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Geachte heer, mevrouw,

Voor de aanbesteding van het project RegioTram zijn nog twee consortia in de race. Hierover bent u per
brief geïnformeerd. Met beide concortia wordt op dit moment de concurrentiegerichte dialoog gevoerd.
ln de komende fase, die loopt tot en met maa¡1.2012, werken de consortia hun bieding uit. Zij spreken
afzonderlijk met de opdrachtgever om oplossingen te ontwikkelen voor ontwerp, uitvoering, financiering
en onderhoud. Dat doen ze op basis van de concept-aanbestedingsdocumenten voor de
Consultatiefase:
. De aanbestedingsleidraad, die betrekking heeft op de aanbestedingsprocedure Vm de gunning;
¡ Deconcept-DBFMO Overeenkomst, inclusief hetbetalingsmechanisme;
o De Outputspeciflcaties, ofwel de eisen en wensen. Met daarbij de volgende bt1-lagen:

- KaderdocumentVormgeving
- Kaderdocument Groen
- BLVC kader
- lntegraalVeiligheidsplan

Deze concept documenten zijn op vrijdag 4 november 2011 verzonden aan de consortia voor de
Consultatiefase van de aanbesteding.

Van de aanbestedingsdocumenten is een samenvatting gemaakt. Deze sturen wij u met deze brief ter
kennisname toe. De complete aanbestedingsdocumenten zijn te vinden in de digitale bibliotheek van de
website www. reqiotram.qroninqen. n l.

Veruolg
De definitieve aanbestedingsdocumenten zijn naar verwachting in maaft2A12 gereed. Zij vormen de
basis voor de bieding die de consortia zullen doen. Vanzelfsprekend zullen wij deze documenten
beschikbaar stellen zodraze gereed zijn.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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Met vriendelijke groet,
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