AANKONDIGING DERDE MARKTCONSULTATIE PROGRAMMA ERTMS
EN VOORAANKONDIGING VOLGENDE MARKTCONSULTATIES
You can find the English version below
AANKONDIGING DERDE MARKTCONSULTATIE PROGRAMMA
ERTMS
Via deze aankondiging informeert het Programma ERTMS u over de
derde marktconsultatie ERTMS. Deze marktconsultatie volgt op de
marktconsultaties ERTMS die in de tweede helft van 2015 en in 2016 zijn
gehouden.
Deze marktconsultatie gaat over de nadere invulling van de
overkoepelende systeemintegratie. Tevens willen wij een beter beeld
krijgen hoe we de koppeling tussen de erkende ingenieursbureaus bij
infrastructuur en leveranciers in de aanbesteding- en
contracteringstrategie (ACS) kunnen vormgeven mede met het oog de
schaarse capaciteit van erkende ingenieurs.
Het Programma vraagt inhoudelijk deskundige marktpartijen hun visie te
geven op deze onderwerpen middels een aantal vragen. De reacties
kunnen worden gebruikt ter toetsing of ter onderbouwing bij de
afwegingen op deze onderwerpen. Daarnaast geeft het Programma u zelf
de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen.
Uitgangspunt voor deze onderwerpen is de versie van de ACS die op 29
april 2016 is gepubliceerd.
Proces
Aan marktpartijen wordt verzocht om zich schriftelijk aan te melden via het
e-mailadres van het Programma: marktconsultaties@ERTMS-nl.nl.
Op basis van de aanmeldingen, nodigt het Programma deskundige
marktpartijen uit voor individuele gesprekken.
Deze gesprekken vinden plaats op 12 of 13 december a.s. De
mogelijkheid bestaat dat bij grote respons ook in de tweede week van
januari gesprekken worden gevoerd.
Het resultaat van deze marktconsultatie maakt het Programma op
hoofdlijnen in een (geanonimiseerd) verslag openbaar op de website van
het Programma ERTMS.
Beoogde planning
DATA
29 november 2016

ACTIVITEIT
Publicatie document van de derde marktconsultatie

Uiterlijk 5 december
2016
voor 12.00 uur

Aanmeldtermijn en aanmelding van onderwerpen die u
met Programma wenst te bespreken. via
marktconsultaties@ertms-nl.nl

Uiterlijk 7 december

Uitnodiging voor het voeren van individueel gesprek

1

2016

inclusief de vragen die het Programma wil bespreken

12 en 13 december 2016

Individuele gesprekken met marktpartijen

Tweede week van januari
2017

Ruimte voor het voeren extra individuele gesprekken
met marktpartijen op uitnodiging van het Programma

Vertrouwelijkheid
Het Programma ERTMS gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
en dient het ‘level playing field’ te waarborgen. Het Programma heeft
spelregels opgesteld die onder andere toezien op de wijze waarop
omgegaan wordt met de van marktpartijen verkregen informatie. Deze
spelregels zijn in het marktconsultatiedocument opgenomen.
Deelname
Het Programma ERTMS vindt het belangrijk om concrete informatie te
verkrijgen van marktpartijen. De te consulteren onderwerpen zijn
uiteenlopend van aard en vragen om verschillende inhoudelijke expertise.
Het Programma verzoekt daarom alleen de marktpartijen die inhoudelijk
deskundig zijn te reageren.
Het Programma ERTMS behoudt zich het recht voor om af te wijken van
bovenstaande voornemens.
VOORAANKONDIGING VOLGENDE MARKTCONSULTATIES
Het Programma ERTMS maakt van deze gelegenheid gebruik om een
vooraankondiging te doen van binnenkort te houden marktconsultaties.
Het betreft hier :
1. De schriftelijke toetsing met betrekking tot het programma van eisen
voor de STM ATB-EG (start naar verwachting 8 december 2016), en
2. De startbijeenkomst voor in 2017 te houden individuele technische
afstemoverleggen over delen van het Programma van Eisen voor het
ERTMS infrastructuurbeveiligingssysteem (naar verwachting eind
januari 2017).

Met vriendelijke groet,
Wim Fabries
Programmadirecteur ERTMS
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ANNOUNCEMENT THIRD MARKET CONSULTATION ERTMS
PROGRAMMA AND PRIOR ANNOUNCEMENT FOLLOWING MARKET
CONSULTATIONS
ANNOUNCEMENT THIRD MARKET CONSULTATION ERTMS
PROGRAMME
In this announcement, the ERTMS Programme would like to inform you
about the upcoming third market consultation. This market consultation
succeeds the ERTMS market consultations held in the second half of
2015 and 2016.
The third market consultation concerns the further elaboration on
overarching system integration. In addition, we wish to obtain a better view
on how the connection between certified engineering firms on
infrastructure and suppliers in the procurement and contracting strategy
can be realized in light of the scarce resources of certified engineers.
The Programme requests knowledgeable market parties to reply on these
topics, by answering several questions. These answers can be used to
validate or substantiate considerations on the concerning topics.
Furthermore, market parties will be given the opportunity to suggest own
topics.
The topics will be based on the PCS (Procurement and Contracting
Strategy) as published on the 29th of April.
Process
Market parties are requested to apply in writing before the 5th of December
by using the Programme’s e-mail address marktconsultaties@ERTMSnl.nl. Based on the applications, the Programme will invite all
knowledgeable market parties for in-depth meetings on 12 or 13
December 2016. In the event of a large number of applications, meeting
will also be held in the 2nd week of January of 2017. The Programme will
summarize the results of the market consultation in a high-level
(anonymous) report that is to be published on the Programme’s website.
Conditional planning
DATE
November 29th 2016
th

December 5
before 12.00

2016

th

ACTIVITY
Publication of the third market consultation document
Response deadline for applying on topics you wish to
discuss with the Programme, via
marktconsultaties@ertms-nl.nl

Until December 7 2016

Invitation for individual meetings including questions the
Programme wishes to discuss

12 and 13 December

Individual meetings with market parties

3

2016
2

nd

week of January 2017

Reservation for additional individual meetings with
market parties, based on invitations of the Programme

Confidentiality
The ERTMS Programme will carefully deal with confidential information
obtained and will ensure a level playing field. The Programme has drafted
rules of the market consultation that, amongst other aspects, describe the
manner in which the Programme deals with the information received in
this consultation. These rules are listed in the market consultation
document.
Participation
The ERTMS Programme finds it important to receive concrete information
from market parties. The topics that are part of the market consultation
vary and several fields of expertise are necessary. The Programme
therefore only requests those market parties which have the necessary
expertise to respond.
The ERTMS Programme reserves the right to deviate from the
aforementioned intentions.

PRIOR ANNOUNCEMENT FOLLOWING MARKET CONSULTATIONS
The ERTMS Programme wishes to take this opportunity to make a prior
announcement on the following market consultations which will be held in
the near future.
These concern:
1. A written validation regarding the requirements for the STM ATBEG (expected to be held starting December 8, 2016), and
2. A kick-off meeting regarding individual technical coordination
meetings to be held in 2017 on several requirements on the
ERTMS infrastructure safety system (expected late January 2017).
With kind regards,

Wim Fabries
ERTMS Programme Director
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