
1 / 4 BE001 19/05/2022 - BDA nummer: 2022-519207 Standaardformulier 14 - NL
DVS - Digitaal Volgsysteem – Opzetten, exploiteren en onderhouden van een systeem voor het opvolgen van (real-time) locatie
data van voertuigen die ingezet worden bij werken op snel- en gewestwegen

Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent

Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_17002

Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444627
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: DVS - Digitaal Volgsysteem – Opzetten, exploiteren en
onderhouden van een systeem voor het opvolgen van (real-time) locatie data van
voertuigen die ingezet worden bij werken op snel- en gewestwegen

Referentienummer: 2 EMG-VWT/INN/2022/1 -
Aankondiging-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 64216200 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De Vlaamse Overheid legt in 2-13.3.4 van het SB250 op aan partijen, die voertuigen en i.h.b. botsers
inzetten, om een digitaal volgsysteem (Track & trace systeem) op te zetten. De informatie, aangeleverd door voertuigen
van verschillende partijen is onder andere nuttig voor werfopvolging maar zal in de eerste plaats gebruikt worden om de
veiligheid nabij (mobiele) werven te verbeteren. De Vlaamse Overheid gaat er van uit dat partijen die voertuigen inzetten bij
wegenwerken op snel- en gewestwegen al beschikken over een conform track and trace systeem.
Deze opdracht betreft die Track & trace informatie, aangeleverd door verschillende partijen (dienstverleners van track and
trace systemen), te verzamelen, uit te lezen en gebundeld als datastroom aan te bieden aan de aanbesteder. Deze datastroom
is een databron ten behoeve van het Mobilidata programma en zal dus gebruikt worden om weggebruikers persoonlijk
te waarschuwen over en voor (dynamische) wegenwerken. Binnen het Vlaams Verkeerscentrum laat de data onder meer
toe bestaande vaste LED-borden automatisch, semiautomatisch of manueel aan te sturen in functie van de locatie van de
(mobiele) wegenwerken. De informatie over de locatie van de werf zal tevens via de Datex II feed van het Verkeerscentrum
ontsloten worden opdat ze verder door andere actoren kan worden opgepikt ter bevordering van de verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid. Daarom moet de dataset aanvullend zijn en kwaliteitsbevordering als ambitie hebben, naast het realtime
beschikbaar stellen van informatie over de (dynamische) wegenwerken.
Naast de basisfunctionaliteit (het aggregeren van locatiedata en die data aanleveren en visualiseren), die vooral op veiligheid
gericht is, voorziet de aanbesteder ook enkele mogelijke functionele uitbreidingen, vooral wat betreft de mogelijkheden voor
werfopvolging.
Op dit moment volgt de aanbesteder ongeveer 450 voertuigen. De data wordt aangeleverd door 2 dataleveranciers die data van
5 aannemers doorgeven. De aanbesteder verwacht hier nog enige uitbreiding.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 19/05/2022

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2022-515871
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 086-233361
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 03/05/2022
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Bij deze wordt wijzigingsbericht 1 gepubliceerd: verduidelijking bestektekst - zie document 20220519_WB1_VWT-INN-2022-1
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