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1 Inleiding
1.1 Bereikbaarheidsuitdaging Amsterdam en Zuidas
Zowel de regio Amsterdam als Zuidas is de afgelopen jaren fors gegroeid. Deze groei zet de
komende jaren naar verwachting onverminderd voort. Ook de Zuidas, als belangrijkste
internationale kantorenlocatie van de regio, is de afgelopen jaren snel gegroeid. Die groei kent een
keerzijde in de vorm van een toenemende druk op de infrastructuur, en bij ongewijzigd reisgedrag
van inwoners, forenzen en bezoekers ook een fors toenemende verkeershinder. Om de groeiende
reizigersstromen te kunnen accommoderen is dit jaar gestart met de voorbereidende
werkzaamheden voor het project Zuidasdok, waarbij de A10-zuid wordt verbreed en deels
ondertunneld en Station Zuid fors wordt uitgebreid. Vanaf eind 2019 zullen deze werkzaamheden
tot forse verkeershinder op de weg en op het trein- en metrospoor leiden. Dat biedt tegelijkertijd
een uitdaging én een kans. Enerzijds zullen we automobilisten moeten verleiden om op een
andere manier hun reis in te vullen. Anderzijds biedt de lange looptijd van het project Zuidasdok
(circa tien jaar) kansen om de noodzakelijke gedragsverandering structureel te maken.
Mobility as a Service als bijdrage aan een bereikbare regio
De Gemeente Amsterdam en grote werkgevers in en om Zuidas zien Mobility as a Service (MaaS)
als kans om de verkeersdruk beter te spreiden, doordat MaaS reizigers op een toegankelijkere en
laagdrempeligere manier toegang kan bieden tot het voor hen op dat moment meest
aantrekkelijke vervoermiddel. De definitie van MaaS die wij hanteren is als volgt: ‘Het aanbod van
multimodale, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via
een digitaal platform (bijv. mobiele app) met real-time informatie aan klanten worden aangeboden,
inclusief betaling en afhandeling van transacties.’
MaaS moet reizigers de mogelijkheid bieden tot het plannen, boeken, reizen, aanpassen en
betalen van de reis, waarbij de reiziger optimaal wordt ondersteund, er rekening wordt gehouden
met zijn of haar voorkeuren en de financiële transacties op een uniforme manier worden
afgehandeld. MaaS moet door zijn functionaliteiten bijdragen aan drie maatschappelijke
doelstellingen:
1. een bereikbare stad en regio, waarin inwoners, forenzen en bezoekers de voor hen meest
optimale keuzes maken en daardoor zorgen voor een betere spreiding van reizigers over
tijd, plaats en vervoermiddel;
2. een verduurzaming van mobiliteit en verhoging van de vitaliteit, doordat reizigers worden
gestimuleerd om duurzamere, uitstootvrije en actievere vormen van mobiliteit te kiezen;
3. een leefbare stad en regio, door een vermindering van ruimtegebruik door stilstaande en
rijdende auto’s.
Zuidas als springplank voor de regio
De Gemeente Amsterdam ziet de Zuidas als een ideale springplank voor het ontwikkelen en
breder binnen de regio (en daarbuiten) uitrollen van MaaS. Diverse grote werkgevers in Zuidas
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zoeken naar manieren om hun personeel duurzamer en vitaler van en naar kantoor te laten reizen,
op een manier de leidt tot een hogere tevredenheid over de reis en die zorgt voor een beter
bereikbare Zuidas. De Gemeente wil met deze aanbesteding de innovatie op het gebied van MaaS
versnellen om zodoende tijdig een alternatief op het gebruik van de eigen auto te kunnen bieden
aan werknemers. De Zuidas telt momenteel ruim 35.000 werknemers, waarvan ruim de helft
wordt vertegenwoordigd door bedrijven die de Samenwerkingsovereenkomst hebben
ondertekend met de Gemeente Amsterdam (zie bijlage 5), waarin zij verklaren als afnemer van
een door de Gemeente aan te besteden MaaS-dienst te zullen optreden (mits deze voldoet aan
hun eisen en wensen). Dat biedt geïnteresseerde MaaS-dienstverleners toegang tot een potentieel
klantenbestand dat voldoende schaal en concentratie kent om een regionaal en landelijk
schaalbare MaaS-dienst te ontwikkelen. Het is de ambitie van de Gemeente Amsterdam dat deze
opschaling zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

1.2 Aanbestedingsvorm MaaS Zuidas
Deze aanbesteding is een nadere uitvraag op de aanbestede Raamovereenkomst MaaS van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en deelnemende Regio’s. Alle eisen die worden
gesteld binnen de Raamovereenkomst gelden onverkort ook voor deze aanbesteding. Om in te
kunnen schrijven op de Prijsvraag dienen geïnteresseerde MaaS-dienstverleners te zijn
toegetreden bovengenoemde Raamovereenkomst.
Er is gekozen om de aan te besteden samenwerking in het kader van deze regionale pilot in de
vorm van een Prijsvraag uit te vragen. Bij een Prijsvraag wordt de markt uitgedaagd om een plan
te ontwikkelen dat een oplossing biedt voor de geschetste problemen. De Gemeente Amsterdam
(en de partners waarmee zij daarin samenwerkt )geeft hiermee de maximale vrijheid aan de markt
om zelf een visie te ontwikkelen, gebruikmakend van eigen kennis en innovatieve
oplossingsgerichtheid. Inschrijvers worden uitgedaagd om niet alleen aan te geven wat zij kunnen
leveren, maar ook wat zij daarvoor (in cash en in kind) nodig hebben van de Gemeente
Amsterdam. De beoordeling van inschrijvingen wordt gedaan door een onafhankelijke vakjury. Dit
resulteert in een ranking, waarna de Gemeente Amsterdam kan besluiten te onderhandelen over
de contractvorming met de best beoordeelde inschrijving(en). Komen Inschrijver en
Opdrachtgever er niet uit, dan kan Opdrachtgever onderhandelen met de op één na best
beoordeelde inschrijving.
Het onderhavige document betreft de inschrijvingsleidraad voor de Prijsvraag MaaS Zuidas. Deze
inschrijvingsleidraad is bestemd voor MaaS-dienstverleners die een uitnodiging tot Inschrijving
hebben ontvangen voor de aanbesteding van <AI 2018-0065 Prijsvraag minicompetitie MaaS
Zuidas>. In deze inschrijvingsleidraad zijn de gegevens die bij Inschrijving moeten worden
verstrekt, omschreven alsmede de gunningcriteria en een planning van de gunningprocedure en
de overige bepalingen voor het verloop van de aanbestedingsprocedure.
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1.3 De aanbesteder en opdrachtgever
De aanbesteder in deze aanbesteding is, namens het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Amsterdam, het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam,
vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430-432, 1018 DN
te Amsterdam.
Opdrachtgever binnen de Gemeente Amsterdam voor de eventueel te sluiten
samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van deze aanbesteding is de directie Zuidas van de
Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur Zuidas, David van Traa.
Diverse werkgevers in Zuidas en daarbuiten (en/of hun werknemers) kunnen als betalende klant
optreden. De Gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel de mogelijkheden om afnemer c.q.
betalende klant van de MaaS-dienst te zijn. Zie voor een overzicht van de tot nu toe
gecommitteerde werkgevers de op 15 maart 2018 getekende samenwerkingsovereenkomst
(bijlage 5).

1.4 Aanbestedingsdocumenten
Bij de uitnodiging tot Inschrijving behoren de volgende aanbestedingsdocumenten:
 <Raamovereenkomst MaaS>
 <Inschrijvingsleidraad MaaS Zuidas>
 <Programma van Eisen MaaS Zuidas>
 <Bijlagen>
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2 Context
2.1 Context bereikbaarheidsopgave Amsterdam
Als economische motor en belangrijkste stedelijke regio in Nederland, behoort de Metropoolregio
Amsterdam tot de top 5 stedelijke regio’s in Europa. Met haar hoogstaande voorzieningen,
uitstekende leefbaarheid én goede nationale en internationale verbindingen, is de regio
aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Er worden woningen gebouwd, de toerisme
neemt verder toe en bedrijven vestigen zich. De nabijheid van ruimte en groen in en buiten de stad
zijn van grote waarde. Bovendien is de transitie naar een duurzamere en meer wendbare
metropoolregio met een schone economie in volle gang; dit leidt tot innovaties, bedrijvigheid en
een betere leefbaarheid. De magneetwerking van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven
heeft ook een keerzijde. Naast allerlei ruimtelijke, sociale en economische uitdagingen, gaat de
toenemende populariteit van de stad en de regio gepaard met toenemende mobiliteit.

Figuur 1. Ontwikkeling verplaatsingen als gevolg van de groei van de stad (bron: Mobiliteitsverkenning
Amsterdam).

