Rijkswaterstaat Praktische Informatiesessie -> externe Taxateurs grondverwerving en
nadeelcompensatie
De overheid neemt binnen haar taakuitoefening veel maatregelen en besluiten die in het algemene
belang genomen zijn. Burgers en bedrijven kunnen nadeel ondervinden door dit optreden. In
sommige situaties hebben zij recht op een tegemoetkoming in de schade. Begin 2020 wordt een
aanbesteding op de markt gezet gericht op het contracteren van opdrachtnemers die
onafhankelijke deskundigen (Taxateurs) kunnen leveren voor het adviseren inzake verzoeken om
nadeelcompensatie die door Rijkswaterstaat (RWS) worden behandeld en voor het leveren van
taxaties ten behoeve van grondverwerving in projecten van RWS.
TenderNed
Als door Rijkswaterstaat een aanbesteding wordt georganiseerd, dan vindt deze meestal plaats via
TenderNed https://www.tenderned.nl/cms/.
Voor sommige marktpartijen zal een aanbesteding middels TenderNed nieuw zijn. Daarom
organiseert Rijkswaterstaat een praktische informatie sessie voor ondernemingen die niet eerder of
nog niet vaak een aanbesteding via TenderNed hebben doorlopen en werkzaam zijn op de markt
van taxaties.
Praktische sessie
Het betreft een korte praktische informatie sessie die zal ingaan op administratieve onderdelen van
een aanbesteding zoals deze door Rijkswaterstaat meestal plaats vindt via TenderNed. Het betreft
o.a.:

Het registeren op TenderNed om te kunnen reageren of inschrijven op aanbestedingen.

Bij inschrijving te verstrekken documenten:
o Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Veelal benodigde bewijsstukken:
o (Kopie) Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan 2 jaar (Verwijzing:
Deel IIIA UEA).
o (Kopie) Uittreksel Handelsregister, niet ouder dan 6 maanden (Verwijzing: Deel IIA
UEA).
o (Kopie) Verklaring Belastingdienst, inzake nakoming fiscale verplichtingen, niet
ouder dan 6 maanden (Verwijzing Deel IIIB UEA).
o Het aanbestedingsproces op hoofdlijnen
Doelgroep: Ondernemingen, werkzaam op de markt van taxaties, die nog niet eerder of niet vaak
een aanbesteding via TenderNed hebben doorlopen
Locatie: Utrecht, Westraven, kantoor Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2,
Planning: vrijdag 31 januari 2020 van 10:00 tot 11:30 (uitloop tot 12.00)
NB: Het betreft geen inhoudelijke sessie ten aanzien van lopende en/of komende aanbestedingen.
Vragen hierover zullen dan ook niet kunnen worden beantwoord.
Aanmelden
Aanmelden dient plaats te vinden via het emailadres: aanbesteding_IUC_BV@rws.nl
Een aanmelding is definitief nadat deze door Rijkswaterstaat is bevestigd. Iedere onderneming kan
door maximaal 2 personen worden vertegenwoordigd. In de aanmelding dient het volgende te
staan: organisatienaam, namen deelnemers, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers.
Deelname aan de informatiebijeenkomst is niet verplicht om te kunnen deelnemen aan
toekomstige marktconsultaties of aanbestedingen. Partijen ontvangen geen vergoeding voor
deelname aan de informatiebijeenkomst. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan hun deelname
aan de informatiebijeenkomst.

