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De Entree van het AMC
Hier kom je binnen: het AMC, een 21e-eeuws gasthuis. Een eminente medische instelling, die
functioneert op (inter)nationaal, regionaal, stedelijk en buurtniveau.
Hier ben je: een instituut dat geworteld is aan de zuidoostrand van de stad en dat straks, met
partner VUmc, één van de twee locaties van het UMCA vormt.
Het zijn de mensen, de professionals, die het AMC zijn waarde geven. Deze waarde komt tot uiting
als artsen, verplegers, docenten, opleiders en onderzoekers in contact komen met de patiënten,
studenten en partners. Deze ontmoeting begint bij de Entree: een helder geprofileerde plek, een
logische stap naar het contact. De Entree geeft richting, rust en duidelijkheid.
Voor de AMC’ers is de Entree één van de kristallisatiepunten van hun trots op het AMC.
De Entree kent een binnen- en een buitenwereld. Beide werelden bieden een plek om te zijn en te
wachten, zonder in logistieke stromen meegenomen te worden. Het is vooral een veilige omgeving
waarin je jezelf kunt zijn.
De Entree bevordert ontmoeting, uitwisseling en bezinning, onder meer door de aanwezigheid van
kunst, van verbijzonderde ruimtes en natuur(lijke elementen).
Het stoere, ongenaakbare uiterlijk, beton brut, is het architectonische beeldmerk van het AMC. De
nieuwe Entree erkent dat, verhult het niet, maar vult het aan met een geruststellende, warm
ontvangende ruimte omringd door groen en water.
De Entree is meer dan een gebouw of een parkeerplaats, het is een omgeving met harde en zachte,
groene elementen die als geheel een gevoel van aangename verwondering veroorzaakt. De fysieke
en mentale benaderbaarheid van het 21e-eeuwse gasthuis wordt maximaal.

Herontwikkeling Entree en voorterrein

2/22

Inhoudsopgave
Vooraf

pag. 4

1
1.1
1.2
1.3

Uitschrijver
Uitschrijver van de prijsvraag
Contactgegevens
Indiening stukken

pag. 6

2
2.1
2.2
2.3

Opgave
Kern van de opgave
Algemene gegevens
Aandachtspunten

pag. 7

3

Voorwaarden

pag. 12

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Voorwaarden voor deelname
Voorkennis, belangenverstrengeling en contact
Voorwaarden met betrekking tot de opgave
Voorwaarden indiening stukken eerste ronde
Voorwaarden indiening stukken tweede ronde

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Beoordeling
Toetsing
Beoordelingscriteria en beoordelingsmethodiek
Jury
Juryrapport en uitslag

pag. 17

5

Vervolg

pag. 19

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Administratieve bepalingen
Planning
Communicatie met de uitschrijver
Vergoedingen
Communicatie resultaten
Toepasselijk recht en rechtsbescherming
Overige voorwaarden

pag. 20

Bijlagen, gepubliceerd op de website van de prijsvraag
1.
Achtergrond Academisch Medisch Centrum Amsterdam
2.
Plan Stationsplein
3.
Plattegrond van AMC in omgeving en structuur AMC-complex
4.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument
5.
Verklaring van eigendom
Bijlage 2 en 3 worden zo spoedig mogelijk na de uitschrijfdatum van de prijsvraag op de website gepubliceerd

Bijlagen, te vinden onder de link
6.
Welstandsvisie AMC
7.
ZOCITY, info over de huidige dynamiek en beoogde diversificatie van Amstel III

Herontwikkeling Entree en voorterrein

3/22

Vooraf
De technische staat van de parkeervoorziening bij de hoofdentree van het AMC maakt het
noodzakelijk deze te vervangen. De gewijzigde omstandigheden aan deze zijde van het complex
(afnemende vastgoedkansen, ontwikkelingen Amstel III en NS-plein) bieden de mogelijkheid de
opgave in een breder kader te zien en een nieuwe stedenbouwkundige visie te ontwikkelen voor
het voorgebied van het AMC, waarin de logistiek, de (openbare) ruimte, het vastgoed en de relatie
met de directe omgeving opnieuw gedefinieerd worden. Daarom schrijft het AMC schrijft een
prijsvraag uit voor de herontwikkeling van de Entree en het voorterrein van het AMC.
Doelstellingen
De doelstellingen van de prijsvraag zijn:
 Het selecteren van een schetsontwerp voor de herontwikkeling van het voorterrein en de
realisatie van een nieuwe entreepartij van het AMC met de bedoeling dit plan in het vervolg op
de prijsvraag uit te voeren,
 Het bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om zoveel mogelijk innovatieve
voorstellen te verkrijgen,
 Het brengen van helderheid in de ruimtelijke opzet en het gebruik van de omgeving aan de
noordoostelijke zijde van het AMC waarbij voet- en fietsverbindingen, natuur en activiteiten een
plaats hebben gevonden en aansluiten op de door het AMC te realiseren plannen voor het
voorterrein en de entree. Daarbij rekening houdend met op termijn te verwachten
ontwikkelingen rondom en met een (deels) gefaseerde realisatie,
 Een concept dat de menselijke maat en behoefte aan sociale veiligheid borgt in een gebied
waarin diverse verkeersstromen en -typen, water, groen, (grote) huisvesting en mensen
samenkomen.
Procedure
Deze prijsvraag is uitgeschreven onder de naam Open Oproep Herontwikkeling Entree en
voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam. De procedure betreft een Open Oproep op
basis van visie. Dit is een openbare prijsvraag in twee rondes. Deze opzet dient om enerzijds alle
geïnteresseerden in staat te stellen deel te nemen aan de prijsvraag en anderzijds om de
deelnamekosten beperkt te houden door te voorkomen dat onnodig veel deelnemers
ontwerpinspanningen moeten verrichten.
De deelnamevoorwaarden zijn bewust zo bescheiden mogelijk gehouden.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt
gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een jury minimaal
drie en maximaal vijf inzendingen die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit
aan de uitschrijver.
De inzenders van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin
aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. Uit
deze inzendingen selecteert de jury één ontwerp als winnend ontwerp.
Het AMC is voornemens om aan de winnende deelnemer een (vervolg) opdracht te verstrekken
door middel van het sluiten van een overeenkomst. De vervolgopdracht zal in beginsel bestaan uit
het uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp voor de onderdelen landschap en
parkeren en een definitief ontwerp voor het gebouw.
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De uitschrijver stelt een tegemoetkoming in de kosten ter beschikking aan de niet-winnende teams
uit de tweede ronde van € 10.330 excl. de door te uitschrijver te vergoeden btw, mits zij een
geldige inzending hebben gedaan.
Reglement
Het reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS Light Prijsvragen.
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de deelnemers en de
beoordelaars.
Dit reglement beschrijft de gehele procedure van de prijsvraag. Aan de deelnemers aan de tweede
ronde kan aanvullende informatie worden verstrekt.
Het reglement voldoet aan de Europese aanbestedingsregelgeving.
De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed met kenmerk 133380.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver en de contactpersoon van deze prijsvraag en
informatie over indiening van de inzendingen.
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave.
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden van de prijsvraag.
Hoofdstuk 4 beschrijft de beoordeling van de inzendingen.
Hoofdstuk 5 beschrijft de vervolgopdracht.
Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op deze prijsvraag.
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1

Uitschrijver

1.1

Aanbesteder / Uitschrijver van de prijsvraag
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Directoraat Inkoop AMC, dhr. W. Aykaz, w.aykaz@amc.nl
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam-Zuidoost
https://www.amc.nl

1.2

Contactgegevens
Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden ingewonnen via Bram Talman, Architectuur
Lokaal, bram.talman@arch-lokaal.nl, tel. 020 530 40 00.

1.3

Indiening inzending
De prijsvraag verloopt via de webpagina van de prijsvraag:
www.arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc
Alle stukken worden digitaal ingediend via deze webpagina.
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2

De opgave

2.1

Kern van de opgave
De kern van de opgave ligt op het vlak van een warm welkom en veilige ontvangst, prettig verblijf
zowel binnen als buiten, vergroenen, aansluiten op de omgeving, wegnemen van grenzen en
obstakels, realiseren van een nieuwe entree en het verbeteren (beheersbaar en veilig maken) van
de verkeersafwikkeling inclusief parkeer- en terreinvoorzieningen.
De Entree is de schakel tussen de openbare binnenruimte en het voorterrein en aanpalende
omgeving. Gezamenlijk vormen binnen- en buitenruimte de nieuwe toegang tot het AMC.
De ambitie is om een veilige, gastvrije, transparante en comfortabele ontvangst te realiseren die
24h/7d per week geopend is en voldoende ruimtelijke kwaliteit biedt.
Gevraagd wordt om een voorstel voor de herontwikkeling van het voorterrein van het AMC aan de
noordoostelijke zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij, waardoor
een obstakelvrije verbinding wordt gecreëerd tussen de openbare binnenruimte en een groener,
parkachtiger, voorgebied met verblijfsruimte voor patiënten en bezoekers en voor studenten en
medewerkers van het AMC. Vanzelfsprekend gelden gebruik en toegankelijkheid ook voor
buurtbewoners en werkenden uit de omgeving.
De herontwikkeling van de entree en het voorterrein resulteert, binnen de ruimtelijke context en
aandachtspunten, in een goede hechting met de omgeving van het AMC (o.a. het stationsgebied en
het kantorengebied Amstel III) en een hoge verblijfskwaliteit.
De herontwikkeling AMC omvat:
 Eén entree ontsloten vanuit parkeerplaatsen en aangesloten op de poliklinieken en het
ziekenhuis,
 Verblijfsomgeving binnen en buiten de entree met een separate aansluiting op de groene
omgeving op het maaiveld,
 Verbindingen tussen de ov-knoop Holendrecht, de nieuwe entree en het verder weg liggende
APC,
 Aanzet voor de aansluitingen op de wijdere omgeving en functioneel ruimtelijke structuur voor
het tussenliggende groen en waterpartij,
 Parkeervoorziening met (minimaal) 300 parkeerplaatsen,
 Een efficiënte verkeerslogistiek waarbinnen (arriverend) ambulancevervoer geprioriteerd is en
vrije baan heeft,
 De oplossing is energieneutraal en er wordt geen gas gebruikt.

2.2

Algemene gegevens
Aard van de opgave
Herontwikkeling naar optimaal functionerend entreegebied voor alle doelgroepen en functies.
De wens om op de omgeving aan te sluiten komt van twee zijden, vanuit het AMC en vanuit de
“omgeving”. Het AMC wil op eigen terrein (eigendomsgrens ligt in het hart van de waterpartij) een
aanzet geven voor dit aansluiten. Vandaar dat de visie in de eerste ronde betrekking heeft op een
ruim studiegebied. Bij het structuurontwerp in de tweede ronde ligt de focus op het plangebied
met OV-verbinding en de directe omgeving daarvan. Voor de verder weg gelegen omgeving zal met
een functionele en ruimtelijke structuur aangevuld met enkele oplossingsprincipes voor de
belangrijkste deelgebieden kunnen worden volstaan. Dit, omdat de functionele en ruimtelijke
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structuur voor omliggende partijen een kader moet worden dat in de loop van de tijd met
omliggende belanghebbenden verder ontwikkeld en gerealiseerd wordt.
Studie- en plangebied zijn in figuur 1 globaal aangegeven. Grenzen van het studiegebied zijn
indicatief. Het plangebied wordt ruimtelijk begrensd door grofweg de ringweg om P1 (voormalige
parkeergarage AMC) en de gevels van de gebouwen A, B en C.

Figuur 1, met ingetekend de contour van het nieuwe stationsplein en de letters waarmee de verschillende
(ge)bouw(del)en worden aangeduid.

Ruimtelijke context
Buiten het plangebied zijn op dit moment vooral de ontwikkeling(splannen) van Amstel III (health
technology, woningen en retail) van belang voor de relatie tussen het AMC en Amstel III1. Een deel
van die woningen is gericht op de ontwikkeling van medisch technologische bedrijvigheid in Amstel
III maar ook op het Medical Business Park aan de zuidzijde van het AMC en op de Medische
Faculteit AMC en het Zorgdomein van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Verbindingsroutes
tussen deze locaties lopen via de noord- en de oostzijde van het AMC. Een gebied dat woningen,
sport, onderwijs en onderzoek (alle componenten van de Health Campus) verbindt, maar nu vooral
een doorgangskarakter heeft waarin gewenste samenhang ontbreekt.
Voor de binding is naast verbinden ook in het gebied verblijven noodzakelijk en daar schort het aan.
Naar verwachting zullen ook andere bewoners/werkers van Amstel III de weg naar de
voorzieningen in het AMC weten te vinden en vice versa. AMC, Amstel III en Holendrecht (aan de
oostzijde van het spoortalud) zouden meer als één geheel moeten gaan functioneren. In plaats van
scheidingen zouden taludzones, onderdoorgangen, groene zones en waterpartijen juist als
aantrekkelijke overgangsgebieden moeten gaan fungeren in plaats van barrières te vormen zoals nu
het geval is.
Een directe en comfortabele verbinding voor voetgangers tussen de entree, het voorterrein en het
stationsgebied is ook in de toekomst essentieel. Enkele duizenden bezoekers, patiënten,
medewerkers en studenten maken dagelijks gebruik van het OV, een aantal dat eerder groeit dan
krimpt. Het stationsplein aan de zuidwestelijke toegang van NS-station Holendrecht is daarin een
belangrijke schakel en krijgt een upgrade. De plannen voor het plein zijn in een vergevorderd
stadium. In de uitwerking tot nu toe is er wel rekening mee gehouden dat de verbindingsroute voor
1

http://www.zocity.nl. Door de tijdsbalk op het dashboard te verschuiven worden de verschillende
initiatieven (in de loop van de tijd) zichtbaar.
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voetgangers (en eventueel fietsers) ook op een andere dan de huidige plek kan af-/aantakken. De
verbinding via het bestaande dijklichaam komt dan te vervallen.
De contour van het stationspleinplan is in figuur 1 over de bestaande situatie heen geschetst.
Meer informatie over dit plan van het stationsplein is te vinden in hoofdstuk 2.3 en in bijlage 2.
Andere ontwikkelingen buiten het directe plangebied zijn dat het AMC-gebouw “Rode Luifel”
(=tijdelijke uitbreiding gebouw A) naar verwachting eind 2019 definitief zal verdwijnen, dat een
uitbreiding van bouwdeel Q in noordelijke richting tot de noordgevellijn van het APC overwogen
wordt en dat de uitrukpost van Ambulance Amsterdam in dezelfde periode verplaatst zal worden
naar een locatie buiten het studiegebied.
Het kunstwerk “Vlaggenmonument” van Marthe Röling moet aan de noordoostelijke zijde
behouden blijven maar niet noodzakelijkerwijs op de huidige positie.
Door het studiegebied lopen allerlei voetganger- en fietsverbindingen zowel op als buiten het AMCterrein. Door de gebrekkige afstemming tussen deze routes en de ontwikkelingen m.n. op het AMCterrein, in de afgelopen decennia zijn er zeer onduidelijke en onveilige situaties ontstaan. De
herontwikkeling van de Entree en Voorterrein AMC is een aanzet om ook deze aansluitingen tussen
het (plangebied op het) AMC-terrein en de omgeving te structureren.
Nu is de verdeling van fietsers die het AMC-terrein op komen en weer verlaten: 55% NW, 25% NO
en 20% Zuid. De aansluiting van het APC (en daarmee andere gebouwen aan de westzijde van de
monoliet) op de Entree en de OV-knoop maakt deel uit van de opgave.
Het Spoorpark, een parkzone in ontwikkeling ingeklemd tussen Amstel III en het spoortalud en
doorlopend tot aan Bijlmer, is het vermelden waard om de aandacht te vestigen op de naar
verwachting groeiende stroom van m.n. fietsers vanuit die richting.
Het gemotoriseerde verkeer blijft gebruik maken van de hoofdontsluiting van het AMC-terrein
(Muntbergweg/Meibergdreef) en van de ringweg, het verzamelt zich in het plangebied. Daar is ook
de enige Kiss & Ride voor patiënten/bezoekers.
Voor de route tussen Entree en de P2-garage aan de westzijde van het AMC (bij onvoldoende
parkeergelegenheid) is het aan te raden met de klok mee de ring te volgen. De functie van de ring
als rondweg blijft gehandhaafd.
Overzichtelijkheid en (sociale) veiligheid zijn bij het herinrichten van het voorterrein een
topprioriteit.
Beoogde gebruikers
Patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers, leveranciers, werkende en bewoners uit de
omgeving. Het aantal mensen dat jaarlijks het AMC bezoekt, is vergelijkbaar met het
bezoekersaantal van het Rijksmuseum.
Financiën
Voor de Herontwikkeling Entree en voorterrein is een bouwbudget van € 8.265.000 excl. btw
geraamd. Het architectenhonorarium is vastgesteld op € 103.305 excl. btw.
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2.3

Aandachtspunten
Functioneel
De huidige functies in het plangebied zijn:
 Hoofdentree, Polikliniekentree en Kiss & Ride (alle op 0 niveau),
 Ambulancehal (01 niveau, maaiveld),
 SEH en Huisartsenpost (01 niveau, maaiveld),
 Parkeerplaats P1, fietsenstalling bezoekers en medewerkers en fietsenmaker (01 niveau,
maaiveld).
Deze functies blijven ook op termijn in het plangebied gehandhaafd. Echter de bestaande
fietsenstalling voor medewerkers en de fietsenmaker zullen tijdig naar een andere locatie aan de
westzijde worden verplaatst. De stalling voor bezoekers blijft en zal in de plannen moeten worden
opgenomen.
De gecombineerde Entree sluit aan op bouwdeel A (polikliniek, recente facelift) en bouwdeel C (nog
te ontwikkelen na vertrek van de receptiebalie, met optie voor poliklinische apotheek) en vult
daarmee een nu ontbrekend stukje van de ontsluitingsstructuur van het AMC in.
Programmatisch
In de Entree worden de huidige hoofd- en polikliniekentree gecombineerd. De Entree huisvest o.a.:
 Receptie en patiënten verblijfs- en wachtruimte inclusief sanitaire voorzieningen;
 Enkele entree gerelateerde functies als beveiliging, patiëntenregistratie;
 Geen horeca (is al in de aanpalende gebouwen aanwezig).
Buitenruimte
De gedachte achter een continuüm tussen binnen en buiten is enerzijds de wens om het publieke
0-niveau van het AMC naar buiten uit te breiden en met het lager gelegen maaiveld (01-niveau) te
verbinden. Een goede buitenruimte en verbinding met het groen ontbreken en worden node
gemist.
Anderzijds is het eveneens de wens om het publieke 0-niveau open te stellen voor buurtbewoners
en werkenden uit de omgeving die van de openbare voorzieningen in het AMC gebruik willen
maken.
De ruimtelijke beperking van de huidige Kiss & Ride levert, mede door de hectiek en dynamiek van
de entreefuncties, een buitenruimte op die het predicaat verblijfsruimte niet waardig is. De
toekomstige binnenruimte is comfortabel en ruim, de buitenruimte zou eveneens ruim en
comfortabel moeten zijn, plaatselijk beschut, groen, rustig en voldoende ruimte aan patiënten (te
voet met/zonder infuuspaal dan wel in bed), bezoekers, studenten en medewerkers moeten bieden
om zich te ontspannen of langs een aangename en veilige aansluiting de groene omgeving of het
stationsgebied te bereiken.
Plan Stationsplein
Het AMC en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken dat er ruimte is voor bijsturen van het
plan mits dat tot een win-win situatie leidt.
Inschrijvers wordt daarom gevraagd de verbinding tussen de Entree en de OV-knoop Holendrecht
met respect voor het stationspleinplan uit te werken, maar ze zullen ook worden uitgedaagd daar
het maximale uit te halen (gebruik makend van de mogelijkheid het beoogde plan voor het
stationsplein bij te sturen) opdat de verbinding en de pleinfunctie sterk verbetert en de
consequenties globaal kostenneutraal door te voeren zijn.
Het huidige busstation is daarbij een gegeven.
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Binnenruimte
In de Entree worden bezoekers ontvangen maar is er ook ruimte om iets afstand te nemen van het
ziekenhuisbedrijf. Deze ruimte heeft een pendant buiten en zijn onderling verbonden.
Ontvangst strekt zich uit tot het uitgeleide doen van m.n. patiënten die gebruik maken van
natransport (zorgtaxi, familie ed.). Voor deze vaak zwakke en minder-valide patiënten is een
comfortabele verblijfsruimte vlakbij de entreedeuren een uitkomst om de belasting van de transfer
naar de auto te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat chauffeurs hun klanten makkelijk kunnen
vinden en daarvoor niet ver het gebouw in hoeven.
Gebruikers
De brede groep van patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers en het autoverkeer
verdragen elkaar niet in het plangebied. Structurele scheiding is niet alleen veilig, maar komt ook
het verblijfsklimaat ten goede. Autoverkeer op het 0-niveau, zoals nu het geval is, is niet langer
wenselijk. De Kiss & Ride functie zal dan ook naar het 01-niveau worden verplaatst. Ook de andere
verkeersbewegingen (motoren, (brom)fietsen ambulances) vinden op het 01-niveau plaats. De
ambulances hebben daarbinnen een prioriteit, zij moeten ongestoord de ambulancegarage kunnen
bereiken om verlies van kostbare tijd tegen te gaan.
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3

Voorwaarden

3.1

Voorwaarden voor deelname
Architecten
Deelname aan deze prijsvraag staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het Nederlands
Architectenregister dan wel een vergelijkbaar register in het buitenland.
Teams
Het staat deelnemers vrij om samenwerking te zoeken met professionals uit andere (ruimtelijke)
vakgebieden wanneer zij denken dat hun inzending daardoor beter wordt. Hierbij geldt dat de
architect die de inzending doet, de hoofdverantwoordelijke inzender is.
Een deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending doen. De hoofdverantwoordelijke
inzender mag slechts in één team deelnemen; de overige deelnemers mogen in meerdere teams
participeren.
Deelnemers die hun inzending in de eerste ronde niet in teamverband hebben ingediend, kunnen
dat in de tweede ronde desgewenst alsnog doen met het oog op door henzelf gewenste
aanvullende expertise. Deelnemers die hun inzending in de eerste ronde in teamverband hebben
ingediend kunnen hun team in de tweede ronde desgewenst aanpassen. De jury kan hiertoe
aanbevelingen doen. De hoofdverantwoordelijke inzender in de tweede ronde mag niet wijzigen.
Registratie
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het indienen van
de inzending conform de inzendingsvoorwaarden (zie hoofdstuk 3.4). Geïnteresseerden in
deelname maken hiervoor gebruik van het digitale registratieformulier op de webpagina van de
prijsvraag.
DE REGISTRATIETERMIJN VOOR DEELNAME AAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP
24 april 2017 om 12:00 uur (middag)
Na registratie ontvangt men een automatische bevestiging van de registratie met een link en een
wachtwoord om een inzending te kunnen doen. Neem contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl
wanneer deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de
registratie is binnengekomen.

3.2

Voorkennis, belangenverstrengeling en contact
Degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven, zijn uitgesloten van
deelname. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze betrokken geweest zijn bij de
voorbereiding en/of organisatie van de prijsvraag.
Het is de deelnemers niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar adviseurs met
betrekking tot deze prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact anders dan met de
contactpersoon (zie onder 1.2) zal in beginsel tot uitsluiting leiden.
De uitschrijver wil niet te rigide omgaan met het uitsluiten van allen die betrokken zijn of zijn
geweest bij de voorbereiding en organisatie van de prijsvraag. Wie twijfelt over deelname wordt
opgeroepen vragen hierover te stellen vóór de sluiting van de vragenronde (zie hoofdstuk 6).
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3.3

Voorwaarden met betrekking tot de opgave
Eerste ronde
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen te komen heeft
de uitschrijver besloten om in de eerste ronde van de prijsvraag geen randvoorwaarden te stellen.
Tweede ronde
Het structuurontwerp STB 2014 met nader te specificeren financiële onderbouwing
(raming/begroting) in de tweede ronde moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
 Welstandsvisie AMC. Deze visie bevat concrete regels en richtlijnen, die voorwaardelijk zijn voor
zowel het beheer en onderhoud als voor aanpassing en vernieuwing van de huisvesting en
(terrein)inrichting (zie bijlage 6),
 De bouwregelgeving,
 Bestemmingsplannen,
 Milieueisen.
Aan de deelnemers die worden uitgenodigd voor de tweede ronde kan aanvullende informatie
worden verstrekt.
Inzendingen die niet aan de hierboven vermelde randvoorwaarden voldoen zijn ongeldig en komen
niet voor beoordeling in aanmerking.

3.4

Voorwaarden indiening stukken eerste ronde
Anonimiteit
De eerste ronde van de prijsvraag verloopt anoniem. Dat geldt voor alle stukken die worden
ingezonden. Op deze stukken mag niets staan vermeld waaruit de oorsprong van de inzending kan
worden afgeleid. Dit geldt dus ook voor de bestandsnamen en metadata zoals de auteur van de
stukken.
De gegevens van de inzender en diens team worden uitsluitend vermeld op de Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) en de Verklaring van eigendom.
Inzending
Een inzending bestaat uitsluitend uit stukken die via de website geüpload worden. Inzendingen
moeten van een motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd.
DE INZENDTERMIJN VOOR DE EERSTE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP
26 april 2017 om 12.00 uur (middag)
Na inzending ontvangt men een automatische bevestiging van ontvangst. Neem contact op met
mailadres contactpersoon genoemd onder 2.1 als deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen.
Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.
Een inzending bestaat uit:
1. Een visie in tekst en beeld
De ingezonden visie betreft een visie op de opgave als geheel en de daarbij gestelde
aandachtspunten, die helder wordt verwoord een toelichtende tekst en bijbehorende
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verhelderende schema's en referentiebeelden. Per beeld wordt geduid op welke manier de
referentie van toepassing is.
De visie besteedt aandacht aan:
 Aard en opzet van het visiegebied, qua zichtlijnen, sfeer/beleving en functionaliteit,
 Aansluiting van plan- en visiegebied op elkaar, vanuit het perspectief van de automobilist, de
fietser, de voetganger en de ov-gebruiker,
 Verhouding van entree en het bestaande complex vanuit architectonisch perspectief,
 Functionele betekenis van Entree voor het bestaande complex, interne ontsluiting en de
omgeving.
De visie bestaat uit vier bladen A3 die als volgt zijn ingedeeld:
 1e blad: algemene visie op de opdracht,
 2e blad: de grotere context en de routes,
 3e blad: de ontvangst, binnen en buiten,
 4e blad: de architectuurvisie.
De opmaak van deze pagina’s is, met inachtneming van het bovenstaande, verder vrij.
De vier pagina’s worden aangeleverd in pdf formaat. De lettergrootte van de tekst is minimaal 10,
de referentiebeelden zijn in hoge resolutie (300 dpi).
Toelichting referentiebeelden
De referentiebeelden dienen ter ondersteuning van de visie: ze geven aan in welke richting de
ontwerpoplossing wordt gedacht. De keuze welke referentiebeelden te gebruiken is vrij. Dat hoeft
geen eigen werk te zijn. Derhalve kan de jury geen rechtstreekse relatie tussen referentiebeelden
en de identiteit van de deelnemer(s) veronderstellen. Houd er wel rekening mee dat de eerste
ronde van de prijsvraag anoniem verloopt. De inzending, dus inclusief de referentiebeelden, mag
op geen enkele wijze te herleiden zijn naar de inzender op straffe van uitsluiting. Het afbeelden van
uitsluitend eigen werk kan hiermee op gespannen voet staan. Het gaat er bij een prijsvraag om dat
ook inzenders die niet over relevante eigen referenties beschikken, zo een kans hebben om zich te
kwalificeren voor deze opdracht.
Of u de bron van de gebruikte referentiebeelden moet noemen hangt van de beelden af. U dient
inderdaad zorgvuldig om te gaan met auteursrecht van anderen. U kunt inderdaad niet zomaar
auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van anderen gebruiken. In het publieke domein zijn er
voldoende rechtenvrije beelden beschikbaar en het staat u vrij om zelf foto’s te maken van
bouwwerken in de openbare ruimte.
Er wordt in de eerste fase nadrukkelijk niet gevraagd om een ontwerp, ontwerpschets,
gedetailleerde tekeningen op schaal, zelfgemaakte renderings, technische detailschetsen e.d..
Dergelijke beelden beschouwt de uitschrijver als ongevraagde ontwerpen. De uitschrijver wil
voorkomen dat deelnemers in de eerste ronde ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder
vergoeding.
2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Dit document kan worden gedownload van de website van de prijsvraag en wordt, uiteraard
ingevuld, geüpload bij de inzending.
3. Verklaring van eigendom
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij de inzending en een verklaring dat de
inzending het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender, die ook zijn of haar
registratienummer in het Nederlands Architectenregister (dan wel een vergelijkbaar buitenlands
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register) invult.
Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat kan worden
gedownload van de webpagina van de prijsvraag. Bij aanvang van de tweede ronde kan de
uitschrijver vragen om bewijsmiddelen ter verificatie van de verklaring van eigendom.
Inzending na de nota van inlichtingen
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het doen van een inzending tot na de
publicatie van de nota van inlichtingen (zie onder 6.2). De nota van inlichtingen kan toelichtingen
op en aanpassingen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor
het bepaalde in dit reglement.
Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen.
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.
Indien de deelnemer meer dan het maximum aantal pagina’s indient zal het meerdere niet in de
beoordeling worden meegenomen.
De inzending bevat geen voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege
onleesbare of onvindbare inzendingen.
3.5

Voorwaarden indiening stukken tweede ronde
DE INZENDTERMIJN VOOR DE TWEEDE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP
21 juli 2017 om 12.00 uur (middag)
Na inzending ontvangt men een bevestiging van ontvangst. Neem contact op met het mailadres van
de contactpersoon genoemd onder 1.2 als deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo
kan worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.
Inzending
De tweede ronde verloopt niet anoniem; uitnodiging voor de tweede ronde geschiedt op naam.
De inzending betreft een uitwerking van de visie die in de eerste ronde is ingezonden. Het is niet
toegestaan om een inzending in te dienen die op een geheel nieuwe visie is gebaseerd.
Ook in de tweede ronde bestaat een inzending uitsluitend uit stukken die digitaal worden ingezonden
via de webpagina van de prijsvraag: www.arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc
Alle stukken moeten voorzien zijn van het in de eerste ronde gekozen motto.
Een inzending bestaat uit:
1. Structuurontwerp STB2014
Een ruimtelijk ontwerp dat een goed inzicht biedt in de architectonische vormgeving, de
constructieve samenhang, installaties en de stedenbouwkundige inpassing.
Er wordt gevraagd om:
- een situatietekening van het gebouw in relatie tot de omgeving (plangebied),
- plattegronden,
- aanzichten en doorsneden,
- schetsmatige tekeningen van de constructie, en
- impressie van de beoogde materialisatie, aangevuld met relevante principedetails
- schetsmatige opzet van de verbinding tussen het AMC en het station Holendrecht
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- functioneel ruimtelijke inrichting van de verder weg (buiten de erfscheiding) liggende
omgeving incl. globale uitwerkingen van voor functioneren relevante deelgebieden.
Dit bestand van maximaal 5 pagina’s A3 wordt in hoge resolutie (300 dpi) in pdf aangeleverd.
Afdrukken op A1 dienen mogelijk te zijn en de overzichtstekeningen dienen bij afdrukken op
schaal 1:100 goed leesbaar te zijn.
2. Tekstuele toelichting op het structuurontwerp
De toelichting moet worden ingediend als tekstdocument zonder illustraties in pdf bestand. Dit
document bestaat uit maximaal 4 pagina’s A4 en bevat een toelichting op het ontwerp en de
constructie. Ook moet worden ingegaan op het proces, zoals een integrale benadering van het
ontwerpproces en samenwerking met gebruikers en bewoners.
3. Projectraming op basis van SSK 2010
Voor de projectraming wordt rekening gehouden met het indicatieve bouwbudget zoals vermeld
in hoofdstuk 2.2.
De projectraming wordt aangeleverd in een pdf bestand, converteerbaar naar Excel-formaat, en
is te printen op A4 formaat.
4. Samenvatting
Een korte beschrijving van de kern van het voorstel in maximaal 200 woorden in word-bestand.
Deze tekst dient uitsluitend voor communicatiedoeleinden en wordt niet in de beoordeling
betrokken.
5. Verklaring van eigendom
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij de inzending in de tweede ronde en
een verklaring dat de inzending het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke
inzender. Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat in de
tweede ronde beschikbaar wordt gesteld. Hierop worden ook alle registratienummers in het
Architectenregister van de betrokken architecten vermeld.
Inzending na de nota van inlichtingen
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het doen van een inzending tot na de
publicatie van de nota van inlichtingen (zie onder 6.2). De nota van inlichtingen kan toelichtingen
op en aanpassingen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor
het bepaalde in dit reglement.
Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen. Materiaal
dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken. De inzending bevat geen
voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan
eventuele schade die is ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen.
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4

Beoordeling

4.1

Toetsing
Een technische commissie bekijkt eerst of de inzendingen correct en tijdig ingediend zijn en of zij
voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. De commissie kan tevens advies uitbrengen over de
wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave en de aandachtspunten zoals beschreven in
hoofdstuk 2.
De technische commissie rapporteert haar bevindingen aan de jury. Inzendingen die niet of slechts
gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en
uitgesloten van verdere beoordeling. Het besluit hiertoe wordt genomen door de uitschrijver, op
advies van de jury. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling
door de jury.
De technische commissie bestaat uit:
 Ed de Klerk, projectmanager (voorzitter, tevens secretaris van de prijsvraag),
 ir. Onno Valk, Welstandscommissie AMC,
 ing. Wresh Aykaz, Directoraat Inkoop AMC,
 ir. Charles van Marrelo, architect Atelier Rijksbouwmeester,
 ir. Ben Kuipers, landschapsarchitect Atelier Rijksbouwmeester.
De uitschrijver kan specifieke expertise toevoegen indien de inzendingen daartoe aanleiding geven.
Het toetsingsrapport wordt door de technische commissie opgesteld i.s.m. Architectuur Lokaal.

4.2

Beoordelingscriteria en systematiek beoordeling
De volgende criteria worden generiek gehanteerd:
 Creativiteit: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling wordt gegeven aan
de opgave;
 Integraliteit: de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op geslaagde wijze
geïntegreerd worden;
 Innovatie: de mate waarin vernieuwende oplossingen worden aangedragen;
 Haalbaarheid: de mate waarin het voorgestelde realistisch is;
 Duurzaamheid: de mate waarin realistische voorstellen worden gedaan voor materiaal-en
energiegebruik en/of hergebruik.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er wordt gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.

4.3

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury.
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij
geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria.
De jury selecteert in de eerste ronde op basis van anonieme beoordeling minimaal drie en
maximaal vijf deelnemers voor de tweede ronde. Na deze beoordeling worden de namen van de
geselecteerde kandidaten bekend gemaakt en uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde.
In de tweede ronde wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om hun inzending aan de
jury te presenteren.
Nadere informatie hierover wordt in de tweede ronde verstrekt.
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De jury is als volgt samengesteld:
 prof. dr. M.J. (Maas Jan) Heineman, Raad van Bestuur AMC,
 ir. F.L.H. (Floris) Alkemade, Rijksbouwmeester,
 ir. A.G. (Ton) Schaap, Senior stedenbouwkundige Amsterdam,
 drs. E. (Emile) Spek, Directeur Directoraat Huisvesting & Techniek (HV&T) AMC,
 mr. G.J. (Bart) Pijpers, Cliëntenraad AMC.
Secretaris van de prijsvraag is Ed de Klerk. Ondersteuning wordt verleend door drs. Cilly Jansen en
drs. Vincent Kompier, Architectuur Lokaal; allen zonder stemrecht.
4.4

Juryrapport en uitslag
De jury heeft de bevoegdheid de eigen verklaringen na de beoordeling in de eerste ronde te
openen en de namen van de inzenders bekend te maken. De uitschrijver committeert zich aan de
juryuitspraak en nodigt de geselecteerde deelnemers uit voor de tweede ronde. De overige
deelnemers worden op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd worden voor de
tweede ronde.
De jury kan aanbevelingen formuleren voor de uitwerking van de inzendingen die zij selecteert voor
deelname aan de tweede ronde.
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Het juryrapport bevat een
algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de
beoordeling.
Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag.
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5

Vervolg
Het AMC heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren. Het AMC is dan ook
voornemens om aan de winnende deelnemer een opdracht te verstrekken door middel van het
sluiten van een overeenkomst. Deze opdracht zal in beginsel bestaan uit het uitwerken van het
schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp voor de onderdelen landschap, parkeren en verbinding
OV-knoop Holendrecht en een definitief ontwerp voor het gebouw.
De verdere uitwerking van het voorlopig c.q. definitief ontwerp zal vervolgens geschieden door de
uitvoerende partij(en) in een Engineer en Build opdracht, dit in nauwe samenwerking met de
winnende deelnemer. Tijdens de realisatie zal de winnende deelnemer een toetsende rol krijgen.
Daar zullen separaat afspraken over worden gemaakt.
De exacte invulling van de opdracht, waaronder hoofdelijke aansprakelijkheid en de positie van de
architect / het architectenteam op basis van de DNR is onderwerp van nadere onderhandeling.
Deze onderhandelingsprocedure maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de prijsvraag.
Indien de onderhandelingen met het winnende team niet tot het gewenste resultaat leiden,
behoudt de uitschrijver zich het recht voor om in het voorkomend geval de onderhandelingen voort
te zetten met de runner up en eventueel de derde prijswinnaar.
Indien de uitschrijver in tweede aanleg een opdracht verstrekt aan de runner up komt diens
aanspraak op de in 6.3 genoemde vergoeding te vervallen.
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6

Administratieve bepalingen

6.1

Planning
De onderstaande planning is indicatief. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om binnen de
kaders van redelijkheid en billijkheid de planning tussentijds aan te passen indien (onvoorziene)
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
1e ronde
Wk 10
Wk 12
Wk 12
Wk 13
Wk 14
Wk 17
Wk 17
Wk 17
Wk 18/19
Wk 21
Wk 21/22
2e ronde
Wk /22
Wk 23
Wk 24
Wk 29
Pm na de zomer

6.2

do
di
do
vr
wo
ma
wo
do-vr
ma-vr
ma-vr
ma-vr

09-03-2017
21-03-2017
23-03-2017
31-03-2017
05-04-2017
24-04-2017
26-04-2017
27/28-04-2017
01/12-05-2017
22/26-05-2017
22-05/01-06-2017

do
ma-vr
ma-vr
vr

01-06-2017

Uitschrijfdatum prijsvraag
Sluiting aanmelding deelname informatiebijeenkomst
13 - 14 uur
Informatiebijeenkomst op locatie
12 uur middag Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
12 uur middag Sluiting registratie deelname 1e ronde
12 uur middag Sluiting inzendtermijn 1e ronde
Check compleetheid inzending
Toetsing
Beoordeling
Bekendmaking resultaat 1e ronde

Uitnodiging deelnemers 2e ronde, info op locatie
Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
21-07-2017 12 uur middag Sluiting inzendtermijn 2e ronde
Toetsing
Presentaties en beoordeling
Bekendmaking resultaat prijsvraag

Communicatie met de uitschrijver
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 23 maart 2017 van 13.00 - 14.00 uur organiseert de uitschrijver een
informatiebijeenkomst op de locatie, waar geïnteresseerden in deelname nader geïnformeerd
worden over de opgave en het verloop van de prijsvraag. Informatie over de exacte locatie en het
programma voor deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website van de prijsvraag.
Wie wil deelnemen aan deze informatiebijeenkomst moet zich daartoe per email aanmelden.
Het verslag van de bijeenkomst wordt in de nota van inlichtingen verwerkt.
AANMELDING VOOR DE INFORMATIEBIJEENKOMST IS MOGELIJK TOT EN MET 21 maart 2017
Vragen
De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen en vragen te stellen over de prijsvraag.
Deelnemers kunnen zich uitsluitend richten tot de onder 1.2 genoemde contactpersoon. Het is niet
toegestaan om zich tot andere medewerkers van de uitschrijver te wenden. Overtreding van deze
voorwaarde kan tot uitsluiting leiden.
Vragen dienen bij voorkeur voor de uiterste datum voor het stellen van vragen voor de nota van
inlichtingen gesteld te worden. De voor dit tijdstip ontvangen vragen zullen geanonimiseerd
gebundeld worden en beantwoord worden in de nota van inlichtingen. De desbetreffende data
staan vermeld onder 6.1 in dit reglement. De uitschrijver kan, indien vragen hiertoe aanleiding
geven, besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren.
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De uitschrijver roept deelnemers op geconstateerde onduidelijkheden zo spoedig mogelijk door te
geven, zodat zij tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraag aan te passen.
Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen van de gepubliceerde nota’s van
inlichtingen behoren tot de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.
6.3

Vergoedingen
Er is geen vergoeding beschikbaar voor deelname aan de eerste ronde.
In de tweede ronde stelt de uitschrijver een tegemoetkoming in de kosten van € 10.330 excl. de
door te uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking aan de deelnemers die niet als winnaar
worden aangewezen, mits er een geldige inzending is gedaan. De vergoedingen worden na de
bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag ter beschikking gesteld.

6.4

Communicatie resultaten prijsvraag
De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzendingen.
De uitschrijver is gerechtigd inzendingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden rondom de
prijsvraag zonder dat daar goedkeuring of vergoeding voor nodig is. Daarbij kan gedacht worden
aan een tentoonstelling of een publicatie van de inzendingen. De deelnemers verplichten zich hun
medewerking te verlenen aan dergelijke publiciteit. Voor andere (publicitaire) doeleinden is
toestemming van de betreffende deelnemers vereist.
Na bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag zal het juryrapport openbaar gemaakt
worden.

6.5

Toepasselijk recht en rechtsbescherming
De inzending (uit de tweede ronde) en de intellectuele eigendomsrechten gaan over op de
opdrachtgever.
Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van
deze prijsvraag worden beslecht door de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten zich hiertoe
binnen een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van
de prijsvraag hun kort geding aanhangig maken bij de Rechtbank Den Haag.

6.6

Overige voorwaarden
De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijsvraag geheel of gedeeltelijk te
staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de
deelnemers ontstaat.
Door aanmelding voor of deelname aan deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich
onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de prijsvraagdocumentatie.
Deelnemers verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en
onregelmatigheden in de verstrekte documenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het
verstrijken van de uiterste datum van aanmelding dan wel inzending, te melden aan de aan de
officiële contactpersoon van de uitschrijver. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit dat hij
of zij in beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de geconstateerde gebreken
in deze documenten.
De uitschrijver behoudt zich het recht voor om deelnemers in staat te stellen kleine gebreken in
hun aanmelding of inzending te repareren binnen een termijn van twee werkdagen nadat de
uitschrijver een daartoe strekkend verzoek gedaan heeft, mits de gelijkheid van de deelnemers niet
geschonden wordt.
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Het is deelnemers, juryleden en andere partijen die bij de prijsvraag betrokken zijn niet toegestaan
in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de prijsvraag, voordat de uitschrijver
dit gedaan heeft.
Voor zover de uitschrijver de intentie heeft om een ingediend ontwerp na de prijsvraag uit te
(laten) voeren, is de deelnemer verplicht zijn medewerking te verlenen om het ontwerp op de
voorwaarden die in dit prijsvraagreglement vermeld zijn, uit te (laten) voeren.
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