
Belangstelling voor
werken?
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Meldt u dan aan via 

TenderNed
Als u interesse heeft om infra 

werken uit te voeren zoals in de 

omschrijving vermeld, meldt u zich

dan aan via TenderNed en geeft u 

aan voor welke regio(‘s) u 

belangstelling heeft. U hoeft maar 

een beperkt aantal gegevens in te

voeren en vragen te beantwoorden. 

U zorgt er zelf voor dat deze

informatie juist en actueel is. 

ProRail houdt zich wel het recht

voor om aanvullend bewijsmateriaal

te vragen. ProRail verwijdert

aannemers van de 

belangstellendenlijst waarvan de 

gegevens niet kloppen of slechte

beoordelingen hebben, bv. op het 

gebied van veiligheid, aanleveren

documenten, tijdige oplevering. 

Deze uitsluiting van deelname zal 2 

jaar duren.

<150.000 enkelvoudig

onderhands

150.000 < 1.500.000 

meervoudig onderhands
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Als u op de belangstellendenlijst staat:

- Krijgt iedere belangstellende in de betreffende

regio een bericht middels TenderNed als er een

nieuwe meervoudig onderhandse (hierna te

noemen: MVO) aanbesteding gepland staat. U 

ontvangt een uitnodiging, incl. anbestedings-

dossier. 

Let op: dit is nog geen definitieve uitnodiging. 

Middels dit bericht vragen wij of u belangstelling

heeft om mee te doen met de dobbelsteen-

systematiek. Dit kunt u aangeven door de 

uitnodiging te accepteren in TenderNed binnen de 

gestelde termijn..U geeft dan het volgende aan:

 Uitnodiging niet geaccepteerd: u heeft geen 

belangstelling voor deze aanbesteding.

 Uitnodiging geaccepteerd: Om geselecteerd te 

kunnen worden uit alle belangstellenden, zult u 

deelnemen aan de dobbelsteensystematiek. 

Ingeval u bent geselecteerd, wordt verwacht dat 

u inschrijft. Indien u zich niet inschrijft zult u 3x 

niet worden uitgenodigd om deel te nemen. 
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Roulatiesysteem MVO:
Wij hanteren voor MVO de dobbelsteensystematiek als objectief
roulatiesysteem. Per project wordt gevraagd of partijen wel/geen 
belangstelling hebben, waarna de selectie plaatsvindt. De selectie 
geschiedt alsvolgt: 1 Partij naar vrije keuze van ProRail en 2 
partijen via de dobbelsteensystematiek. Zie bijgevoegde brief 
voor meer informatie. Het aantal aannemers die belangstelling
hebben krijgen een nummer en vervolgens wordt er gedobbeld
middels “online dobbelen”. Het dobbelen wordt gedaan middels
het vierogen principe zodat het proces eerlijk verloopt. In totaal
worden er 3 gegadigden geselecteerd, mits anders meegedeeld. 
De uitkomsten per project worden middels het berichtenverkeer
van TenderNed kenbaar gemaakt middels een procesverbaal van 
loting en een uitslagbrief.

Werkmethodiek bij een
enkelvoudig onderhandse (hierna te noemen: 
EVO) aanbesteding :
De aannemers die op de regionale
belangstellendenlijst vermeld staan worden
middels de dobbelsteensystematiek geselecteerd. 
Dit wordt gedaan middels het vierogen principe
zodat het proces eerlijk verloopt. Er wordt 1 
gegadigde geselecteerd. Een Procesverbaal wordt
hiervoor dan ook niet verstrekt. Als de 
geselecteerde gegadigde niet in de gelegenheid is 
om in te schrijven zal eerdergenoemd proces zich
herhalen.
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Voortgang aanbesteding:
De geselecteerde aannemers blijven
uitgenodigd staan in TenderNed. De 
niet-geselecteerde aannemers worden
uit de uitnodiging van TenderNed 
verwijderd.
Er zal middels verkorte termijnen
worden aanbesteed met een totale
doorlooptijd van 1 maand nadat de 
selectiefase geweest is.
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