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RE: l e  analyse onderbouwing staalinkoop Sluisdeuren DO en KWZBrink, ) to: S |), | ) 08-
04-2020 10:46
Cc: "
This message may be forwarded to Google recipient(s)
From: "

"p|
Cc: "

Beste collega's
Die vraag is wel helder.
Vraag 1:
Ik heb een offerte voor deuren uit Nederland. Er is ook een prijsaanbieding van Levvel uit de tenderfase.
Als ik uit de tender de posten leveren, monteren en WTB sluisdeuren bij elkaar optel dan is het verschil met de actuele offerte <
Hoe kan dit.
Vraag 2:
Laat intern RWS door techniek beoordelen of de uitvraag bij de offerte technisch vergelijkbaar is met wat wij tijdens de tender geleverd zouden krijgen.
(staalkwaliteit, conservering, enz.)
Lijkt mij  geen zin hebben om dit op het niveau te bespreken waar j i j  het neer wil leggen.
Je moet redelijk diep de kostennota en het kostenboek van de tender induiken en de meeste managers zijn niet zo van de inhoud.
Dat gaat daarom standaard mis, levert Babylonische spraakverwarring op, kost veel t i jd en is voor beide partijen niet leuk
Het zou maar zo kunnen zijn dat ik iets over het hoofd zie en dan heeft de kans om dit toe te lichten en uit te leggen.
Als we daarna verschil van mening blijven houden, of het nog niet snappen dan moeten onze managers aan de lat.
Of wil je  echt op management niveau heel diep de inhoud in gaan.
Met vriéndelijke groet,

DUK 3
WERKERS \

Van:
Verzonden: woensdag 8 april 2020 09:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: le  analyse onderbouwing staalinkoop Sluisdeuren DO en KWZ
Graag een lijstje met concrete en smart vragen die we aan Levvel willen voorleggen. Deze zetten we dan door aan
De beantwoording van die vragen benutten we dan voor de voorbereiding van een gesprek.

Van:

rws.nl>
rws.nl>

Aan:
CC: H
Onderwerp: RE: le  analyse onderbouwing staalinkoop Sluisdeuren DO en KWZ
Hoi Collega's (en
Het enige wat ik gedaan heb is informatie halen uit de kostennota en het kostenboek bij tender.
Daar wat bedragen bij elkaar optellen, om zoveel mogelijk appels met appels te vergelijken (zie hieronder)
En de uitkomst daarvan vergelijken met de meegestuurde offerte.
Ter verificatie, om te weten of er niet iets vreemds gebeurt heb ik er de raming van RWS nog even naast gezet
Afwijkingen blijken in de marge te zitten
En dat levert wat vragen op, ik heb nog niet door wat ik hier verkeerd zou kunnen doen.
Maar misschien kan Levvel dit wel toelichten.
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Buiten scope

RWS Grote Projecten en  Onderhoud
Griffioenlaan 2 | 3526 LA | Utrecht | Ki
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Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).
Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.
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Van: @rws.nl>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 14:36
Aan: @rws.nl>; @rws.nl>
CC: @ rws . n I > @rws,nl>
Onderwerp: RE: le  analyse onderbouwing staalinkoop Sluisdeuren DO en KWZ
Urgentie: Hoog

Op basis van het onderstaande wil ik niet dat j i j  morgen een gesprek hebt met Levvel.
Hier zal eerst intern over gesproken moeten worden.
Gezien jouw aanvliegroute/bevindingen en hetgeen Levvel heeft aangeleverd zal het geen gesprek maar een uitwisseling van meningen worden.
Gr.

Van: @rws.nl>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 14:15
Aan: @rws.nl>; @rws.nl>; @rws.nl>
CC: @rws.nl>; | @rws.nl>
Onderwerp: le  analyse onderbouwing staalinkoop Sluisdeuren DO en KWZ
Beste collega's
Levvel heeft onderstaande documenten ingediend ter onderbouwing van de extra kosten

0 2020-04-01 FN W-0XXX Verschil kosten Staal Deuren KS China - NL 6-4-202009:30 Adobe Acrobat D... 196 kB
$ 2020-04-01 FN W-0XXX Verschil kosten Staal Deuren KS China - NL 6-4-2020 09:30 Microsoft Excel-w... 35 kB
0 A193254D Afsluitdijk - Offerte 17-03-2020 6-4-202009:37 Adobe Acrobat D... 16.114 kB
0 ASD-COR-0331 - RWS - staalinkoop 6-4-2020 09:37 Adobe Acrobat D... 314 kB

l e globale beoordeling ingediende stukken.
Afsluitdijk offerte.

-Waarom worden de beide andere offertes niet meegestuurd.
Offerte Hillebrand

-Ze  hebben het nu over staal uit China-Nederland maar dat was eerst Azië-Europa (waar komt deze wijziging vandaan en is daar overleg over geweest)
- I s  deze offerte al vanuit techniek bekeken, (is de staalkwaliteit hetzelfde als tijdens de tender, zelfde voor de conservering enz.)
- De offerte is gebaseerd op aangeleverde DO tekeningen, kennen wij die, heeft RWS die geaccepteerd enz.
- De offerte is leveren en monteren (check hoe dit in de tender zat)
-Wat is het aanvullend staalwerk roldeur as 1 en 19?
-Wat  moeten we met de genoemde stelposten
-Offerte is inclusief UO tekeningen, werk hijs en keuringsplannen, projectbegeleiding, werkvoorbereiding, en As built tekeningen.

Excel berekening
Ik heb even heel kort door de bocht de nieuwe offerte vergeleken met wat ik denk uit de Tender bij elkaar op te moeten tellen.
Hier heb ik gewijzigde gewichten buiten beschouwing gelaten (gewoon gekeken wat was de aanbieding en wat staat er nu in de offerte)

- ueze oevinamgen ga ik morgen met Levvel doornemen
- Dit is  concept,  nog niet  verder  verspreiden want  ik  ga  deze bevindingen eerst met  Levvel  doornemen

Met vriendelijke groet,

RWS Grote Projecten en  Onderhoud
Griffioenlaan 2 | 3526 LA | Utrecht | K
Postbus 2232 | 3500 GE | Utrecht
Tel:
e-mail: rws.nl
http : / /www.  rijkswaterstaat, nl

Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).
Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.
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