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Het Rijksvastgoedbedrijf wil de volgende partijen bedanken voor het aanleveren
van antwoorden op de gestelde vragen betreffende de marktconsultatie
Herstelmethoden voor breedplaatvloeren zoals gepubliceerd op Tenderned d.d. 14
december 2019:

•
•
•
•
•
•

BAM Bouw en Techniek B.V.
BouwQ B.V.
Fugro NL Land B.V.
Interboor Midsland B.V.
Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV
Balm B.V.

Door de partijen zijn verschillende (gepatenteerde) methoden voor meting,
herstel en controle voorgesteld. De kennis/ervaring, de verdere benodigde
stappen om de voorgestelde herstelmethode bewezen te krijgen en de
randvoorwaarden, eventuele bijeffecten en risico’s verbonden aan de toepassing
van de voorgestelde herstelmethode verschillen per voorgestelde methode.
In verband met de bedrijfsgevoelige informatie die hier is verstrekt zullen de
ontvangen antwoorden op de gestelde vragen hier niet verder uitgewerkt worden.
De antwoorden hangen nauw samen met de aard van de partij en de door
zijn/haar (en door partners) voorgestelde methode.
De meeste partijen geven aan geen bezwaar te zien in de voorgestelde
contractvorm (DB) als geschikte contractvorm.
Verder wordt er aandacht gevraagd voor voldoende kwaliteitsweging in de
eventuele EMVI criteria en aandacht voor open en goede dialoog tijdens
toekomstige gerelateerde aanbestedingen.
Tenslotte wordt meegegeven goed na te denken over de bepaling van de maatlat
waartegen afgewogen wordt, en door wie, of een methode als “bewezen” kan
worden aangemerkt.
Op basis van de beantwoording van het vragenformulier wil het
Rijksvastgoedbedrijf alle hierboven genoemde geïnteresseerde marktpartijen
uitnodigen voor een individueel gesprek om de mogelijkheden voor toepassing
van de voorgestelde methoden, eventueel via proefbelastingen, verder te
onderzoeken.
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Het Rijksvastgoedbedrijf wil deze maand nog de gesprekken voeren. Het exacte
tijdstip zal op een later moment kenbaar worden gemaakt aan de uit te nodigen
marktpartijen.
Indien de informatie uit de individuele gesprekken daartoe aanleiding geeft zal
relevant geachte niet vertrouwelijke informatie op geanonimiseerde wijze middels
een aanvullende rapportage worden gedeeld op TenderNed, dit ter beoordeling
van het Rijksvastgoedbedrijf.
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