Aanbestedingstraject project Kooymont

Aanmelding:
x gegadigden

Pre-kwalificatie:
5 gegadigden

Nadere selectie:
3 gegadigden

Tender Start-Up (TSU)

Tender Follow-Up (TFU)

Pre-award
1 gegadigde

Tender Follow-Up (TFU)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Pre-kwalificatie op
basis van:
- geschiktheidseisen
- uitsluitingsgronden
- visiedocument en
prestatieonderbouwing.

Nadere selectie op
basis van:
- assessment op
samenwerking.

Dialooggesprekken.
Voorlopige gunning op
basis van:
- inschrijving:
* klantbehoefte
* PvA’s fase 4
* prestatieonderbouwing.
* prijscriterium.

- Samen scope verfijnen
(engineering) met de klant.
- Prijsvorming.
- Samen het contract schrijven
met afspraken over samenwerking,
hoe omgaan met risico’s, etc.

Wie kan het werk uitvoeren
en past qua visie bij
Kooymont?

Wie is de beste
samenwerkingspartner
voor Kooymont?

Trechtering naar 1 partij

Wie kan het beste de
klantbehoefte doorgronden,
vertalen en waarmaken?

Samenwerking o.b.v.
gelijkwaardigheid
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Beoordeling

Pre-kwalificatie:
5 partijen
gaan door

Terugkoppelgesprek

Hier zijn
we nu!
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RWS & Markt samen
Markt
RWS
Externe partij

Samenwerkingsassessment

Fase

2
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Assessments

Tender Start-Up

Externe
beoordeling

Nadere selectie:
3 door,
2 vallen af

Inzien van
rapport

Datum:
G1
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Terugkoppelgesprek
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Tender Follow-Up

Datum:

Input verzamelen met
dialooggesprekken

Dialooggesprekken, inschrijving en pre-award

Fase

Inschrijving:
- Interpretatie klantbehoefte
- Aanpak fase 4:
* engineering
* prijs
* risico’s
- Prijscriterium
- Prestatieonderbouwing

Voorlopige gunning

Beoordeling

Uitslag: 1 door,
2 vallen af
Maatje gaat door

Terugkoppelgesprek
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Samenwerken aan ontwerp, planning, raming en contract

Fase

4

Tender Follow-Up
Datum:

Samenwerken o.b.v.
gelijkwaardigheid aan:
- ontwerp o.b.v. klantbelang
- risicoverdeling
- kostenraming
- planning
- schrijven contract.

Integraal plan:
- gunningsontwerp
- risicoverdeling
- begroting
- planning.

Beoordeling

Definitieve
gunning

In gesprek met klant
en stakeholders
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