De laatste “Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse” (NMCA, 2017) bevestigt opnieuw dat de
bereikbaarheid in, van, en naar de stad zowel per auto als openbaar vervoer op termijn onder druk
blijft staan. Dit werkt door naar opgaven op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers-)veiligheid,
het leefmilieu en duurzaamheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Bijbouwen van nieuwe
infrastructuur is niet overal mogelijk en/of wenselijk en lost ook niet overal de druk op de openbare
ruimte op. De uitdaging voor Amsterdam en de regio is de schaarste aan fysiek beschikbare
ruimte. Dit geldt zowel voor de bestaande gebieden als voor de nieuw te ontwikkelen gebieden,
zoals de uitbreidingen in het westen en oosten van de stad.
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De Mobiliteitsverkenning Amsterdam stelt: “De druk op de openbare ruimte is straks het meest te
merken in centrumgebieden, in stadsstraten en parken en pleinen. Een groot deel van de openbare
ruimte wordt ingenomen door infrastructuur voor rijdende en stilstaande voertuigen. Er is dus minder
openbare ruimte en het wordt wel drukker met voetgangers, mensen die willen sporten, op een terras
willen kunnen zitten et cetera. Het risico bestaat dat Amsterdam minder aantrekkelijk wordt als deze
groei zich doorzet in combinatie met eenzelfde manier van verplaatsen en ruimtegebruik door
Amsterdammers en bezoekers. Dit kan een rem zijn op de economische ontwikkeling en op de ambitie
om te verdicht” (p. 19).
Een bijdrage leveren aan het oplossen van deze uitdaging is cruciaal voor de aantrekkelijkheid van
de stad en de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam wil daarom inzetten op Mobility as a
Service (MaaS), met als doelstelling een betere benutting van de huidige infrastructuur en
spreiding van verkeer over tijd en modaliteiten en vervoer dat aansluit op de steeds flexibelere
vraag naar mobiliteit van de gebruiker.

2.2 Bereikbaarheidsopgave Zuidas: springplank voor de regio
2.2.1 Kenschets Zuidas
In Zuidas zijn veel grote (internationale) bedrijven gevestigd. In totaal zijn er ruim 35.000 mensen
werkzaam in het gebied. Hoewel het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer (ov) voor een
kantorenlocatie relatief hoog ligt in Zuidas, zijn er veel werknemers die de (lease)auto voor
dagelijks woon-werkverkeer en zakelijke reizen gebruiken. Zuidas is goed verbonden met de rest
van de regio en Nederland. Het gebied beschikt over twee NS-stations, vanaf de zomer van 2018
met het openstellen van de Noord/Zuidlijn vier metrostations met drie verschillende metrolijnen,
meerdere tramverbindingen, een groot aantal (regionale) busverbindingen en uitstekende
fietsverbindingen met de omgeving. Bovendien ligt Schiphol op enkele minuten afstand met het
OV en zijn diverse mogelijkheden om het gebruik van P+R te intensiveren. Tot slot kent Zuidas een
groot aantal (deel)mobiliteitsconcepten die als onderdeel van een flexibele reis kunnen dienen.
De gevestigde bedrijven en organisaties in Zuidas zijn goed georganiseerd. Via onder andere de
Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, stichting Hello Zuidas en de Green Business Club Zuidas vindt
regelmatig overleg plaats tussen werkgevers en Gemeente over de bereikbaarheid van het gebied
en worden gezamenlijke initiatieven en maatregelen ontwikkeld om hier een bijdrage aan te
leveren.
De hoge verkeersdruk in en om Zuidas, het grote aanbod van vervoersverbindingen en de
organisatiegraad van de gevestigde organisaties maken van Zuidas een ideale plek om MaaS te
ontwikkelen.
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2.2.2 Relatie bouw Zuidasdok
In en om Zuidas zal vanaf begin 2019 merkbare en vanaf eind 2019 serieuze verkeershinder
ontstaan als gevolg van de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het project
Zuidasdok. In het kader van dit project wordt de A10-zuid tussen de knooppunten Nieuwe Meer en
Amstel verbreed en deels ondertunneld. Daarnaast wordt Station Zuid fors uitgebreid. Als gevolg
van de werkzaamheden zal er gedurende een aantal jaar minder capaciteit beschikbaar zijn op de
A10-zuid, en zullen gedurende bepaalde perioden minder treinen en metro’s kunnen halteren op
Station Zuid. Incidenteel zal in weekenden sprake zijn van een gehele afsluiting van het spoor of
de weg. De totale duur van de werkzaamheden is zo’n tien jaar, waarbij de hinder niet voor alle
modaliteiten constant zal zijn. Wisselende werkzaamheden aan het spoor, het station, het
hoofdwegennet en het stedelijk wegennet vragen om flexibele reismogelijkheden. Daarbij staan
het terugdringen van het autoverkeer gedurende de spits en het goed informeren van reizigers
over de op dat moment meest aantrekkelijke vorm van reizen centraal. Zie voor een uitgebreidere
toelichting op de fasering en hinderplanning van het project Zuidasdok (bijlage 8).

2.2.3 Bereikbaarheidsinitiatieven in het gebied
Vanuit de Gemeente Amsterdam, het project Zuidasdok en de verzamelde werkgevers in de
Zuidas is het programma Zuidas Bereikbaar ontwikkeld. In dit programma worden maatregelen
geïdentificeerd en uitgevoerd die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid
van Zuidas. De doelstelling van het programma is om reizigers goed te informeren over de te
verwachten verkeershinder, goede reisalternatieven te bieden en daarmee dagelijks 3.000
spitsmijdingen te realiseren op de A10-zuid (1.500 per richting). Van die 3.000 dagelijkse
spitsmijdingen moet de helft bestemming of herkomst Zuidas hebben. Voor Zuidas als herkomsten bestemmingsgebied betekent dit een reductie in het aantal autoritten gedurende de spits van
circa 25%. Vanuit het programma Zuidas Bereikbaar wordt ingezet op o.a. het stimuleren van de
fiets, het realiseren en ontsluiten van P+R-voorzieningen ten behoeve van Zuidas, het waar nodig
en mogelijk optimaliseren van het OV-aanbod, het stimuleren van werkgeversbeleid dat
gedragsverandering ondersteunt en het informeren van reizigers. Zie voor een uitgebreid
overzicht van de verschillende voorziene maatregelen bijlage 9.
In het kader van het programma Zuidas Bereikbaar vindt op structurele basis monitoring van
verkeersstromen en evaluatie van de effectiviteit van maatregelen plaats. Gekoppeld aan de
aanbesteding van de samenwerking met de markt in MaaS Zuidas wordt extra ingezet op
monitoringsinstrumenten en geaggregeerde verkeersdata om enerzijds het gebruik en de
effectiviteit van reisalternatieven (waaronder de MaaS-dienst die deze Prijsvraag beoogt te
creëren) te monitoren en anderzijds tijdig bij te kunnen sturen in het maatregelenpakket, de
hinder veroorzakende werkzaamheden te kunnen plannen en vervoersaanbieders te voorzien van
actuele verkeersinformatie. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in inzicht in de herkomst,
bestemming, modal split en beweegredenen van de dagelijkse forenzenstroom van en naar
Zuidas. In bijlage 6a en 6b is meer informatie te vinden over enerzijds de modal split naar
herkomst en bestemming en anderzijds de waardering en beweegredenen van reizigers.
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3 Opdrachtbeschrijving
3.1 Doel van de Prijsvraag
3.1.1 Overkoepelend doel
Het overkoepelende doel van de aanbesteding van de samenwerking inzake MaaS Zuidas is het
creëren van een goed werkende MaaS-dienst die een bijdrage levert aan een beter en duurzamer
bereikbare regio, en daarmee de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van die regio. Om die belofte
waar te maken moet de MaaS-dienst een volwaardig alternatief voor (het bezit en gebruik van) de
auto bieden, door de wensen en belangen van zowel werkgevers als reizigers centraal te stellen.
De MaaS-dienst moet in Zuidas een bijdrage leveren aan de urgente bereikbaarheidsopgave (1.500 auto’s per spits), door reizigers te faciliteren in het gebruik van andere vormen van reizen
dan de auto (waaronder diegenen die worden ontwikkeld in het kader van het programma Zuidas
Bereikbaar).
De MaaS-dienst zal in de periode tussen gunning (mijlpaal 1) en uiterlijk 1 januari 2020 (mijlpaal 2)
afhankelijk van de opstartfase van de inschrijver) de in het Programma van Eisen gedefinieerde
diensten kunnen leveren aan werkgevers en werknemers in en om Zuidas. De MaaS-dienst dient
daarna zo snel mogelijk verder door te worden ontwikkeld om nog beter aan te sluiten op de
wensen en ambities zoals geformuleerd in de beoordelingscriteria. Eind 2021 eindigt de financiële
bijdrage vanuit de overheid, en zal de MaaS-dienst op eigen kracht verder moeten kunnen
doorschalen (mijlpaal 3). MaaS-dienstverleners worden uitgedaagd om bij de Inschrijving voor alle
drie de mijlpalen (zie 4.1.2) aan te geven hoe zij invulling zullen geven aan de doelstellingen van
deze Prijsvraag.
Na de looptijd van de overeenkomst (31 december 2021) is er een MaaS-dienstverlener die zijn
MaaS-dienst in Zuidas aanbiedt aan werkgevers en hun werknemers, met als streefdoel 10.000
gebruikers binnen en buiten de Zuidas die de dienst op structurele basis gebruiken. Met de MaaSdienst kunnen reizigers via een digitaal platform gebruik maken van een bundeling van
(deel)mobiliteitsconcepten. Door het faciliteren van deze dienst worden drempels weggenomen
om over te stappen van de (lease)auto naar het gebruik van (duurzame)
(deel)mobiliteitsconcepten.

3.1.2 Doelen en wensen overheden
Uiterlijk op 31 december 2021 is de MaaS-dienstverlener in staat om een zelfstandige exploitatie
van zijn Maas-dienst te realiseren, en daarmee op eigen kracht zijn dienst verder uit te rollen
binnen en buiten de regio. De MaaS-dienst dient zowel een business-to-business markt alsook de
business-to-consumer markt (al dan niet via de werkgever georganiseerd via bijvoorbeeld een
flexibel mobiliteitsbudget) te bedienen en MaaS-dienstverleners worden uitgedaagd om deze
propositie zo snel als mogelijk op te schalen buiten de Zuidas (bewoners, bezoekers en toeristen).
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De Gemeente Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 een uitstootvrije stad te
willen zijn. Uitstootvrije vormen van mobiliteit (elektrisch, waterstof of anderszins) zullen daarom
steeds belangrijker worden in Amsterdam.
De Gemeente Amsterdam hecht sterk aan een open, transparante en toegankelijke markt voor
(deel)mobiliteitsconcepten. Bovendien is het voor het ontsluiten van vervoersaanbod en –diensten
(en daarmee voor de aantrekkelijkheid van MaaS) van groot belang dat aanbieders van mobiliteit
meerwaarde zien in de aansluiting op de te ontwikkelen MaaS-dienst. De MaaS-dienstverlener
dient daartoe open te staan voor samenwerking met andere aanbieders en aandacht te hebben
voor hun propositie. Daarnaast dient de MaaS-dienstverlener een visie te hebben op zijn eigen rol
in het MaaS-ecosysteem, waarin alle betrokken partijen bij MaaS gezamenlijk moeten opereren.
Bovendien verwachten wij dat de MaaS-dienstverlener een actieve rol speelt in de totstandkoming
van standaarden voor toegang en betalingsverkeer, en een visie ontwikkelt op het koppelen van
zoveel mogelijk mobiliteitsaanbod waarbij een synergie ontstaat en meerwaarde wordt ervaren
aan de kant van de mobiliteitsaanbieders.

3.1.3 Doelen en wensen werkgevers
Betrokken werkgevers en de Gemeente Amsterdam hebben in gezamenlijkheid de doelen,
wensen en randvoorwaarden gedefinieerd waaraan de MaaS-dienst moet voldoen. De meest
relevante doelstellingen van het HR- en mobiliteitsbeleid van bedrijven waaraan de MaaS-dienst
een bijdrage moet leveren zijn:
 het verlagen van de CO2-uitstoot en het verhogen het aantal verbrande kilocalorieën per
afgelegde kilometer;
 de tevredenheid van werknemers over hun mobiliteitsopties als onderdeel van hun
arbeidsvoorwaarden;
 flexibiliteit van het mobiliteitspakket waaruit een werknemer zijn of haar reis kan
samenstellen;
 de bereikbaarheid van Zuidas en de bedrijfslocaties voor werknemers en bezoekers.
De eisen, wensen, doelen en ambities van de werkgevers zijn nader uitgewerkt in bijlage 2 bij deze
aanbestedingsleidraad. Voor werkgevers is het bijvoorbeeld van belang dat:
 MaaS te gebruiken is voor de verschillende werknemersdoelgroepen (factuur naar
werkgever, mobiliteitsbudget in beheer bij werkgever of mobiliteitsbudget in eigen
beheer bij werknemer);
 binnen het sturen op persoonlijke voorkeuren ook rekening wordt gehouden met de
ambities op het vlak van duurzaamheid en vitaliteit;
 werkgevers (binnen de marges van de privacywetgeving) beschikking krijgen over een
dashboard met informatie over de afgelegde reizen van hun personeel en de daarbij
gerealiseerde CO2-uitstoot en verbande kilocalorieën;
 bij reisadviezen rekening wordt gehouden met de gehele die dag af te leggen keten van
reizen;
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eventueel eigen deelaanbod (bijvoorbeeld poolauto’s en –fietsen) ook wordt ontsloten
binnen de dienst;
werkgevers middels één factuur (uitgesplitst per medewerker) kunnen betalen voor
gebruikte diensten;
hun medewerkers de dienst zowel zakelijk als privé kunnen gebruiken. Hiertoe dient ook
een klantenservice buiten kantoortijden beschikbaar te zijn voor werkgevers en
werknemers.

Qua doelgroep en opschaling hechten werkgevers aan een dienst zonder kinderziektes. Liever met
iets minder functionaliteiten van start met een dienst die vlekkeloos werkt, dan enthousiasme
onder de medewerkers verliezen omdat de dienst niet aan de verwachtingen voldoet. In eerste
instantie zal de dienst waarschijnlijk worden aangeboden aan medewerkers als opt-in, met
doorontwikkeling tot het standaard reisproduct (of standaard optie daarbinnen) wanneer wordt
voldaan aan de wensen en ambities van werkgevers. Qua gebruikersdoelgroep worden
verschillende toepassingen onderscheiden: als vervanging voor of als aanvulling op het bestaande
mobiliteitspakket.

3.1.4 Doelen en wensen werknemers/reizigers
Om een goed beeld te creëren van de wensen, drijfveren en randvoorwaarden om gebruik te
maken van een MaaS-dienst onder reizigers, is er in de voorfase van deze Prijsvraag onderzoek
gedaan naar de doelgroepen- en drijfveren van potentiële MaaS-gebruikers in Zuidas. Er is een
tweetal experimenten uitgevoerd voor werknemers in Zuidas om kennis te maken met flexibel
reizen. In de zogeheten Zuidas Mobility Experiences (die plaats vonden in oktober 2017 en april
2018) werd hen gevraagd om een maand lang anders te reizen dan zij normaalgesproken zouden
doen. De eigen (lease)auto mocht niet worden gebruikt. Deelnemers kregen voldoende
mobiliteitsbudget en de beschikking over de diensten van diverse (lokale) mobiliteitsaanbieders.
Er kon gebruik gemaakt worden van deelfietsen, deelscooters, taxi’s, openbaar vervoer, huur/deelauto’s en parkeergelegenheden voor hun vervoermiddel. Anders dan in een MaaS-dienst,
konden de deelnemers geen gebruik maken van een geïntegreerd systeem voor het plannen,
boeken en reizen. De facturatie van de reizen werd buiten de deelnemer om verrekend.
Naar de ervaringen van de deelnemers aan de tweede Zuidas Mobility Experience, waar circa 75
werknemers van diverse bedrijven in Zuidas aan mee hebben gedaan, is diepgaander
gedragspsychologisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft zich gericht op de verschillende
profielen van de deelnemers. Hierbij zijn in eerste instantie de heersende opvattingen en motieven
voor hun reguliere reisgedrag onderzocht. Er is tevens gekeken naar de invloed van persoonlijke
kenmerken en de invloed van externe factoren en de omgeving. Er is tijdens het experiment
onderzoek gedaan naar de cruciale details die deelnemers belangrijk vonden bij het voorbereiden,
plannen, reserveren en aanpassen van hun reis. Tenslotte is er een verdiepingsslag geweest waarin
werd onderzocht welke situationele afwegingen er zijn gemaakt tijdens het experiment en welke
behoeftes en belemmeringen de deelnemers hebben ervaren. Met deze informatie zijn uiteindelijk
randvoorwaarden en wensen met betrekking tot functionaliteit opgesteld waaraan een
toekomstige MaaS-dienst moet voldoen om geen gebruik meer te maken van hun eigen auto.
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Deze kwalitatieve inzichten zijn uiteindelijk kwantitatief gevalideerd en hebben geresulteerd in
onder andere reizigerspersonas. Voor de resultaten van dit onderzoek, zie bijlage 7.

3.2 Partners in deze Prijsvraag
3.2.1 Partners
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de zeven betrokken decentrale overheden
vervullen gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor de overkoepelende Raamovereenkomst
MaaS. Het opdrachtgeverschap voor deze nadere aanbesteding van de samenwerking inzake
MaaS Zuidas ligt bij de Gemeente Amsterdam, directie Zuidas. De Vervoerregio Amsterdam is
cofinancier van de Prijsvraag en medeopdrachtgever voor de overkoepelende MaaS-ambities
binnen de Metropoolregio Amsterdam. De Gemeente Amsterdam is daarnaast omwille van deze
aanbesteding een publiek-private samenwerking aangegaan met diverse werkgevers in Zuidas. De
partijen zien het belang van de ontwikkeling van MaaS-diensten en willen deze enerzijds
versnellen en anderzijds de juiste lessen trekken uit de ontwikkeling hiervan.
Om te komen tot een breed en divers aanbod van vervoermiddelen in de MaaS-dienst, streeft de
Gemeente Amsterdam, samen met de publieke partners, naar een uniform aanbod van zoveel
mogelijk (regionale) vervoersaanbieders, zowel publiek als privaat. In de periode tot de definitieve
publicatie van deze nadere uitvraag, zullen de partners zich actief inspannen om dit te
bewerkstelligen. De uniforme proposities van de aanbieders zullen worden gevoegd bij de
definitieve uitvraag.

3.2.2 Inbreng partners
3.2.2.1 Financiële bijdrage
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Gemeente
Amsterdam hebben in totaal een bedrag van maximaal €2 miljoen (exclusief BTW) aan subsidie
beschikbaar gesteld om de onrendabele top van de businesscase van de te ontwikkelende MaaSdienst te financieren. MaaS-dienstverleners dienen minimaal eenzelfde bedrag aan eigen
financiering (cash of in kind) in te brengen, dat niet (deels of geheel) mag bestaan uit andere door
de Nederlandse of regionale overheid verstrekte subsidies mag bestaan. Het is aan inschrijvende
MaaS-dienstverleners om aan te geven hoeveel bijdrage zij op welk moment nodig hebben voor
het realiseren van hun dienst.
3.2.2.2 Vraagaggregatie
Deelnemende werkgevers hebben door middel van de Samenwerkingsovereenkomst aangegeven
te fungeren als betalende klant/behoeftestellers/launching customers van de MaaS-dienst. Binnen
hun personeelsbestand zullen werkgevers, al dan niet gefaseerd, afnemers zoeken voor de MaaS-
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dienst om zodoende vraagaggregatie te stimuleren. Werkgevers verlenen aan de MaaSdienstverlener daartoe (direct of indirect) de reisbudgetten van hun medewerkers.
Op het moment van schrijven verkent de Gemeente Amsterdam de mogelijkheden om als
werkgever de MaaS-dienst te kunnen aanbieden aan (een deel van de) werknemers. Momenteel is
hier nog geen uitsluitsel over. Wanneer het binnen de Gemeente Amsterdam wenselijk wordt
gevonden om als werkgever gebruik te maken van de MaaS-dienst, kan de Gemeente Amsterdam
optreden als betalende klant/launching customer.
3.2.2.3 Data en toegang
De Gemeente Amsterdam ontwikkelt momenteel monitoringssystemen in Zuidas om auto’s,
voetgangers, fietsers en ander verkeer structureel kwantitatief inzichtelijk te maken. Deze
informatie zal (zodra gereed) beschikbaar komen voor iedereen op basis van open data, maar zal
nader worden geanalyseerd met de winnende partij van de Prijsvraag, en biedt inzicht in de
ontwikkeling van het verkeer van- en naar de Zuidas, afgezet tegen dat het ontwerp van de
winnende MaaS-dienst. Zo wordt van Zuidas een ‘Living Lab’ op het gebied van MaaS, Smart
Mobility en (deel)mobiliteit gemaakt waar overheden en MaaS-dienstverlener samen kunnen leren
en experimenteren.

3.2.2.4 In kind
Naast de inbreng van financiële middelen, het stimuleren van vraagaggregatie voor de MaaSdienst en het beschikbaar stellen van data op het gebied van vervoer in Amsterdam, zullen zowel
de Gemeente Amsterdam als betrokken werkgevers hun communicatiekanalen inzetten om het
gebruik van de Maas-dienst te stimuleren.
Werkgevers geven de winnende Inschrijver toegang tot hun betrokken HR- en mobilitymanagers,
met als doel om samen met hen de mogelijkheden van implementatie en opschaling van de MaaSdienst onder hun medewerkers te bewerkstelligen.
Tenslotte wordt er vanuit de Raamovereenkomst MaaS een traject georganiseerd voor het
verkennen en wegnemen van barrières voor een gezond landelijk MaaS-ecosysteem. Specifiek op
het vlak van interoperabiliteit van (deel)mobiliteit worden er door de Gemeente Amsterdam ronde
tafelgesprekken georganiseerd met mobiliteitsaanbieders om uiteindelijk (landelijk) te zorgen
voor standaardisering in digitale toegang en betaalsystemen.
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4 Minimale eisen aan de indiening van een
voorstel
De Gemeente Amsterdam nodigt Inschrijvers uit om een voorstel voor MaaS Zuidas op te stellen,
ten einde dit voorstel in gezamenlijkheid met de Gemeente en werkgevers daadwerkelijk te
realiseren, en daarbij aan te geven wat Inschrijver daarvoor aan ondersteuning van de gemeente
nodig heeft.

4.1 Eisen
Inschrijvingen dienen te voldoen aan een aantal eisen (uitgangspunten), aanvullend aan het
Programma van Eisen zoals dat is bijgevoegd. .

4.1.1 Uitgangspunt 1: Positief en duurzaam effect op de bereikbaarheid
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de te ontwikkelen MaaS-dienst een positieve en duurzame
bijdrage levert aan de bereikbaarheid van Zuidas. Om het positieve bereikbaarheidseffect van de
MaaS-dienst te meten, moeten de gebruikers van de MaaS-dienst minder gebruik maken van de
auto (lagere model split) dan andere reizigers in het gebied. Tevens moeten de gebruikers van de
MaaS-dienst met een grotere tevredenheid reizen dan reizigers die geen gebruik maken van de
MaaS-dienst. Wanneer gebruikers van de MaaS-dienst zowel tevreden reizen als minder gebruik
maken van de auto, dan levert de MaaS-dienst een positieve en duurzame bijdrage aan de
bereikbaarheid van Zuidas. De MaaS-dienst moet uiteindelijk, door schaalbaar te zijn, ook een
positieve bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van Amsterdam en de regio.

4.1.2 Uitgangspunt 2: Ontwikkeltraject met mijlpalen
Het Ontwerp dient een beschrijving van de (ontwikkeling van) de MaaS-dienst te bevatten. Daarin
moet een voorstel staan voor ten minste drie mijlpalen, welke zijn gebaseerd op de verwachte
hinder in het kader van de realisatie van het project Zuidasdok. Het staat Inschrijvers vrij om in hun
Ontwerp aanvullende mijlpalen te benoemen. Het gaat ten minste om de volgende mijlpalen:
1. Vanaf gunning tot uiterlijk 1 januari 2020. In deze periode moet de MaaS-dienst worden
ontwikkeld van een 0.1 (bèta versie) tot een 1.0 versie en gebruikt kunnen worden door eerste
(bèta)gebruikers.
2. Vanaf uiterlijk 1 januari 2020. De (ernstige) verkeershinder die ontstaat door het project
Zuidasdok wordt verwacht in de periode vanaf 1 januari 2020. Het is van belang dat er op dit
moment een goed functioneel ontwikkelde MaaS-dienst 1.0 gerealiseerd is die werknemers
een aantrekkelijke alternatieve manier van reizen te bieden.
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3. 31 december 2021. De Cofinanciering vanuit de Opdrachtgever en de winnende partij verloopt
op 31 december 2021. Vanaf dit moment dient de MaaS-dienst zelfstandig te kunnen
opereren. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst blijft de Inschrijver verplicht te
voldoen aan de daarin gestelde eisen en voorwaarden.
Inschrijvers worden gevraagd om aan te geven welke functionaliteiten en dienstverlening zij vanaf
bovengenoemde momenten kunnen leveren, en hoe ze hiermee inspelen op de doelen van
overheid, werkgevers en werknemers zoals beschreven in hoofdstuk 3. Tevens wordt aan
Inschrijvers gevraagd welke Cofinanciering zij daarvoor nodig hebben (opgeknipt in bovenstaande
en/of extra mijlpalen) van de Opdrachtgever tot een maximum van € 2 miljoen (excl. BTW).

4.1.3 Uitgangspunt 3: Sluitende businesscase en cofinanciering
Het doel is expliciet dat de te ontwikkelen MaaS-dienst vanaf 31 december 2021 zonder
overheidsfinanciering kan blijven bestaan en doorschalen binnen en buiten de regio. De Gemeente
wil (samen met andere overheden) in de totstandkoming van de MaaS-dienst investeren, maar de
inhoud van de businesscase moet gericht zijn op zelfstandige commerciële exploitatie. Er moet
daarom sprake zijn van een positieve businesscase op langer termijn. Hiermee is de continuïteit na
afloop van de cofinancieringsperiode gegarandeerd.
Uitgangspunt hierbij is dat de overheidsfinanciering tot doel heeft om de onderbouwde
onrendabele top van het door de Inschrijver op te stellen businesscase af te dekken. Om
schaalbaarheid te garanderen en te waarborgen dat de MaaS-dienst kan rekenen op voldoende
eigenstandig verdienvermogen na afloop van de overheidsbijdrage, geldt dat een verhouding van
minimaal 1 op 1 tussen de maximale overheidsbijdrage en die van de winnende MaaS-dienst (in
cash en of in kind) als uitgangspunt wordt gehanteerd. Een hogere eigen bijdrage geldt als een
positief beoordelingscriterium.

4.1.4 Uitgangspunt 4: Aanbod, interoperabiliteit en schaalbaarheid
Aan alle deelnemende partijen wordt gevraagd om een groot en dekkend aanbod te ontsluiten
met de MaaS-dienst. Om de bereikbaarheid van Zuidas te vergroten is het van primair belang dat
het lokale aanbod ontsloten wordt. Echter, vanwege het feit dat de werknemer vermoedelijk ook
privé gebruik wil maken van de MaaS-dienst, is een grote (landelijke) dekking wenselijk om de
werknemers ook dan in hun mobiliteitsbehoefte te voorzien. De wens om de MaaS-dienst op te
kunnen schalen naar een breder publiek dan de eerste gebruikers via de deelnemende werkgevers
ligt in lijn met een breed ontsloten aanbod van (deel)mobiliteitsaanbieders.
Het ontwikkelen van een volwaardige MaaS-dienst vraagt om een brede samenwerking met de
directe partners en aanverwante bedrijven. In het voorstel van de Inschrijver dient een
uiteenzetting te worden gegeven over de manier waarop er samengewerkt wordt met
mobiliteitsaanbieders. Belangrijk hierbij is de visie op de rol van de MaaS-dienstverlener, als
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centrale spil in het te ontwikkelen MaaS-ecosysteem waarin iedere partij als schakel in de
vervoersketen meerwaarde moet kunnen creëren.

4.1.5 Uitgangspunt 5: Privacy en informatiebeveiliging
Inschrijvers dienen bij het indienen van hun voorstel rekening te houden met minimale
beveiligingseisen op het gebied van (de bescherming van) persoonsgegevens. Als
verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens in de MaaS-dienst, heeft de inschrijvende partij de
verplichting om passende (beveiligings)maatregelen te nemen.

4.1.6 Uitgangspunt 6: Gebruiksvriendelijkheid
Een goed ontwikkelde MaaS-dienst bevat veel verschillende functionaliteiten. De customer
interface is zodanig opgezet dat de eindgebruiker op een gebruiksvriendelijke manier gebruik kan
maken van deze functionaliteiten, onafhankelijk van hun eigen technische onderlegdheid.
Inschrijvers dienen bij het ontwerp van de interface rekening te houden met het verschil in de
technische competenties van de eindgebruiker zodat de dienst toegankelijk is voor alle
(toekomstige) doelgroepen.

4.2 Inschrijvingsdocumenten
Om te kunnen beoordelen of de Inschrijving voldoet aan bovenstaande uitgangspunten en de
eisen zoals gesteld in het Programma van Eisen, dient de Inschrijver minimaal de volgende
documenten toe te sturen. De documenten dienen, indien mogelijk, te zijn toegespitst op het
Amsterdamse MaaS-project.
Nr.

Document

1

Een rechtsgeldig ondertekend inschrijvingsbiljet met daarin een
beschrijving van (de combinatie van) de Dienstverlener, de aanduiding van
de contactpersoon van de Dienstverlener.
Ontwerp voor de MaaS-dienst met daarin:
 een visie op de ontwikkeling van MaaS in algemene zin, en op de rol
van de Inschrijver daarbinnen;
 een beschrijving van de functionele ontwikkeling van de MaaS-dienst
in mijlpalen (zie uitgangspunt 2), en de ontwikkeling van de techniek
die hiervoor nodig is;
 een beschrijving van de bijdrage die de MaaS-dienst zal leveren aan de
bereikbaarheidsopgave in en om Zuidas in mijlpalen (zie uitgangspunt
2);
 een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin (gerelateerd

2

Aantal pagina’s
/ format
Max 2 A4

Max 15 A4
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3

4
5
6

7

8

aan de mijlpalen onder uitgangspunt 2) gebruikers zullen worden
geworven (en behouden) binnen en buiten Zuidas en hoe zij in hun
wensen, drijfveren en doelen zullen worden bediend;
 een beschrijving van de wijze waarop gebruikers zullen worden
geprikkeld om duurzamer en gezonder te reizen;
 een beschrijving van de wijze waarop zal worden samengewerkt met
werkgevers en een visie op hoe de dienst aansluit bij hun behoeften;
 een beschrijving van de dienstverlening aan werkgevers en reizigers;
 een beschrijving van de wijze waarop de dienst (al dan niet op termijn)
kan doorschalen binnen de regio en daarbuiten, en hoe deze ook de
business-to-consumer markt kan bedienen;
 een beschrijving van de wijze waarop de MaaS-dienstverlener zich zal
positioneren ten opzichte van aanbieders van (deel)mobiliteit, en hoe
hij een bijdrage levert aan een open en innovatief MaaS-ecosysteem;
Een businesscase, waarin wordt aangegeven hoe de MaaS-dienst uiterlijk
op 31 december 2021 in staat is om zonder Cofinanciering vanuit de
Opdrachtgever met een sluitende businesscase te opereren, en welke mate
van eigen investering wordt gepleegd. Tevens dient de businesscase aan te
geven op welke momenten, welke mate van Cofinanciering vanuit de
Opdrachtgever nodig is en waarvoor deze wordt gebruikt.
Planning, waarin de ontwikkeling van de MaaS-dienst wordt gerelateerd
aan de mijlpalen van Opdrachtgever en Inschrijver
Risicodossier, met maximaal 10 risico’s die bij de Opdrachtgever of bij de
Inschrijver liggen, inclusief beheersmaatregelen.
Marketing- en communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze
de vier verschillende soorten gebruikers zullen worden geworven binnen en
buiten de deelnemende werkgevers. Hierbij dient de Inschrijver duidelijk te
maken hoe klanten die het concept MaaS nog niet kennen zullen worden
geholpen/ontzorgd bij de transitie in mobiliteit en gedrag.
Een mockup en/of customer experience waarin Inschrijver op
overzichtelijke wijze weergeeft hoe de eindgebruiker gebruik kan maken
(van de functionaliteiten) van de MaaS-dienst.
Een Privacy Impact Assessment waarin Inschrijver als
verwerkingsverantwoordelijke van de MaaS-dienst aangeeft op welke
manier de privacy van de gebruiker wordt geborgd.

Max 5 A4

Max 1 A3, max 2
A4 toelichting
Max 1 A3,
eigen format
Max 5 A4

Eigen format

Excel format
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5 Aanbestedingsprocedure
5.1

Algemene informatie

5.1.1 Aanbesteder
De Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door directeur Zuidas, David van Traa is de
Opdrachtgever van de Prijsvraag als mini-competitie binnen de Openbare Europese procedure
voor de Raamovereenkomst Mobility as a Service (MaaS).
De Prijsvraag leidt tot een Nadere Overeenkomst, zijnde een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst (opdracht) voor een Regionale pilot, waarin de samenwerking inzake het
neerzetten van een Maasdienst in de Regio Amsterdam op grond van het winnende ontwerp ten
aanzien van de dienstverlening/levering als bedoeld in de Raamovereenkomst MaaS nader wordt
bepaald. De Prijsvraag zelf wordt georganiseerd door het Ingenieursbureau van de Gemeente
Amsterdam in haar rol als Lead Buyer Fysiek.

5.2 Toepasselijke regelgeving
Op deze minicompetitie is de volgende regelgeving van toepassing:
 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn
2004/18/EG (Pb. L 94/65, 28 maart 2014);
 Wet van 1 november 2012 inhoudende nieuwe regels omtrent aanbestedingen
(Aanbestedingswet 2012). In het bijzonder artikel 2.34 waarin is geregeld dat na gunning
onderhands mag worden onderhandeld;
 Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de
Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit);
 Gids Proportionaliteit, 1e herziening, april 2016;
 In afwijking van artikel 7.20.5 van het ARW 2016 wordt het proces-verbaal van opening
van de inschrijvingen niet aan de Inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op
www.Website.nl.

5.3 Correspondentie
Voor alle correspondentie, behoudens het indienen van klachten, wordt nog een definitief portaal
ingericht. Vooralsnog wordt gebruik gemaakt van het platform Dutch Mobility Innovations.
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De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal. Voor zover niet anders is
aangegeven dan wel in het vervolg van de aanbestedingsprocedure schriftelijk door de
aanbesteder anders wordt aangegeven, moeten alle stukken die de Inschrijvers bij aanbesteder
indienen in de Nederlandse taal zijn gesteld.
Het is Inschrijvers niet toegestaan om op andere dan de in deze inschrijvingsleidraad beschreven
wijze met medewerkers van de aanbesteder, adviseurs van de aanbesteder en andere
(rechts)personen die aan de zijde van de aanbesteder bij de aanbesteding en de voorbereiding van
het project betrokken zijn, over de aanbesteding en het project te communiceren, anders dan na
schriftelijke toestemming van de aanbesteder. Inschrijvers dienen verzoeken tot het verlenen van
deze schriftelijke toestemming als verzoek om inlichtingen bij de aanbesteder in. Inschrijvers die
handelen in strijd met het bepaalde in deze paragraaf kunnen worden uitgesloten van verdere
deelname aan de aanbesteding.

5.3.1 Contactpersoon
Contactpersoon namens de Gemeente is Menno van der Linden. Het is niet toegestaan om vanaf
de datum van definitieve publicatie van de Prijsvraag contact op te nemen met andere
medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze Prijsvraag. Bij overtreding van deze regel,
kan de Gemeente besluiten de Inschrijver van verdere deelname aan deze Prijsvraag uit te sluiten.

5.3.2 Informatie- en consultatiesessie
Om de geïnteresseerde Inschrijvers nader te informeren over deze Prijsvraag, wordt een
informatiesessie gehouden op in september 2018 op en nader bekend te maken tijdstip en locatie.
Informatie hierover wordt gedeeld via het platform Dutch Mobility Innovations. Deelname aan de
informatiesessie kan op een later moment kenbaar worden gemaakt aan de Contactpersoon met
opgave van namen en telefoonnummers. Hand-outs van de presentaties worden achteraf
beschikbaar gesteld via Dutch Mobility Innovations.
Tevens wordt in september een tweede consultatie georganiseerd met (deel)vervoersaanbieders
die actief zijn of willen worden in de Amsterdamse regio, om gezamenlijk de voorwaarden voor
een succesvolle lancering van MaaS in Amsterdam te bespreken.
Tijdens deze informatiesessie kunnen vragen worden gesteld. Echter, mondelinge antwoorden,
toezeggingen, opmerkingen of inlichtingen door of namens de Gemeente hebben geen enkele
rechtsgeldigheid, tenzij de vragen naderhand alsnog schriftelijk worden gesteld en/of schriftelijk
zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen. Hetzelfde geldt ook voor inlichtingen die gedurende
deze Prijsvraag worden verstrekt.
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5.4 Vragen
Over de procedure rondom het stellen van vragen wordt op een later moment meer informatie
bekend gemaakt.
De Gemeente beantwoordt de door Inschrijvers gestelde vragen door middel van het publiceren
van een Nota van Inlichtingen op een nader bekend te maken locatie. Vragen en de antwoorden
van de Gemeente daarop worden geanonimiseerd opgenomen in de Nota van Inlichtingen.
Indien mogelijk geeft de Inschrijver bij het stellen van vragen aan op welke paragraaf, of bladzijde
van de Leidraad (c.q. op welke bladzijde van welke bijlage) de vraag betrekking heeft. De
sluitingsdatum voor het stellen van vragen en de datum voor het publiceren van de Nota van
Inlichtingen worden opgenomen in de Planning.
Inschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het downloaden van deze Nota van Inlichtingen. De
Nota van Inlichtingen maakt na publicatie integraal onderdeel uit van deze Leidraad.

5.5 Planning
De Planning van deze Prijsvraag is als volgt:
Activiteit
Publicatie concept-aanbestedingsleidraad

Week/Datum
juli 2018

Inlichtingenronde / marktconsultatie (deel)vervoersaanbieders
Publicatie definitieve aanbestedingsleidraad
Inschrijvingsdeadline (let op anoniem)
Beoordeling door onafhankelijke Jury en het voorbereiden van nadere
vragen
Pitch van de Inschrijving door Inschrijver en beoordeling van nadere
vragen
Juryberaad en uitbrengen verslag met rangorde van de voorstellen naar
aanleiding van de beoordelingscriteria en het informeren van het college
van B&W hierover
Besluit vaststelling rangorde door het college van B&W van de
gemeente Amsterdam en eventueel opdracht/mandaat voor
onderhandelingsgesprekken met als doel realisatie van ontwerp in
volgorde van rangorde
Stand still periode
Gesprekken / Onderhandelingen tot realisatie ontwerp voor een MaaSdienst
Tekenen Nadere Overeenkomst tot definitief beschikbaar stellen van
middelen voor businesscase naar aanleiding uitkomsten gesprekken/
onderhandeling

september / oktober 2018
december 2018
januari 2019
januari 2019
januari 2019
januari 2019

februari 2019

februari 2019
maart 2019
april 2019
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Gesprekken met Werkgevers en werving eerste gebruikers MaaS-dienst

april 2019

Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

5.6 Deadline voor inschrijving
De termijn voor de ontvangst van de Inschrijvingen sluit op xx januari 2019 14:00 uur. De wijze van
aanlevering zal nader worden bepaald. Als zodanig op andere wijze aangeboden Inschrijvingen
zullen ongeldig worden beschouwd.
Het risico van niet-bezorging of enige andere vertraging bij de aanbieding en het daardoor niet in
behandeling nemen van de Inschrijving berust bij de Inschrijver.

5.7 Methode selectie en beoordeling
Alle door de Inschrijver gegeven informatie kan door de Gemeente worden gecontroleerd. Het
verstrekken van onjuiste gegevens en het niet of te laat verstrekken van gegevens, alsmede het,
na een verzoek daartoe van de Gemeente, niet meewerken aan de controle van de verstrekte
gegevens, kan leiden tot uitsluiting.
De Gemeente (ambtelijke beoordelingscommissie) en Jury beoordelen de Inschrijving op de
volgende punten:
1. Volledigheid en conform minimale inschrijvingsvereisten (ambtelijke
voorbereidingscommissie)
2. Check op minimale eisen aan Ontwerp (Jury)
3. Beoordeling van de Inschrijving aan de hand van de Beoordelingscriteria (Jury)

5.7.1 Selectiecriterium
Inschrijving staat open voor alle partijen die zich hebben gekwalificeerd voor de Openbare
Europese procedure voor de Raamovereenkomst Mobility as a Service (MaaS), welke
Raamovereenkomst door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat openbaar is aanbesteed.

5.7.2 Beoordeling op volledigheid en conform de voorschriften
De Gemeente beoordeelt de Inschrijving allereerst op volledigheid. Er wordt getoetst aan de
voorschriften zoals in deze Leidraad gesteld. Is de Inschrijving onvolledig of wijkt deze af van de
voorschriften, dan beoordeelt de Gemeente of de Inschrijving mag worden aangevuld. Als dat niet
mogelijk is, kan de Gemeente besluiten de Inschrijving terzijde te leggen en niet verder in de
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beoordeling mee te nemen. Ook kan de Gemeente besluiten, indien de Inschrijving onder
voorwaarden is gedaan, om deze terzijde te leggen en niet verder in de beoordeling mee te
nemen. De beoordeling van de Inschrijving aan de hand van de Beoordelingscriteria gebeurt door
de Jury.

5.8 Samenstelling Jury
De samenstelling van de onafhankelijke Jury bestaat uit een aantal expertises:
1.
een expert op het gebied van de eindgebruiker (werkgever/werknemer);
2.
een expert op het gebied van mobiliteit ;
3.
een expert op het gebied van de businesscase;
4.
een expert op het gebied van de techniek;
5.
een expert op het gebied van OV / de bundeling van deelaanbod.
De definitieve samenstelling van de Jury wordt kort voor de definitieve publicatie van de Leidraad
en onderliggende documenten bekend gemaakt. Het is aan inschrijvers verboden om rechtstreeks
met leden van de Jury in contact te treden. De Jury zal ondersteund worden door een ambtelijk
voorbereidingsteam. Dit team heeft geen stem in de Jury.

5.8.1 Voorwaarden beslissingen van de Jury






De Jury is onafhankelijk en geeft een advies aan Gemeente Amsterdam.
De Jury beoordeelt de ingediende anonieme ontwerpen voor een MaaS-dienst in de eerste
fase aan de hand van de Beoordelingscriteria in HS 4.
De Jury verzamelt punten uit de Inschrijving waar zij nog vragen over heeft of die nog
verduidelijking vereisen;
Inschrijvers krijgen een uur om hun Inschrijving te presenteren en vragen daarover te
beantwoorden;
Het is Inschrijvers uitdrukkelijk niet toegestaan om op welke manier dan ook contact op te
nemen over deze Prijsvraag met de leden van de Jury.

5.9 Bekendmaking en vervolg
De Jury stelt een verslag op van haar beoordeling met daarin opgenomen de definitieve ranking.
De Gemeente maakt het eindoordeel van de Jury bekend en besluit op basis van het advies van de
Jury of zij met de Inschrijvers op basis van de ranking van Jury de onderhandelingen wil starten om
tot een Overeenkomst te komen.
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5.10 Overige voorwaarden
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Indien Inschrijver opmerkingen, suggesties of klachten met betrekking tot de Prijsvraag
heeft, dient hij deze in bij de Contactpersoon. Het indienen van opmerkingen, suggesties
of klachten heeft geen opschortende werking ten aanzien van deze Prijsvraag.
De Gemeente heeft de aanbestedingsstukken met zorg opgesteld. Mocht de Inschrijver
desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de
Inschrijver de Contactpersoon hiervan op de hoogte te stellen. De Inschrijver kan na het
indienen van zijn Inschrijving zich niet beroepen op niet gemelde tegenstrijdigheden.
De mondelinge en schriftelijke communicatie in deze Prijsvraag geschiedt in de
Nederlandse taal.
De Gemeente vergoedt geen kosten die verband houden met het indienen van een
Inschrijving. De Inschrijving zal na afloop van de procedure niet worden geretourneerd.
De Inschrijving voldoet aan alle in de aanbestedingstukken gestelde eisen, voorschriften,
bepalingen. Door het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver in met de procedure,
voorschriften en gestelde eisen, zoals deze in de Leidraad en in de Overeenkomst zijn
gesteld. Ook stemt de Inschrijver in met het uitvoeren van het integriteitsonderzoek en de
eventuele bewakingsmaatregelen die hieruit voortvloeien.
De Gemeente wijst Inschrijvers er op dat het verboden is Overeenkomsten aan te gaan die
ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of
een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
De Gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbestedingsprocedure stop
te zetten, zonder dat de Gemeente gehouden is tot het vergoeden van kosten van
Inschrijvers of Inschrijvers.
De middelen waarover de Gemeente Amsterdam beschikt voor de uitvoering van haar
publieke taken zijn ‘van ons allemaal’. De Gemeente dient zorgvuldig met deze middelen
om te gaan en ervoor te zorgen dat deze middelen zo goed mogelijk besteed worden.
Integriteit staat een kernwaarde voor de Gemeente . Uitgangspunt voor de Gemeente is
de integriteit van de eigen organisatie waarborgen én te voorkomen dat niet-integere
partijen worden gefaciliteerd in hun activiteiten door middel van het aangaan of laten
voortbestaan van overeenkomsten tussen deze partijen en de Gemeente. Voor de
uitvoering van haar integriteitsbeleid heeft de Gemeente onder meer de Beleidsregel
Integriteit en Overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Zie voor meer informatie:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wetbibob/beleidsregel/
De BIO is van toepassing op alle privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Gemeente,
dus ook op deze aanbesteding en de Overeenkomst. Door het indienen van een
Inschrijving verklaart de Inschrijver (i) kennis te hebben genomen van de BIO en (ii)
akkoord te zijn met de BIO, (iii) in te stemmen met het uitvoeren van de
integriteitsscreening, als onderdeel van de aanbestedingsprocedure, en met de eventuele
extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. Ook stemt de Inschrijver in met het op
grond van de BIO op te nemen van de integriteitsclausule in de mogelijke te sluiten
overeenkomst, en dus ook een eventuele tussentijdse integriteitsscreening van de
contractspartij van de Gemeente gedurende de looptijd van de Overeenkomst, en de
eventuele gevolgen daarvan[ Tevens stemt de Inschrijver in met het eventueel screenen
van onderaannemers en (toe)leveranciers en zal hij medewerking verlenen aan deze
screening.
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10. De screening als onderdeel van de aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden aan de hand
van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
(UEA) en stukken die (op nader verzoek) door gegadigde worden aangeleverd alsmede op
basis openbare en gesloten bronnen. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te
doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde
screeningsafdeling van de Gemeente (de Screeningsunit). In het kader van het onderzoek
is het onder omstandigheden mogelijk dat er een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het
landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de Inschrijver hier vooraf van op de
hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe
leiden dat een Inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve
uitsluitingsgronden of dat extra bewakingsmaatregelen in de naar aanleiding van deze
aanbesteding te sluiten Overeenkomst worden opgenomen. Op de Prijsvraagprocedure is
het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
11. Inschrijvers krijgen een termijn van 20 kalenderdagen om bezwaar aan te tekenen tegen
de bekendmaking van het oordeel van de Jury door de Gemeente door het aanhangig
maken van een kort geding bij de Rechtbank in Amsterdam. Dit kort geding dient binnen
20 kalenderdagen na de verzenddatum van de resultaten van de Prijsvraag door de
Gemeente aanhangig te zijn gemaakt. Een kopie van de dagvaarding dient zo snel
mogelijk aan de contactpersoon van deze Prijsvraag te worden gemaild. Indien niet of niet
binnen twintig kalenderdagen na de dag van verzending van de resultaten van de
Prijsvraag een kort geding aanhangig is gemaakt, wordt de Inschrijver geacht afstand te
hebben gedaan van zijn recht om tegen de resultaten van de Prijsvraag in het geweer te
komen. Daarmee vervalt ieder uit deze Prijsvraag voortvloeiend recht van de Inschrijver.
12. De Gemeente gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de Inschrijver. De Inschrijvers
en de Inschrijvers mogen de gegevens die de Gemeente hen in verband met deze Leidraad
ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
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6 Beoordeling en Beoordelingscriteria
6.1 Beoordelingsproces
De Jury komt unaniem tot één integrale score op basis van de vijf hieronder beschreven criteria.
De vijf criteria zullen gezamenlijk worden beoordeeld, waarbij elk criterium een gelijk gewicht
heeft. De Jury geeft één geïntegreerde score omdat de samenhang van deze criteria en de manier
waarop ze elkaar positief beïnvloeden een belangrijk onderdeel van de beoordeling is.

6.2 Beoordelingskader
Op basis van de Inschrijving zal de jury de volgende gebieden beschouwen als onderdeel van de
beoordeling.
Beoordelingscriterium
Maatschappelijke
doelstellingen

Propositie gebruiker

Samenwerking

Onderwerpen per criterium
Bijdrage aan bereikbaarheidsdoelstellingen
Zuidas/Amsterdam: reductie aandeel auto in de modal
split onder gebruikers.
Bijdrage aan de leefbaarheid: reductie van het
autogebruik en -bezit.
Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie: reductie van
de CO2 uitstoot per afgelegde kilometer.
Bijdrage aan de vitaliteitsambitie: toename van
verbrande kCal per afgelegde kilometer.
Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de MaaSdienst.
Kwaliteit van wervingsplan voor gebruikers, zowel
binnen als buiten de Zuidas.
Wijze waarop rekening wordt gehouden met de
ambities, drijfveren, wensen en beperkingen van
gebruikers.
Wijze waarop gebruikers worden behouden voor de
dienst.
Wijze waarop samenwerking wordt gezocht en aan
wordt gesloten bij behoeften en doelstellingen van
werkgevers.
Visie op samenwerking met de overheid en de rol van
MaaS-dienstverlener daarbinnen.
Mate waarin MaaS-dienstverlener begrip toont voor
belang vervoersaanbieders in het MaaS-ecosysteem
en met hen wil samenwerken.
Visie op interoperabiliteit en bijdrage van de MaaSdienstverlener daar aan.

Beoordelingsbasis
Ontwerp

Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp, Mockup/
Customer
experience
Communicatie- en
wervingsplan
Ontwerp

Ontwerp
Ontwerp

Ontwerp
Ontwerp

Ontwerp
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Schaalbaarheid

Kwaliteit

Mate waarin MaaS-dienstverlener in staat is om
regionaal en landelijk op te schalen.
Mate waarin MaaS-dienstverlener in staat is om naast
de B2B-markt ook de B2C-markt te bedienen.
Snelheid waarin de MaaS-dienstverlener aanvullend
mobiliteitsaanbod kan ontsluiten.
Kwaliteit en schaalbaarheid van de businesscase,
benodigde mate van Cofinanciering en mogelijkheden
om autonoom versneld op te schalen.
(Ontwikkeling in) functionaliteiten en dienstverlening
die door de MaaS-dienstverlener worden geboden.
Soliditeit van de geboden functionaliteit, en mate
waarin de ontwikkeling hiervan afhankelijk is van
externe factoren.
Kwaliteit van de organisatie en de risicoparagraaf, en
mate waarin risico’s (en beheersmaatregelen) bij de
Opdrachtgever of werkgevers worden neergelegd.
Ontsloten mobiliteitsaanbod van MaaS-dienst 1.0
(uiterlijk 1-1-2020)

Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Businesscase

Ontwerp, planning
Ontwerp

Risicoparagraaf

Ontwerp
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7 Uitgangspunten contractvorming
De gemeente Amsterdam zal als opdrachtgever voor de MaaS-dienst optreden. In het contract
tussen Gemeente Amsterdam en de winnende MaaS-dienstverlener komende in ieder geval de
volgende onderwerpen aan bod:
Gemeente Amsterdam
1. De Gemeente Amsterdam stelt een ontwikkelbudget beschikbaar om de MaaS-dienst
versneld te ontwikkelen. De verhouding voor wat betreft de financiering van de MaaSdienst tussen enerzijds de MaaS-dienstverlener en anderzijds de Gemeente is 50-50, met
een maximum van € 2.000.000 (excl. BTW) Cofinanciering door de Gemeente.
2. De Gemeente Amsterdam spant zich in om toegang tot haar interne en externe netwerk
te faciliteren en deelt deze netwerken voor zover mogelijk om samen de MaaS-dienst te
positioneren en succesvol te maken.
3. De Gemeente Amsterdam neemt (samen met het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en andere regio’s) het initiatief om gesprekken te voeren met de MaaSdienstverlener en (lokale) mobiliteitsaanbieders over het ontwikkelen van standaarden in
het MaaS-speelveld.
4. De Gemeente zal de MaaS-dienstverlener voor zover relevant op de hoogte brengen van
de specifieke hinderplanning tijdens de werkzaamheden in het kader van het project
Zuidasdok, inclusief de daartoe voorziene hinder beperkende maatregelen.
5. De Gemeente draagt in overleg met de MaaS-dienstverlener en voor zover mogelijk bij
aan de promotie van de MaaS-dienst.
Werkgevers Zuidas
1. Werkgevers zijn bereid om in gesprek te gaan met de MaaS-dienstverlener over het
gebruik van diensten van Maas-dienstverlener.
2. Werkgevers zullen in overleg met de MaaS-dienstverlener afspraken maken over de
voorwaarden voor het leveren van (test)gebruikers.
3. Werkgevers bieden de mogelijkheid om hun werknemers via hun communicatiekanalen te
informeren over het gebruiken van de MaaS-dienst.
4. Werkgevers zijn bereid om, bij gebleken geschiktheid van de MaaS-dienst, het product
actief aan te bieden aan hun werknemers.
MaaS-dienstverlener
1. De MaaS-dienstverlener is verantwoordelijk voor nadere contractvorming met
werkgevers. In deze contracten kunnen bedrijfsspecifieke afspraken worden gemaakt.
2. De MaaS-dienstverlener is verantwoordelijk om gebruikers voor de MaaS-dienst te
werven (voor zover relevant samen met betrokken werkgevers).
3. De MaaS-dienstverlener is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens
volgens de AVG en daarmee verantwoordelijk om te voldoen aan het minimaal gestelde
beveiligingsniveau.
Voor het berekenen van de cofinanciering in kind vanuit de MaaS-dienstverlener gelden
spelregels. Inbreng ‘in kind’ is onder meer het inzetten van personeel ten bate van het project, om
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zo effectief gebruik te kunnen maken van de aanwezige kennis, technologieën en concepten van
de samenwerkende partners ten behoeve van het project. Waardering van bijdragen ‘in kind’
betreft maatwerk, wat inhoudt dat opdrachtgever en inschrijver voorafgaand aan het sluiten van
de overeenkomst overeenstemming verkrijgen over de waardering van de inbreng. Grondregel
voor dergelijke maatwerkoplossingen is dat de gebruikte tarieven geen winstoogmerk hebben.
Belangrijk is daarnaast dat bijdragen ‘in kind’ altijd rechtstreeks aan het project en het behalen van
de doelstellingen toe te rekenen zijn.
Hierbij geldt:
 De waarde van de in kind bijdrage moet verifieerbaar zijn door een accountant;
 De waardering van in kind bijdragen maakt onderdeel uit van de (jaarlijkse) begroting van
het project;
 De waardering is eerlijk, redelijk en aan derden uit te leggen. Onder eerlijke waarderingen
verstaat de opdrachtgever waarderingen die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op
cataloguswaarden, marktprijzen en gangbare licentietarieven;
 Inschrijver vermijdt dubbeltellingen. Dubbeltellingen ontstaan bijvoorbeeld door het
toepassen van integrale kostprijsberekeningen en het waarderen van afzonderlijke
inbreng van personeel, infrastructuur, voorzieningen;
 Voor loonkosten geldt dat het uurtarief is opgebouwd uit directe salarislasten (per jaar)
gedeeld door het aantal productieve uren (per jaar) met een maximale opslag van 25%
voor overhead. Hiervoor is een maximum van toepassing binnen de gemeente
Amsterdam;
 Van fysieke zaken die worden ingebracht (bv. hardware, machines etc.) mag de (aanschaf)
waarde naar rato van toepassing voor het project worden opgevoerd.
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8 Begrippenkader
Aanbestedingswet

Ook wel Aanbestedingswet 2012. Wet van 1 november 2012, inwerking
getreden op 1 april 2013, betreft nieuwe regels omtrent aanbestedingen.

Bekendmaking

Besluit van de Gemeente waarin de uitslag van de Prijsvraag bekend wordt
gemaakt.

Beoordelingscriteria

De Beoordelingscriteria als bedoeld in paragraaf 4.7.1

Cofinanciering

Bijdrage van de Inschrijver aan het door de Opdrachtgever

Consortium

Inschrijvers die gezamenlijk een Inschrijving indienen, waarvan één als
penvoerder optreedt, welk Consortium als geheel aan te merken is als een
Inschrijver.

Contactpersoon

De door de Gemeente aangewezen Contactpersoon voor deze Prijsvraag.

Eigen Verklaring

De Eigen Verklaring zoals bedoeld in artikel 2:84 van de Aanbestedingswet,
waarin is opgenomen de verplichte Uitsluitingsgronden boven de
aanbestedingsdrempel, de facultatieve Uitsluitingsgronden boven de
aanbestedingsdrempel, de Geschiktheidseisen, de technische specificaties
en uitvoeringsvoorwaarden, en het samenwerkingsverband of beroep op een
derde/ derden.

Financiering

De investering, in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit, waaraan
de Inschrijver zich committeert als zijn projectplan op grond van de
beoordeling van de Jury in aanmerking komt voor uitvoering.

Gemeente

De publieke rechtspersoon Gemeente Amsterdam, de rechtspersoon die
deze Prijsvraag organiseert en partij is bij het sluiten van de eventuele
Overeenkomst.

Uitgangspunten

De Uitgangspunten die aan de Inschrijver worden gesteld als bedoeld in
Hoofdstuk 4 van deze Leidraad.

Inschrijver

Een rechtspersoon (of een combinatie van rechtspersonen) die naar
aanleiding van deze Prijsvraag een Inschrijving heeft ingediend.

Inschrijving

De Inschrijving van een Inschrijver op deze Prijsvraag.

Jury

De door de Gemeente samengestelde, Onafhankelijke
beoordelingscommissie, die op deskundige wijze op grond van deze
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Leidraad de ingediende projectplannen beoordeelt.
Leidraad

Deze aanbestedingsleidraad, geregistreerd als AI 2018-0065.

MaaS

Het aanbod van multimodale, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij
op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform (bijv. mobiele
app) met realtime informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief
betaling en afhandeling van transacties

MRA

De Metropoolregio Amsterdam - kortweg MRA - is het informele
samenwerkingsverband van 36 Gemeenten, de provincies Noord-Holland en
Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Het metropoolgebied omvat het
grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad: de MRA strekt zich uit
van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer.

Nota van Inlichtingen

Het document dat dient als aanvulling of wijziging op de Leidraad en welke
integraal onderdeel uitmaakt van deze Leidraad.

Overeenkomst

De Overeenkomst die naar aanleiding van deze Prijsvraag eventueel kan
worden gesloten, inclusief de daarbij behorende bijlagen, welke
overeenkomst gericht is op implementatie van het projectplan.

Prijs

Het recht om als eerste met de Gemeente te onderhandelen over de
implementatie van het projectplan van de Inschrijver, waarbij Inschrijver
aanspraak kan maken op de in 3.2.2 omschreven mogelijke ondersteuning
van de Gemeente.

Prijsvraag

De Prijsvraag, zoals nader omschreven en toegelicht in deze Leidraad

Vervoerregio Amsterdam

Het samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van
verkeer en openbaar vervoer.

8.1 Tegenstrijdigheden en onvolkomenheden
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze inschrijvingsleidraad en de contractdocumenten
prevaleren de contractdocumenten. De Inschrijver dient de opdrachtgever onverwijld te
waarschuwen in het geval dat deze inschrijvingsleidraad of de contractstukken klaarblijkelijk
zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat daarmee in strijd met wet en regelgeving of
de eisen van redelijkheid en billijkheid zou worden gehandeld.
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8.2 Intellectueel Eigendom
Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de
aanbesteder niets van de gegevens die in verband met deze aanbesteding ter beschikking worden
gesteld ergens anders voor gebruikt worden dan voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Correspondentie en ontvangen inschrijvingen worden na afloop niet geretourneerd aan de
Inschrijvers.

8.3 Klachten over de aanbestedingsprocedure
Klachten over deze aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend via het e-mailadres:
klachten.IB@amsterdam.nl.
Klachten kunnen gaan over het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene
aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en
gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.
Deze klachtenprocedure heeft geen opschortende werking. Een klacht wordt behandeld door ter
zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige
aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de indiener van een
klacht wordt daarover geïnformeerd.
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9 Inschrijving
Met het indienen van een Inschrijving verklaart de Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met
de in deze inschrijvingsleidraad beschreven aanbestedingsprocedure.
De Inschrijving dient uiterlijk op de datum en tot het tijdstip zoals vermeld in paragraaf 5.6 in te
worden ingediend. Het tijdstip geldt als uiterste tijdstip. Inschrijvingen die niet uiterlijk op dit
tijdstip door de aanbesteder zijn ontvangen of per (aangetekende) post, e-mail of andere wijze
worden ingediend zullen door de aanbesteder niet in behandeling worden genomen.
De Inschrijvers moeten bij hun Inschrijving de navolgende gegevens verstrekken:
1. Inschrijvingsbiljet
2. Ontwerp
3. Businesscase
4. Planning
5. Marketing- en communicatieplan
6. Risicoparagraaf
7. Mock-up user interface MaaS-dienst
8. Privacy Impact Assessment
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