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I. II. IV. VI. AnI-II. AnI-III. AnI-IV. AnI-VI. B.  

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING - NUTSSECTOREN 

Diensten 

 

 

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging:  neen 

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken:  ja 

 

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1  NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Havenbedrijf Rotterdam NV

Wilhelminakade  909, 3072 AP Rotterdam (Nederland)

Ter attentie van: Claudia  Knijnenburg

Telefoon: +31 102521662, 

E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com, Internetadres(sen):  www.portofrotterdam.com 

Adres van het kopersprofiel:  www.tenderned.nl 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:

Ronald Rutgers

   (Nederland)

E-mail: R.rutgers@portofrotterdam.com  

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen, aanvragen tot deelneming of blijken van belangstelling moeten worden gericht aan:

Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2  HOOFDACTIVITEIT OF - ACTIVITEITEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

Havenactiviteiten 

 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING

Marktconsultatie Algen in de Slufter

II.2 TYPE OPDRACHT

(c) Diensten

Categorie: 27. Overige diensten

II.3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT OF DE AANKOOP/AANKOPEN

Marktconsultatie Algen in de Slufter

 

De Slufter is een depot voor vervuilde baggerspecie, gelegen op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam. De

beheerders van de Slufter (Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijkswaterstaat West Nederland Zuid) zijn voornemens

om, binnen bepaalde randvoorwaarden, ruimte te bieden voor alternatief gebruik van de Slufter naast de bestaande

functie als depot. Aangezien het depot een groot areaal beslaat in het Rotterdamse haven- en industriegebied, een

gebied waar ruimte schaars is, is het interessant te bezien of meervoudig ruimtegebruik een optie is.

 

Binnen bepaalde randvoorwaarden willen de gezamenlijke beheerders en het RVOB ruimte bieden aan marktpartijen

en kennisinstellingen voor het ontplooien van initiatieven die een bijdrage leveren aan realisatie van de biobased

economie. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam N.V. willen graag met marktpartijen een algenproject realiseren

in de Slufter. Zeker op lange termijn mogen algen als feedstock niet ontbreken in BioPort Rotterdam. De Slufter is een

geschikte locatie waar op grote schaal algen gekweekt en/of verwerkt kunnen worden.

 

Met deze publicatie start een marktconsultatie. De beheerders van de Slufter willen inzicht verkrijgen  in de kansen en

potenties van het project. Graag willen zij met de markt mogelijke optimalisaties in scope en  randvoorwaarden

verkennen.  Het bijgevoegde document “Marktconsultatie Algen in de Slufter” bevat gedetailleerde informatie over de



mogelijkheden en randvoorwaarden voor het kweken en/of verwerken van algen in de Slufter. Partijen die

geïnteresseerd zijn om een project te realiseren in de Slufter voor de grootschalige kweek en/of verwerking van algen

worden uitgenodigd op de in dit document gestelde vragen te reageren.

 

Disclaimer

Dit document betreft geen offerteaanvraag. Deelname aan deze marktconsultatie is geheel vrijblijvend. De uitkomsten

van de marktconsultatie kunnen openbaar worden gemaakt. Uiteraard zullen deze uitkomsten geanonimiseerd worden

beschreven en zullen geen bedrijfsgevoelige gegevens worden vermeld, waarmee vertrouwelijke behandeling van de

door u gegeven antwoorden geborgd zal zijn. De deelnemers en andere geïnteresseerden kunnen, indien zij dat

aangeven de resultaten opgestuurd krijgen.

 

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam N.V. verplichten zich met deze marktconsultatie niet tot het daadwerkelijk

realiseren van het project, in welke vorm dan ook. Aan informatie over het project die door Rijkswaterstaat en

Havenbedrijf Rotterdam N.V. ter beschikking wordt gesteld kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

II.4 CPV-CLASSIFICATIE (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht

Hoofdcategorieën: 77800000-8(Aquacultuurdiensten)

 

Bijkomende opdrachten

Hoofdcategorieën: 73100000-3(Onderzoek en experimentele ontwikkeling)

Hoofdcategorieën: 03313310-2(Algen)

II.5 GEPLANDE DATUM VOOR DE GUNNINGSPROCEDURES EN DE UITVOERINGSTERMIJN VAN DE

OPDRACHT

II.6 GERAAMDE KOSTEN EN BELANGRIJKSTE FINANCIERINGSVOORWAARDEN

II.6.1 Aanvankelijke geraamde kosten

-

II.6.2 Belangrijkste financiering- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

II.7 OPDRACHT VALT ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (GPA)

neen

II.8 NADERE INLICHTINGEN

Vragen kunnen t/m 24 mei 2013  per email gesteld worden aan dhr. R. Rutgers middels het toegevoegde format

NvI.xls.

E-mail: r.rutgers@portofrotterdam.com.

 

De vragen met de bijbehorende antwoorden worden geanonimiseerd d.m.v. een Nota van Inlichtingen op

www.tenderned.nl gepubliceerd.

 

De ingevulde questionnaire dient uiterlijk 25 juni 2013 per e-mail te worden geretourneerd aan dhr. R. Rutgers,

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

E-mail: r.rutgers@portofrotterdam.com 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het document "Marktconsultatie Algen in de Slufter", waarvan eveneens

een Engelstalige versie is bijgevoegd.

Het document c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige procedure op

website www.tenderned.nl (onder AANBESTEDINGSDOCUMENTEN)

 

AFDELING IV: PROCEDURE EN ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

IV.1 REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST

 



AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1  OPDRACHTEN HOUDEN VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN

VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen 

VI.2  NADERE INLICHTINGEN

Vragen kunnen t/m 24 mei 2013  per email gesteld worden aan dhr. R. Rutgers middels het toegevoegde format

NvI.xls.

E-mail: r.rutgers@portofrotterdam.com.

 

De vragen met de bijbehorende antwoorden worden geanonimiseerd d.m.v. een Nota van Inlichtingen op

www.tenderned.nl gepubliceerd.

 

De ingevulde questionnaire dient uiterlijk 25 juni 2013 per e-mail te worden geretourneerd aan dhr. R. Rutgers,

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

E-mail: r.rutgers@portofrotterdam.com 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het document "Marktconsultatie Algen in de Slufter", waarvan eveneens

een Engelstalige versie is bijgevoegd.

Het document c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige procedure op

website www.tenderned.nl (onder AANBESTEDINGSDOCUMENTEN) 

VI.3  GERAAMDE TOTALE WAARDE VAN DE OPDRACHT(EN) VOOR LEVERINGEN OF DIENSTEN

- 

VI.4  DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

25/04/2013 

 

AANHANGSEL I 

VOORAFGAANDE INDICATIEVE AANKONDIGING DIE EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IS OF BEDOELD IS OM

DE TERMIJNEN VOOR DE ONTVANGST VAN INSCHRIJVINGEN IN TE KORTEN 

Indien deze aankondiging bedoeld is om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen in te korten, moeten de inlichtingen in

deze bijlage worden verstrekt indien zij beschikbaar zijn 

 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

AnI-II.1  BESCHRIJVING

AnI-II.1.1  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Marktconsultatie Algen in de Slufter 

AnI-II.1.2  Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type:  (c) Diensten

Categorie: 27. Overige diensten

Belangrijkste plaats van dienstverlening:  Rotterdam Maasvlakte

NUTS-code: NL335

AnI-II.1.3  De aankondiging betreft

Een overheidsopdracht 

AnI-II.1.5  Verdeling in percelen

neen 

AnI-II.2  Hoeveelheden of omvang van de opdracht

AnI-II.2.1  Totale hoeveelheid of omvang

Het betreft een marktconsultatie naar meervoudig ruimtegebruik voor enkele jaren van baggerdepot de Slufter ten

behoeve van Algenkweek 

AnI-II.2.2  Opties



neen

-

 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AnI-III.1  VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

AnI-III.1.1  Verlangde borgsommen en waarborgen

- 

AnI-III.1.2  De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

- 

AnI-III.1.3  Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

- 

AnI-III.2  VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

AnI-III.2.1  Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of

handelsregister

- 

AnI-III.2.2  Economische en financiële draagkracht

- 

AnI-III.2.3  Vakbekwaamheid

- 

AnI-III.2.4  Voorbehouden opdrachten

neen 

AnI-III.3  VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

III.3.1  Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden

neen 

III.3.2  Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de

dienstverleningsopdracht wordt belast

neen 

 

AFDELING IV: PROCEDURE

AnI-IV.1  TYPE PROCEDURE

AnI-IV.1.1  Type procedure

Openbaar 

AnI-IV.2  GUNNINGSCRITERIA

AnI-IV.2.1  Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 

de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van

belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) 

Criterium:  nvt dit betreft een marktconsultatie

Beschrijving:  -

Vereisten:  - 

AnI-IV.2.2  Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling

neen 

AnI-IV.3  ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

AnI-IV.3.1  Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:  -

Tegen betaling verkrijgbare documenten:  neen

AnI-IV.3.3  Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken om een uitnodiging tot het indienen van een inschrijving of

tot onderhandelingen

- 

AnI-IV.3.4  Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming



EN, NL 

Andere: - 

 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

AnI-VI.1  PERIODIEKE OPDRACHT

neen 

AnI-VI.2  NADERE INLICHTINGEN

Vragen kunnen t/m 24 mei 2013  per email gesteld worden aan dhr. R. Rutgers middels het toegevoegde format

NvI.xls.

E-mail: r.rutgers@portofrotterdam.com.

 

De vragen met de bijbehorende antwoorden worden geanonimiseerd d.m.v. een Nota van Inlichtingen op

www.tenderned.nl gepubliceerd.

 

De ingevulde questionnaire dient uiterlijk 25 juni 2013 per e-mail te worden geretourneerd aan dhr. R. Rutgers,

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

E-mail: r.rutgers@portofrotterdam.com 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het document "Marktconsultatie Algen in de Slufter", waarvan eveneens

een Engelstalige versie is bijgevoegd.

Het document c.a. kunt u, na registratie, kosteloos downloaden via de publicatie van de onderhavige procedure op

website www.tenderned.nl (onder AANBESTEDINGSDOCUMENTEN) 

AnI-VI.3  BEROEPSPROCEDURES

AnI-VI.3.1  Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

AnI-VI.3.2  Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: - 

AnI-VI.3.3  Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

 

BIJLAGE B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN


