
 

 

 

Openbare aanbesteding 
onderaannemer Klokbekerstad 

 
 

BleuBuzz 
Verbindt Klokbekerstad 

Welkom bij BleuBuzz 
Met ingang van maandag 11 november 2019 verzorgen wij het openbaar vervoer in de 
gemeente Klokbekerstad in opdracht van de provincie Klokbeker. 
Om ons netwerk volledig conform de aanbieding te kunnen uitvoeren zoeken wij een 
onderaannemer voor het uitvoeren van een gedeelte van de dienstregeling. 
 

Wat bieden we 
De onderaannemer die in deze openbare aanbesteding geselecteerd wordt krijgt het 
exclusieve recht de diensten uit te voeren op de volgende lijnen: 

 Lijn 21 Centraal Station – Kastelenbuurt op maandag t/m vrijdag (m.u.v. de eerste rit 
vanuit de Fruitbuurt) 

 Lijn 16 Centraal Station – Kastelenbuurt op zondag 
 
Voor de uitvoering van deze ritten stellen wij een budget beschikbaar van € 936.000, 
alsmede ruimte om de aangeschafte bussen te stallen in Garage West. In deze garage mag 
de onderaannemer gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten (kantine, tankplaats en 
wasstraat) van BleuBuzz. 
 

Wat vragen we 
De onderaannemer dient het budget te besteden aan bussen met een minimale capaciteit 
van 40 reizigers. Comforteisen worden vanwege de korte reistijden niet aan het materieel 
gesteld. 
De onderaannemer dient in zijn bod minstens de volgende punten op te nemen: 

 Een overzicht van het aan te schaffen materieel, inclusief kosten en capaciteit 
 Een overzicht van de MAT-ritten die men voor de dienstuitvoering nodig denkt te 

hebben 
 Eventueel een voorstel voor efficiëntere omlopen dan de omlopen die in de bieding 

van BleuBuzz zijn weergegeven. 
 

Belangstelling? 
Geïnteresseerde vervoerders kunnen hun bod tot uiterlijk woensdag 13 november 2019, 
20.00 uur, indienen bij BleuBuzz.  
Biedingen kunnen per post worden gezonden aan BleuBuzz V.V., Klokstraat 20 te 
Klokbekerstad. Of per PB naar Daniel via het aanbestedingsplatform OVNL. 
 
De uit te voeren ritten en daarvoor voorgestelde omlopen tref je aan op de volgende pagina.



 
 
Voorgestelde omlopen voor lijn 21 op maandag t/m vrijdag: 

41 KbHnj - 5:29 KbVdg - 18:56 
42 KbMpl - 5:45 KbOdw - 19:08 
43 KbHst - 5:38 KbFgd - 18:56 
44 KbCS - 5:30 KbCS - 18:47 
45 KbCS - 5:40 KbCS - 18:59 
46 KbCS - 6:40 KbCS - 19:30 

 
Voorgestelde omlopen voor lijn 16 op zondag: 

20 KbCS - 8:02 KbCS - 0:45 
21 KbCS - 8:32 KbCS - 0:15 

 
Zie voor de bijbehorende dienstregeling de bieding van BleuBuzz. 


