Onderwerp

Groningen en Drenthe

MRA-e

Utrecht

Brabant en Limburg

Gelderland-Overijssel

Doelstelling
aanbestedende
dienst

Stimuleren elektrisch rijden
en mogelijk maken vrije
energiekeuze.

Verminderen CO2-uitstoot,
verbeteren luchtkwaliteit,
inpassing in energietransitie.

Leveren oplossing die de
laadbehoefte van elektrische
auto’s in de openbare ruimte in
Utrecht beantwoord.

(uiteindelijk) 1 (semi)publiek
laadpunt per 5 elektrische
personenvoertuigen, en
bevorderen uniforme,
toekomstbestendige en
gebruiksvriendelijke laadpunten.

Versnellen van de uitrol van
publieke laadpalen om zo
te komen tot een dekkend
netwerk en te anticiperen op de
sterke toename van het aantal
elektrische voertuigen.

Type laadinfra

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek

Publiek (max 3x35A)

Contractvorm

Concessie

Concessie

Concessie

Concessie

Concessie

Percelen

2 percelen

1 perceel

1 perceel

1 perceel

1 perceel

Scope

1. Plaatsing en exploitatie
laadpunten inclusief verplaatsing
en verwijdering
2. Levering van energie

Publieke laadpunten tot 22 kW
1. Levering
2. Netaansluiting
3. Bebording
4. Beheer, onderhoud, stroom en
exploitatie

1. Plaatsing
2. Exploitatie

1. Plaatsing
2. Exploitatie

1. Plaatsing (incl. netaansluiting,
inrichten laadlocatie, installatie)
2. Exploitatie (incl. beheer en
levering energie)

CPO

Allego

•
•
•
•
•

Engie

Vattenfall

Definitieve gunning gepland 8
maart 2022

Streefaantal
laadpunten

1.000

14.000

2.500

4.500

Niet gedefinieerd. Verplichte
plaatsing van 885 proactieve
laadpalen per jaar gedurende
plaatsingstermijn. Dat is 30% van
de ElaadNL prognose, de rest
wordt vraaggestuurd geplaatst
onder dit contract.

Plaatsingstermijn

3 jaar + 1 x 1 jaar optionele
verlenging

2 jaar + 2 x 1 jaar optionele
verlenging

4 jaar + 2 x 1 jaar optionele
verlenging

2 jaar + 1 x 1 jaar optionele
verlenging

3 jaar + 2 x 1 jaar optionele
verlenging

Einde plaatsingtermijn

01-06-2022

31-12-2021

31-12-2023

31-07-2022

Start plaatsingstermijn: 01-072022
Einde plaatsingstermijn: 01-072025

Exploitatietermijn

10 jaar vanaf start overeenkomst
+ 2 x 1 jaar optionele verlenging

7 jaar na einde plaatsingstermijn,
termijn wordt verlengd bij
optionele verlenging van de
plaatsingstermijn

6 jaar na einde plaatsingstermijn
+ 2 x 1 jaar optionele verlenging

10 jaar vanaf start overeenkomst

10 jaar + 2 x 1 jaar optionele
verlenging

Einde
exploitatietermijn

01-06-2029

31-12-2029

31-12-2029

20-07-2030

01-07-2032

Levering default
energie

3 jaar + 7 x 1 jaar optionele
verlenging

Onderdeel van 1 perceel

Onderdeel van 1 perceel

Onderdeel van 1 perceel

Onderdeel van 1 perceel

Beoordelingssystematiek

Gewogen factor methode

Gewogen factor methode

Gewogen factor methode

Gewogen factor methode

Beste prijs-kwaliteitverhouding

Looptijd

Gunningscriteria

Onderdeel

Total Energies
Vattenfall
Park ’n Charge
Hilversumse Energie Transitie
We Drive Solar
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Prijs /
kwaliteitverhouding

25 punten voor kwaliteit, 75
punten voor prijs

70 punten voor kwaliteit, 30 voor
prijs

80% voor kwaliteit, 20% voor prijs

700 punten voor kwaliteit, 300
punten voor prijs

75 punten voor kwaliteit, 25
punten voor prijs

Criteria prijs

• Laadtarief: installatievergoeding
• Eenmalige bijdrage per
laadlocatie
• Tarief voor tussentijdse
verwijdering en verplaatsing
• Aanvullende bijdrage per
laadlocatie voor onrendabele
locaties
• Stroomprijs per kWh (perceel
default energieleverancier)

• Prijs per vraaggestuurd
oplaadobject

• Concessievergoeding per kWh
aan concessieverlener

• Energieprijs per kWh (60)
• Installatievergoeding per kWh
(240)

• Installatievergoeding per kWh
• Energieprijs per kWh

Criteria kwaliteit

• Inrichting aanvraag- en
realisatieproces
• Markt vrije toegang
energieleveranciers
• Laadpleinen

• Organisatie en proces
• Dienstverlening en
prijstransparantie
• Duurzame inpassing in
energietransitie
• Strategische plaatsing en
laadpleinen
• Interview

• Beschrijving van het aanbod /
oplossing
• Kansen- en risicodossier
• Interview

• Plan van aanpak uitrolstrategie
(280)
• Plan van aanpak communicatie
en samenwerking (105)
• Plan van aanpak innovatie (280)
• SROI (35)

• Extra proactieve laadpalen per
jaar
• Uitvoeringsplan
• Implementatie- en exitplan
• Communicatieplan

Maximaal € 0,32 incl. BTW (eis)

€ 0,28 excl. BTW (eis)

Eis in de aanbesteding

Resultaat aanbesteding
Uitrolstrategie

Innovaties

Als eis of als kwalitatief
criterium?

10,08 + 0,14 cent: € 24,08 cent ex
BTW (o.b.v. inschrijving)

Binnen range € 0,25 € 0,36 excl. BTW
Verdeling installatiedeel en
energiedeel 50-50
€ 0,22 excl. BTW (o.b.v.
inschrijving)

• Op aanvraag van ev-rijder
• Zonder aanvraag t.b.v. dekkend
laadnetwerk
• Strategisch zonder aanvraag
met financiële bijdrage bij
onrendabiliteit

•
•
•
•

Op aanvraag van EV-rijders
Data gestuurd
Vast % bij nieuwbouw
Aanbodgestuurd met financiële
bijdrage
• Laadpleinen

• Datagestuurde uitrol zonder
aanvragen van EV-rijders
• Zo veel mogelijk buiten de
openbare ruimte
• Zoveel mogelijk clustering in de
openbare ruimte

• Proactieve plaatsing op basis
van een uitrolstrategie met
plankaart en planning
• B5 gemeenten
• Overige / door gemeenten
aangewezen laadpunten
• Paal-volgt-auto laadpalen

• Proactieve laadpalen
• Paal-volgt-auto laadpalen
• Laadpalen op basis van
gebruikscijfers
• Laadpalen op aanvraag
gemeente.
Voor laadpleinen en innovatie
geldt first right to bid en last right
to refusal

• Vrije keuze energieleverancier
als eis

• Alleen als onderdeel van
kwalitatieve criteria

• Datagedreven aanpak voor
uitrol als eis

•
•
•
•

• Proactief (eis + kwalitatief)
• V2G ready (eis)
• Klantreis ‘aanvraag en plaatsing’
en ‘gebruik’ (kwalitatief)
• Ruimte voor pilotprojecten en
opschaling innovaties
• Bijplaatsen obv bezettingsgraad
(kwalitatief)

•
•
•
•
•
•
•

Vrije keuze energieleverancier
Blockchain
Prijstransparantie
Alternatieve betaal-methoden
en Europese Interoperabiliteit
Smart charging
Voorbereiden van
nieuwbouwprojecten en
bestaande parkeerterreinen
Optimaliseren gebruik van
laadpalen
Cyber security
Laadpleinen
Alternatieven voor de laadpaal
V2G
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Social return

2% van de aanneemsom

€ 100.000 per 1.000 opgeleverde
oplaadobjecten, max € 400.000

5% van de opdrachtsom

5% van beschikbare
subsidiebedrag

• € 73,50 per gerealiseerde
laadpaal

Aan te leveren
stukken door
inschrijvers

• Aanbiedingsbrief
• Ingevulde en ondertekenende
UEA
• Ingevulde en ondertekende
verklaring kerncompetenties
• Ingevuld en ondertekend
prijzenblad
• Uitwerking kwalitatieve
gunningscriteria (perceel 1)

•
•
•
•

Aanbiedingsbrief
UEA
Format kerncompetenties
Uitvoeringsverklaring
onderaanneming
• Ingevuld en ondertekend
prijzenblad
• Plannen van aanpak
kwalitatieve gunningscriteria

• UEA
• Uitvoeringsverklaring aannemer
• Invulling van kwalitatieve
gunningscriteria
• Invulling kwantitatieve
gunningscriterium
(prijsinvulformulier)

• Begeleidende brief
• Plan van aanpak
• Verklaring acceptatie Algemene
inkoopvoorwaarden
• Uniform Europees Aanbestedingsdocument
• Verklaring referenties
• Prijzen en tarieven

Overleggen, plannen,
managementrapportages

• Opleveren
projectmanagementplan (PMP)
door opdrachtnemer bij start
• Verplichte deelname aan
periodiek voortgangsoverleg
• Verplichte oplevering
managementrapportages

• Periodieke overleggen
• Periodieke
managementrapportages
• Jaarlijkse evaluatie van de
uitvoering

• Projectmanagement-plan
(PMP in uitwerkingsfase), met
halfjaarlijkse herijking
• Maandelijkse managementrapportage

• Verplichte deelname aan
periodiek voortgangsoverleg
• Verplichte oplevering
management-rapportages

• Management-rapportage

Sturingsinstrumenten
(waaronder
boeteclausule,
escalatieladder, etc.)

Escalatieladder:
a. Overleg
b. Een schriftelijke termijnstelling
c. Het innen van de
desbetreffende direct
opeisbare boete
d. Een betalingsstop (indien van
toepassing)
e. Beëindiging van Exclusiviteit
f. Beëindiging van deze
overeenkomst

• Boete bij overschrijden
oplevertermijn SAT per dag per
oplaadobject
• Boete bij niet voldoen aan
minimale beschikbaarheid
laadinfra.
• Boete bij niet voldoen aan
plannen van aanpak
• Boete bij niet, niet tijdig,
gebrekkig of slechts gedeeltelijk
nakomen verplichtingen
programma van eisen
• Boete bij onvoldoende op
klanttevredenheidsonderzoek

• Boete bij in gebreke blijven
bij uitvoering van het
projectmanagement-plan (PMP)
• Boete bij niet voldoen aan
eis voor aanleveren van
gebruiksdata
• Boete bij in gebreke blijven
van bepalingen in de
concessieovereenkomst

• Boetes niet nakomen
subgunningscriteria
• Recht tot beëindiging contract
door opdrachtgever bij niet, niet
tijdig, of geheel nakomen van
verplichtingen

Escalatieladder:
a. Overleg
b. Een schriftelijke termijnstelling
c. Het innen van de
desbetreffende direct
opeisbare boete
d. Een betalingsstop (indien van
toepassing)
e. Beëindiging van Exclusiviteit
f. Beëindiging van deze
overeenkomst

• Onderdeel van het projectplan
van de opdrachtnemer
• Door opdrachtnemer verplicht
bijhouden van overzicht met
risico’s en beheersmaatregelen

• Risico’s inclusief
beheersmaatregel
komen aan de orde in
interviews gedurende de
aanbestedingsprocedure

• Verplichte uitvoering
beheersmaatregelen door
opdrachtnemer uit risicodossier
als onderdeel van de
aanbieding

• Door opdrachtnemer verplicht
bijhouden van overzicht met
risico’s en beheersmaatregelen

Contractmanagement

Risico-management

Onderdeel
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