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Europese aanbesteding VNK2
geslaagd!
De beoordeling van de inschrijvingen is afgerond en in
week 35 definitief gegund. Het werk is aan vier
kundige opdrachtnemers gegund. De volgende
combinaties staan in de startblokken om met VNK2
aan de slag te gaan:
• DHV/Tauw/Oranjewoud
• Alkyon/Lievense/BCC/Iv-Infra (ALBICOM)
• Grontmij/Witteveen+Bos
• Haskoning/ARCADIS/Fugro.
Het werk is opgedeeld in 12 werkpakketten; elk
werkpakket bestaat uit meerdere dijkringen. De
toewijzing aan de opdrachtnemers is bepaald door de
inschrijvingen per werkpakket en de procedure van de
aanbesteding. Elke opdrachtnemer heeft één of
meerdere werkpakketten gegund gekregen. Het figuur
op de volgende bladzijde geeft aan welke dijkringen
genoemde partijen straks gaan berekenen.
Uitvoering werk via deelovereenkomsten
Met iedere opdrachtnemer is nu een
raamovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat
hij de aan hem toegekende dijkringen zal gaan
doorrekenen volgens de methodiek van VNK2. Tevens
zijn de uurtarieven vastgelegd. De uitvoering zal
gefaseerd verlopen. Dit wordt gerealiseerd door
middel van deelovereenkomsten. De opdrachtnemers
zullen pas aan het werk gaan als er een
deelovereenkomst is afgesloten. Per deelovereenkomst
zal een aantal dijkringen opgedragen worden. Door
het totale werk in delen op te dragen kan gaandeweg
opgedane ervaring worden benut.

Systeemtoets rekent dijkringen 10, 25 en 48 door
De eerste deelovereenkomst die met elke
opdrachtnemer wordt afgesloten betreft de
systeemtoets. In de systeemtoets zullen de dijkringen
10, 25 en 48 doorgerekend worden. Het doel van
deze eerste fase is niet alleen de analyseresultaten van
de drie dijkringen, maar ook het gezamenlijk verder
ontwikkelen van een consistente werkwijze en het
ervaring opdoen met het nieuwe instrumentarium. Het
projectteam van VNK2 wil zien of de methodiek aan
de verwachtingen voldoet. De opdrachtnemers
hebben de gelegenheid de methodiek grondig te leren
kennen.
Rapportage systeemtoets in 2008
De werkzaamheden voor de systeemtoets zullen naar
verwachting eind 2007 beginnen en medio 2008
worden gerapporteerd. Het Waterschap Rivierenland
zal het project gedurende deze periode huisvesten. Een
deel van de werkzaamheden, te weten de
schematisering van dijken en duinen, wordt bij de
desbetreffende waterkeringbeheerders uitgevoerd.
Dus ook bij het waterschap Groot Salland, waterschap
Hollandse Delta en het waterschap Rijn en IJssel zullen
in de komende maanden de nodige werkzaamheden
worden verricht.
In de periode van de systeemtoets kunt u het
projectbureau VNK2 bereiken bij het Waterschap
Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX, Postbus
599, 4000 AN in Tiel, telf. nr. 0344-649090.
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