
fase Prijs- en contractvorming

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Opdrachtgeving

N  T689: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspun ten project 07.01.010

689-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunte n project

D901 (R) - Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N  T690: Nemen besluiten over resultaten en voortga ng 07.01.020

690-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D899 (R) - Besluiten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

 Contracten

N  T737: Voorbereiden contracteren van participante n 07.02.010

737-1: Organiseren contractvorming

D950 (R) - Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

737-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D985 (R) - Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

737-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1878 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1877 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

737-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanv ullende expertise

D2015 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N  T679: Contracteren van participanten fase Prijs-  en contractvorming 07.02.030

679-1: Contracteren van participanten

D1740 (R) - Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D882 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

N  MT2048: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvul lende expertise (M-taak) 07.02.032

2048-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullen de expertise

D2342 (T) - Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

     T1985: Contracteren aanvullende expertise 07.02.035

1985-1: Contracteren aanvullende expertise

D1741 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
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 Contracten

N  T762: Opstellen prijs- en contractvormingsplan 07.02.040

762-1: Opstellen prijs- en contractvormingsplan

D986 (R) - Prijs- en contractvormingsplan
Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij

     T738: Adviseren bij aanbesteden Architectuur/b ouwkunde 07.02.050

738-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Arc hitectuur/bouwkunde

D951 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

738-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit t e nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde

D1318 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D1317 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

738-3: Verstrekken van bestedingsstukken Architectu ur/bouwkunde

D2183 (T) - Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van 
aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

738-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Archite ctuur/bouwkunde

D1319 (T) - Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

     T742: Adviseren bij aanbesteden Interieur 07.02.060

742-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Int erieur

D955 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

742-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit t e nodigen aanbieder(s) Interieur

D1321 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D1320 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

742-3: Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

D2184 (T) - Bestedingsstukken Interieur
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, 
DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

742-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Interie ur

D1322 (T) - Gunningsadvies projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
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 Contracten

     T741: Adviseren bij aanbesteden Landschap 07.02.070

741-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Lan dschap

D954 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

741-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit t e nodigen aanbieder(s) Landschap

D1325 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D1324 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

741-3: Verstrekken van bestedingsstukken Landschap

D2185 (T) - Bestedingsstukken Landschap
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

741-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Landsch ap

D1326 (T) - Gunningsadvies projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

     T739: Adviseren bij aanbesteden Constructies 07.02.080

739-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Con structies

D952 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

739-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit t e nodigen aanbieder(s) Constructies

D1328 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D1327 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

739-3: Verstrekken van bestedingsstukken Constructi es

D2186 (T) - Bestedingsstukken Constructies
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

739-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Constru cties

D1329 (T) - Gunningsadvies projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
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 Contracten

     T740: Adviseren bij aanbesteden Installaties 07.02.090

740-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Ins tallaties

D953 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

740-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit t e nodigen aanbieder(s) Installaties

D1331 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D1330 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid

740-3: Verstrekken van bestedingsstukken Installati es

D2187 (T) - Bestedingsstukken Installaties
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, 
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

740-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Install aties

D1332 (T) - Gunningsadvies projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

N  T763: Begeleiden aanbestedingen 07.02.100

763-1: Bekend maken (bij openbare aanbesteding)

D2016 (R) - Aankondiging aanbesteding
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / 
uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden 
voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen

763-2: Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor  inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aa nbesteding)

D2017 (R) - Lijst uit te nodigen aanbieders
Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders

D2018 (R) - Uitnodiging(en) tot inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / 
van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / 
wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken

763-3: Organiseren/houden van inlichtingen en/of aa nwijzingen

D911 (R) - Nota van inlichtingen
Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van 
bestedingsstukken

D912 (R) - Proces-verbaal van aanwijzingen
Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch 
Ontwerp / conclusies / advies

763-4: Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvin gen

D2019 (T) - Beoordeling inschrijvingen
Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium

D2020 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding
Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat

763-5: Onderhandelen

D2021 (R) - Onderhandelingsresultaat
Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van 
Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen

763-6: Opstellen gunningsadvies

D2022 (R) - Gunningsadvies
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
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 Programma van Eisen

N  T1223: Actueel houden integraal PvE 07.03.020

1223-1: Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen

D1447 (R) - Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en 
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of 
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

 Architectuur/ bouwkunde

N  T698: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde 07.04.020

698-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende al ternatieven Architectuur/bouwkunde

D913 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T699: In regie verwerken van wijzigingen in on twerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de 
aanbesteding

07.04.030

699-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuu r/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

D914 (R) - Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp 
projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen 
programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

 Interieur

N  T701: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediend e alternatieven Interieur 07.05.010

701-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

D917 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T702: In regie verwerken van wijzigingen in on twerp Interieur n.a.v. de aanbesteding 07.05.020

702-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur

D918 (R) - Ontwerp Interieur voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp 
projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen 
programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

 Landschap

N  T714: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediend e alternatieven landschap 07.06.010

714-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende al ternatieven Landschap

D933 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
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 Landschap

     T715: In regie verwerken van wijzigingen in on twerp Landschap n.a.v. de aanbesteding 07.06.020

715-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap

D934 (R) - Ontwerp Landschap voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp 
projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen 
programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

     T703: Beoordelen van door aanbieder(s) ingedie nde alternatieven op bouwfysische 
aspecten

07.07.010

703-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

D919 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T704: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten 07.07.020

704-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prij svorming op bouwfysische aspecten

D920 (T) - Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T705: Beoordelen van door aanbieder(s) ingedie nde alternatieven op akoestische aspecten 07.07.030

705-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

D921 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T706: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten 07.07.040

706-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prij svorming op akoestische aspecten

D922 (T) - Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

 Constructie

N  T708: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediend e alternatieven Constructies 07.08.010

708-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

D925 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T709: In regie verwerken van wijzigingen in on twerp Constructies n.a.v. de aanbesteding 07.08.020

709-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructie s

D926 (R) - Ontwerp Constructies voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp 
projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen 
programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
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 Installaties

N  T711: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediend e alternatieven Installaties 07.09.010

711-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

D929 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

     T712: In regie begeleiden en controleren ontwe rp installaties n.a.v. aanbesteding 07.09.030

712-1: Begeleiden en controleren ontwerp installati es n.a.v. aanbesteding

D930 (R) - Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties
Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies

 Ontwerpintegratie

N  T694: Coördineren adviezen van participanten 07.11.010

694-1: Coördineren raakvlakken beoordelingen altern atieven/wijzigingen

D904 (T) - Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) 
ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp

694-2: Coördineren consequenties van alternatieven/ wijzigingen op raakvlakken projectdelen

D906 (T) - Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van 
bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

N  T695: Integreren geaccepteerde wijzigingen en al ternatieven 07.11.030

695-1: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alte rnatieven

D905 (R) - Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie 
daarop)

Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en 
alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)

 Geld

N  T1449: Bewaken fasebudget 07.12.010

1449-1: Bewaken fasebudget

D1789 (R) - Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
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 Geld

     C1055: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per pr ojectdeel (cluster) 07.12.020

1055-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projec tdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T723: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Archite ctuur/bouwkunde 01
723-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuu r/bouwkunde

D942 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

     T726: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interie ur 02
726-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur

D945 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

     T727: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landsch ap 03
727-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap

D946 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

     T724: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constru cties 04
724-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructie s

D943 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

     T725: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Install aties 05
725-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installatie s

D944 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

N  T1448: Bepalen investeringskosten PV 07.12.040

1448-1: Bepalen investeringskosten PV

D948 (R) - Raming investeringskosten PV
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / 
advies

     T1450: Indien noodzakelijk: herijken raming ex ploitatiekosten 07.12.050

1450-1: Herijken raming exploitatiekosten

D949 (R) - Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, 
administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen 
t.a.v. te treffen maatregelen

     T2050: Indien noodzakelijk: herijken analyse k osten-baten exploitatie 07.12.060

2050-1: Herijken analyse kosten-baten exploitatie

D2343 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
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 Geld

     T2051: Indien noodzakelijk: herijken financier ingsmogelijkheden 07.12.070

2051-1: Herijken financieringsmogelijkheden

D2344 (R) - Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

     T2531: Indien noodzakelijk: uitwerken subsidie aanvragen 07.12.080

2531-1: Uitwerken subsidieaanvragen

D2345 (R) - Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / 
ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag

 Organisatie/procesintegratie

N  T672: Organiseren project 07.13.010

672-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen p rojectorganisatie

D866 (T) - Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / 
communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

672-2: Beheren projectorganisatie

D1576 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N  T670: Sturen en bewaken project 07.13.020

670-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak projec t

D862 (R) - Faseplan Prijs- en contractvorming
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / 
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / 
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D860 (R) - Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en 
kosten

670-2: Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvor ming

D861 (T) - Startrapport fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D864 (T) - Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van maatregelen

D865 (R) - Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / 
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor 
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

 Tijd

     T722: Beoordelen uitvoeringstijd 07.14.020

722-1: Herijken en eventueel bijstellen planning pr ojectdoorlooptijd

D941 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
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 Informatie en Communicatie

