar. Bv. frisse scholen Klasse A
eist hoge ventilatievouden, wat resulteert
in extra energieverbruik. Om NOM te
behalen zijn bv zonnepanelen nodig, zonnepanelen werken negatief door in GPR
onderdeel Milieu waardoor een 8 zeer
moeilijk wordt.

5.
6.
7.

8.

Selectieleidr.
Pag 8
Selectieleidr.
Pag 9
Selectieleidr.
Pag 12

Vraag: Zijn alle hier genoemde bedragen
inclusief btw?
Vraag: Zijn alle hier genoemde bedragen
inclusief btw?

Selectieleidr.
Pag 20

Betreffende de referentie die hier gevraagd
wordt. Er worden geen eisen gesteld aan
de referentie. In eerder stadium worden
referenties van na 2010 gevraagd. Mogen
wij hier een referentie aandragen waarvan
de ontwikkeling van voor 2010 is en na
2010 verder is uitgerold/geëxploiteerd?

Doelstelling is om de genoemde ambities zo
maximaal mogelijk te bereiken met het slim
combineren van duurzame oplossingen.
Aanbesteder is zich bewust van de mogelijke tegenstrijdigheden in de ambities en
daarin zit nu ook juist één van de uitdagingen van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase.

Ja
Ja

Voor het uitwerken van het ontwerp in
deze fase geldt een reguliere vergoeding.
Aan consortia wordt gevraagd in de hoeverre zij zelf bereid zijn tot investeringen
in deze Onderzoeks- en ontwikkelingsfase
naast de standaard vergoedingen.

De kaders, randvoorwaarden en (juridische en financiële) afspraken die gelden
ten aanzien van het Innovatiepartnerschap
worden aan de Geselecteerde Gegadigden
gecommuniceerd in de Inschrijvingsfase en
kunnen onderwerp van de onderhandelingen vormen.
Vraag: wat wordt hier precies bedoeld met Onder bovenstaande wordt tevens verstaan:
reguliere vergoeding? Hoe wordt omgeonderwerpen als de door u aangehaalde
gaan met de uitwerking van innovaties en reguliere vergoeding alsmede de wijze van
eventueel een no-go moment en daarbij
handelen na een no-go moment. Gelet op
opnieuw beginnen. Dit brengt extra tijd/
bovenstaande is het naar oordeel van de
kosten met zich mee.
Aanbesteder niet opportuun om deze reeds
in de Selectiefase ter discussie te stellen/te
presenteren, waardoor mogelijk verkeerde
verwachtingen kunnen worden gewekt.
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Dat is toegestaan. Er worden door Aanbesteder geen eisen gesteld aan de leeftijd van
de referentieprojecten die worden ingediend ter uitwerking van de Selectiecriteria
(SC1 – SC3) als vermeld onder paragraaf
5.3. van de Selectieleidraad.

N.B. werkzaamheden van referentieprojecten zoals bedoeld in paragraaf 5.2 van de
Selectieleidraad dienen wel na 1-1-2010 te
zijn verricht (zie aldaar).
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9.

SelectieMag een project van één van de samenleidraad
werkende partners volstaan als referentie
Hoofdstuk 5, voor het samenwerkingsverband?
paragrafen 2
en 3

Zie o.a. paragraaf 6.3. van de Selectieleidraad:

“De Samenwerkende Ondernemers
dienen ieder te voldoen aan de uitsluitingsgronden. Het Samenwerkingsverband dient gezamenlijk te voldoen aan de
geschiktheidseisen.”
Voor zover elk van de partijen binnen het
consortium voldoet aan de uitsluitingsgronden is het dus mogelijk om als samenwerkingsverband een referentie te overleggen
die ‘toebehoort’ aan één van de deelnemers
van dat samenwerkingsverband teneinde te
kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen.
Ook voor wat betreft het overleggen van
referentieprojecten in het kader van de
uitwerking op de Selectiecriteria (par. 5.3)
geldt dat er referenties van individuele
deelnemers uit het samenwerkingsverband
mogen worden ingediend.

10. SelectieMag bij Competentie 1, per subcompetenleidraad
tie een referentie worden ingediend?
Hoofdstuk 5,
paragrafen 2
en 3

Dat is correct. Gegadigde dient tenminste
één en maximaal vier referentieprojecten
op te geven, waaruit ervaring met alle
vier (a t/m d) de disciplines blijkt. Het is
daarom toegestaan per thema één referentieproject in te dienen.

11. Algemeen

Dit is correct geïnterpreteerd, voor zover door het consortium reeds aan alle
geschiktheidseisen wordt voldaan op het
moment van Aanmelding.
Een toevoeging van een partij als combinant in het consortium is toegestaan met
dien verstande, dat de Aanbesteder van
oordeel is dat ten aanzien van deze partij
de uitsluitingsgronden niet van toepassing
worden geacht.

U zoekt een partij of consortium die de
disciplines integraal ontwerpen, realisatie, onderhoud, energie exploitatie en/of
management in gebruiksfase gebouw kan
leveren.
Wij gaan er vanuit dat dit consortium op
het moment van gunning bekend dient te
zijn, maar dat wij in deze fase nog geen
compleet consortium hoeven te formeren
en aan u kenbaar te maken (met uitzonderling van de partijen waar een beroep
op wordt gedaan). Is dit correct geïnterpreteerd?
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12. 2.3.

De opgave bestaat uit de ontwikkeling/
realisatie van twee Klimaatneutrale
Kindcentra. De Kindcentra bevatten
verschillende gebruikers en zijn gelegen in
verschillende plaatsen. Kunt u aangeven
waarom u gekozen heeft voor één selectie
voor de twee Kindcentra en niet voor twee
individuele selecties?

Zoals omschreven in de Aanbestedingsstukken berust het bouwheerschap van
beide Kindcentra bij de gemeente Hof van
Twente. De Gemeente heeft daartoe tezamen met de verschillende Gebruikers een
gezamenlijke ambitie opgesteld.
De gemeente Hof van Twente wil graag met
de (met deze aanbesteding aan te trekken)
Partner Innovatieve oplossingen ontwikkelen met als resultaat een klimaatneutraal en
energie efficiënt gebouw(concept), waarbij
de ambities zoals neergelegd in het visie/
ambitiedocument zoveel als mogelijk worden gerealiseerd.
In het licht van co-creatie acht Aanbesteder
de procedure van het Innovatiepartnerschap passend. Er zal in de Onderzoeks- en
Ontwikkelingsfase worden toegewerkt naar
één gebouwconcept (met mogelijk verschillende keuzemogelijkheden) voor beide locaties op basis van de gezamenlijke ambitie
als voormeld. Het innovatiepartnerschap
biedt hiervoor de geschikte handvatten om
dit mogelijk te maken.

13. 2.3.2.

U heeft hier een investeringsbudget opgegeven van € 1.650,- per m2 inclusief BTW
en daarnaast een innovatiebudget van
respectievelijk € 300.000,- en € 200.000,incl. BTW. Omwille van het ambitieniveau
en de hoogte van het beschikbaar gestelde
investeringsbudget, gaan wij ervan uit dat
het innovatiebudget volledig ingezet dient
te worden om de Kindcentra klimaatneutraal te maken. Is dit correct geïnterpreteerd?”
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De budgetten dienen maximaal te worden
ingezet om de integrale ambities van Aanbesteder waar te maken, waarvan klimaatneutraal er één is.
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14. 3.4.

Kunt u op reeds een indruk geven hoe u in
de gunningsfase de twee Kindcentra gaat
beoordelen, met name gericht op de architectonische uitwerking (twee verschillende
ontwerpen Kindcentra). Er worden twee
ontwerpen gemaakt. Het ontwerp van
Consortium A voor Kindcentrum 1 kan
bijvoorbeeld als beste worden bevonden
door de beoordelaars maar het ontwerp
van Consortium A voor Kindcentrum 2
wordt minder beoordeeld dan de ontwerpen van Consortium B en C. Kunt u
aangeven hoe u hier mee om gaat?

Het uitwerken van een Structuurontwerp,
Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp
per locatie vormt onderdeel van de Onderzoeks- en ontwikkelingsfase. In de tweede
fase zal dan ook niet of nauwelijks sprake
zijn van beoordeling van architectonische
elementen.
Wel zal in de tweede fase worden beoordeeld op aanpak & samenwerking, en visie
op de invulling van de kpi’s die eventueel
onderbouwd kunnen worden met schetsontwerpen en technische schema’s om de
visie op het gebouwconcept in algemene zin
te ondersteunen.
Er zal bovendien vanuit Aanbesteder één
beoordelingscommissie worden aangesteld,
die in unanimiteit tot een beoordeling
komt, waardoor evt. verschillende inzichten/beoordelingen worden voorkomen.
Daarbij zal Aanbesteder één overeenkomst
afsluiten met één Partner (zie paragraaf 3.1.
van de Selectieleidraad).

15. 5.2.3.

U vraagt bij Competentie 1 om de ervaring met de thema’s:
Integraal ontwerpen (ten minste met
de volgende disciplines: architectuur,
installatie, bouwfysica en constructie),
Realisatie, Service/onderhoud en Energie
exploitatie en/of management in gebruiksfase gebouw. Wij gaan ervan uit dat
wanneer deze thema’s in de opgave van
ons referentieproject zaten en onder onze
verantwoordelijk (als opdrachtnemer en
hoofdaannemer) zijn uitgevoerd wij hier
zelfstandig aan de eisen kunnen voldoen
en ons hier niet hoeven te beroepen op
derden. Is dit correct geïnterpreteerd?

-000-
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Dat juist geïnterpreteerd. Indien Gegadigde
door middel van de referentieprojecten kan
aantonen ervaring te hebben met de thema’s/kerncompetenties, hetzij als hoofdaannemer, hetzij als onderaannemer, voldoet
Gegadigde zelfstandig aan de betreffende
kerncompetentie.

7

GEMEENTE HOF VAN TWENTE
De Hofte 7, 7471 DK Goor
Postbus 54, 7470 AB Goor
Telefoon: 0547-858585

06 september 2017
© Gemeente Hof van Twente, International Tender Services (ITS) B.V., CNB Climate Neutral Building B.V.

CNB

Climate Neutral Building

Slim, Simpel & Science

