
Dordrecht, 16 oktober 2017 
 
Voortgang  inkoop ledverlichting Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht  
 
Geachte lezer, 
 
In mei dit jaar heb ik u geïnformeerd over het beleid, het programma van eisen en een 
garanteovereenkomst en de voorgenomen inkoop ten aanzien van led-aarmaturenr
 
Met dit schrijven wil ik informeren over de stand van zakenr
 
Marktverkenning
De marktverkenning heef Stadsbeheer Dordrecht veel opgeleverdr Hieronder een korte 
samenvatngn
-a  Elf partjen hebben zich gemeld en een reacte gegeven op onze uitvraagr
-a Negen partjen zien de voorgenomen uitvraag van Stadsbeheer als een kansr
-a De garanteovereenkomst is voor sommige partjen (juridischeeen uitdaging, omdat zij tot nu 

waarschijnlijk garante van componenten doorleggen naar onderleveranciers
-a Mrbrtr de Co-a Create met Ziut zijn 10 partjen positef, waarbij wel gemeld wordt dat de 

transparante geborgd dient te wordenr
 -a Er zijn veel tps binnengekomen 
 
Co-creactie en verwerking marktverkenning
Binnen het huidige contract met Ziut, zijn de drie Drechtstedengemeenten met Ziut een co-acreate 
aangegaanr Samen met externe adviseurs zijn de documenten in de afgelopen maanden verbeterd 
en gecompleteerdr Daarnaast is het beoordelingsproces uitgewerkt, waarbij relevante aspecten 
vanuit de marktverkenning zijn verwerktr
 
Programma van eisen (PvE) voor led verlichting
Op dit moment is het programma van eisen verwerkt in het inkoopdocument en bijhorende 
garanteovereenkomstr  Het is de bedoeling dat aansluitend deze uitvraag het voor Stadsbeheer 
bestaande PvE voor ontwerp en aanleg OVL aanleg, wordt gecomplementeerdr  Dit PvE zal dan voor 
de integrale projecten, waarbij OVL een onderdeel is, van toepassing worden verklaardr
Ik zal trzrtr u informeren en dit PvE op de IGOV site plaatsenr
 
Inkoopuitvraag
De inkoopuitvraag is onlangs gepubliceerd op de Aanbestedingskalender (ABKer
Het betref een uitvraag voor het leveren van led-aarmaturen voor 4 wegprofelenr
Ziut is de uitvragende dienst!
 
Planning
De verwachtng is dat er eind december /begin januari de best scorende armaturen worden 
vastgesteld, waarna de ondertekening kan gaan plaatsvindenr
 
Johan Jonker 
Stadsbeheer Dordrecht
mede namens de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht 