N  T2398: Opstellen en beheren informatie- en commu nicatieplan fase Prijs- en 
contractvorming

07.15.001

2398-1: Opstellen en beheren informatie- en communi catieplan fase Prijs- en contractvorming

D2542 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

     MT731: Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) 07.15.010

731-1: Bijwonen van de aanbesteding

Output: niet van toepassing

N  T687: Uitvoeren wijzigingenbeheer 07.15.050

687-1: Managen wijzigingen

D890 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor 
planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

687-2: Verwerken wijzigingsbesluiten

D891 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

N  MT1918: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M -taak) 07.15.050

1918-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  T688: Beheren projectdocumenten 07.15.060

688-1: Beheren procesdocumenten

D893 (T) - Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

688-2: Beheren productdocumenten

D894 (T) - Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

688-3: Documentvoorziening

D895 (T) - Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, 
autorisatie

N  T2285: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an stuurgroepvergaderingen 07.15.070

2285-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  stuurgroepvergaderingen

D2434 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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 Kwaliteitszorg en risico's

N  T678: Herijken en behandelen projectrisico's 07.16.020

678-1: Herijken en behandelen projectrisico's

D872 (R) - Project RI&E fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, 
maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

     T1824: In regie toetsen Aangepast ontwerp Arch itectuur/bouwkunde na prijsvorming aan 
PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

07.16.030

1824-1: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouw kunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wett elijke regelgeving

D2081 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

     T1825: In regie toetsen Aangepast ontwerp Inte rieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE 
en toepasselijke wettelijke regelgeving

07.16.032

1825-1: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitec tuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wette lijke regelgeving

D2082 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

     T1826: In regie toetsen Aangepast ontwerp Land schap na prijsvorming aan PvE en 
toepasselijke wettelijke regelgeving

07.16.034

1826-1: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prij svorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelg eving

D2083 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

     T1827: In regie toetsen Aangepast ontwerp Cons tructies na prijsvorming aan PvE en 
toepasselijke wettelijke regelgeving

07.16.036

1827-1: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na p rijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke reg elgeving

D2084 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

     T1828: In regie toetsen Aangepast ontwerp Inst allaties na prijsvorming aan PvE en 
toepasselijke wettelijke regelgeving

07.16.038

1828-1: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na p rijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke reg elgeving

D2085 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele 
afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
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 Kwaliteitszorg en risico's

     T1830: In regie toetsen integraal aangepast on twerp na prijsvorming aan PvE en 
toepasselijke wettelijke regelgeving

07.16.040

1830-1: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prij svorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelg eving

D2087 (R) - Verificatie Ontwerp na prijsvorming
Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling 
conclusies toetsing per projectdeel

1830-2: Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na pr ijsvorming

D2347 (R) - Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming

 Geïntegreerde Contracten

     T2760: Opstellen Vraagspecificatie 07.18.010

2760-1: Opstellen Vraagspecificatie

D2903 (R) - Vraagspecificatie
Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en 
contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht 
verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / 
Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen 
(facultatief)

     MT2761: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie  (M-taak) 07.18.020

2761-1: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie

D2904 (T) - Bijdrage aan Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie
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 Geïntegreerde Contracten

     T2762: Opstellen Acceptatieplan 07.18.030

2762-1: Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en ze lfstandige hulppersonen

D2905 (T) - Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen
Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming 
van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat 
deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet 
contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen

2762-2: Opstellen planningseisen Acceptatieplan

D2906 (T) - Planningseisen Acceptatieplan
Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het 
actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of 
de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de 
Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of 
resultaten van werkzaamheden

2762-3: Samenvoegen Acceptatieplannen per projectde el, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hul ppersonen en 
planningseisen

D2907 (R) - Acceptatieplan
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie 
moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter 
acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / 
gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van 
onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat 
deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet 
contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij 
detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen 
waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden 
beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde 
documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen 
m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige 
hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.

2762-4: Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bi jwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden

D2908 (R) - Advies stoppunten en bijwoonpunten
Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in 
het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de 
resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij 
de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is
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 Geïntegreerde Contracten

     C2763: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cl uster) 07.18.040

2763-1: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluste r)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2764: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Architectuur/bouwkunde 01
2764-1: Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwk unde

D2909 (T) - Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / 
omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / 
beoordelingsmethoden

     T2765: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Interieur 02
2765-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise I nterieur

D2910 (T) - Acceptatieplan Interieur
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving 
minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

     T2766: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Landschap 03
2766-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise L andschap

D2911 (T) - Acceptatieplan Landschap
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving 
minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

     T2767: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Bouwfysica 04
2767-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise B ouwfysica

D2912 (T) - Acceptatieplan Bouwfysica
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving 
minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

     T2768: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Constructies 05
2768-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise C onstructies

D2913 (T) - Acceptatieplan Constructies
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / 
omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / 
beoordelingsmethoden

     T2769: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Installaties 06
2769-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise I nstallaties

D2914 (T) - Acceptatieplan Installaties
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving 
minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

     T2770: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan van uit expertise Geotechniek 07
2770-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise G eotechniek

D2915 (T) - Acceptatieplan Geotechniek
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of 
eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / 
omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / 
beoordelingsmethoden
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 Geïntegreerde Contracten

     T2771: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaam heden 07.18.050

2771-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n

D2916 (R) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     C2772: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden (cluster) 07.18.060

2772-1: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpw erkzaamheden (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2773: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise 
Architectuur/bouwkunde

01

2773-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Architectuur/bouwkunde

D2917 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     T2774: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur 02
2774-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Interieur

D2918 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     T2775: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap 03
2775-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Landschap

D2919 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     T2776: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica 04
2776-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Bouwfysica

D2920 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     T2777: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies 05
2777-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Constructies

D2921 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     T2778: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties 06
2778-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Installaties

D2922 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

     T2779: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontw erpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek 07
2779-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamhede n Geotechniek

D2923 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
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     T2780: Adviseren inzake selectie bij geïntegre erd aanbesteden 07.18.070

2780-1: Opstellen selectiecriteria (per projectdeel )

D2924 (T) - Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – 
indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk

2780-2: Opstellen selectiecriteria m.b.t. te levere n diensten (indien van toepassing)

D2925 (T) - Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten
Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire 
diensten, catering, automatisering, enzovoort

2780-3: Integreren selectiecriteria

D2926 (R) - Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – 
indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied 
van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / 
voorstel selectieprocedure en –methode

     T2781: Begeleiden geïntegreerde aanbesteding 07.18.080

2781-1: Aankondigen aanbesteding

D2927 (R) - Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van 
toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze 
van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen

2781-2: Selecteren van gegadigden

D2928 (R) - Rapportage selectie Uitvoerende Partijen
Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde 
Uitvoerende Partijen / advies

2781-3: Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschr ijving

D2929 (R) - Uitnodiging(en) voor inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde 
reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / 
wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie

2781-4: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren v an consultatieronde

D2930 (R) - Resultaten consultaties
Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming 
van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie

2781-5: Beoordelen van inschrijvingen

D2931 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding GC
Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing 
aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / 
ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)

2781-6: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren v an onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedu re)

D2932 (R) - Rapportage resultaten onderhandeling
Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor 
Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie

2781-7: Opstellen gunningsadvies

D2933 (R) - Gunningsadvies GC
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen
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     MT2782: Leveren bijdrage aan begeleiding geïnt egreerde aanbesteding (M-taak) 07.18.090

2782-1: Leveren bijdrage aan begeleiding aanbestedi ng geïntegreerd contract

D2934 (T) - Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar 
aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies 
vanuit specifieke expertise adviseur

     T2783: Aanpassen Vraagspecificatie na consulta tie en/of onderhandeling 07.18.100

2783-1: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2935 (R) - Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een 
‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 
‘Vraagspecificatie’

     MT2784: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagsp ecificatie na consultatie en/of 
onderhandeling (M-taak)

07.18.110

2784-1: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecifi catie na consultatie en/of onderhandeling

D2936 (T) - Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie
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     C2785: Toetsen ontwerp bij inschrijving per pr ojectdeel (cluster) 07.18.120

2785-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projec tdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2786: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Architectuur/bouwkunde 01
2786-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Architectuur/bouwkunde

D2937 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies

     T2787: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Interieur 02
2787-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Interieur

D2938 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies

     T2788: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Landschap 03
2788-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Landschap

D2939 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies

     T2789: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Bouwfysica 04
2789-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Bouwfysica

D2940 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies

     T2790: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Constructies 05
2790-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Constructies

D2941 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies

     T2791: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Installaties 06
2791-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Installaties

D2942 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies

     T2792: Toetsen ontwerp bij inschrijving op asp ecten Geotechniek 07
2792-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecte n Geotechniek

D2943 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies
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     T2793: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving 07.18.130

2793-1: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

D2944 (T) - Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving
Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de 
Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, 
Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies

datum: 1 mei 2014 pagina 19 van 19

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt


