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Dit document is de Nota van Inlichtingen Selectieleidraad betreffende de Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting met 

projectnummer 20170515. 

 

VRAGEN OVER DE SELECTIELEIDRAAD 

NR. § BLZ. VRAAG ANTWOORD AANBESTEDENDE DIENST 

1.    Kunt u aangeven uit hoeveel personen de 

beoordelingscommissie bestaat en welke functies de leden 

binnen uw organisatie hebben? 

De beoordelingscommissie ten behoeve van de 
beoordeling van de Verzoeken tot deelname bestaat 
uit functionarissen vanuit de Unit Huisvesting en 
Unit Administratie & Inkoop, die zich indien 
noodzakelijk (door derden) kunnen laten 
vervangen, bijstaan of adviseren.  

2.  3.4.2 en 

4.1 

29 en 

32 

Het is toegestaan om referenties van het COA als 

aanbestedende dienst te gebruiken. We nemen aan dat u 

dan ook bereid bent deze te ondertekenen t.b.v. de 

bewijsstukken, mits het formulier naar waarheid is 

ingevuld. Graag uw bevestiging. 

Dit is correct.  

3.  2.2 14 Het valt ons op dat de toelichtingsessie van de casus in de 

herfstvakantie van de regio’s midden en zuid is gepland. 

Wellicht dat het voor alle betrokkenen praktischer is als 

deze in de week ervoor kan plaatsvinden. Graag uw 

reactie. 

De Aanbestedende dienst is bereid de planning 
hiertoe aan te passen. De toelichtingssessie zal 
plaatsvinden op 12 oktober 2017 in plaats van 16 
oktober 2017. De Aanbestedende dienst behoudt 
zich daarbij het recht voor de beoogde tijdsplanning  
alsnog te wijzigen.  

4.  3.4.1 26 Kunt u bevestigen dat wij, indien wij voor de financiële 

draagkracht een beroep doen op onze 

concernmaatschappij, de volgende documenten aan dienen 

te leveren: 

- verklaring middelen derden (als bewijsstuk) 

- garantieverklaring derden of 2: 403 verklaring of 

concerngarantie (als bewijsstuk) 

- UEA van de concernmaatschappij (bij aanmelding)  

Dit is correct.  
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- de bewijsstukken zoals benoemd in par. 3,2,5 van de 

selectieleidraad (als bewijsstuk) 

5.  4.1 32 Onderaan pagina 32 wordt het volgende omschreven, "Per 

aspect (a t/m h) dient één referentie-opdracht 

aangedragen te worden. Eén en dezelfde referentie-

opdracht mág voor meerdere aspecten en/of 

kerncompetenties gebruikt worden."   

Inschrijvende partijen kunnen juist hun meerwaarde tonen 

voor het COA door meerdere aspecten in een 

haalbaarheidsonderzoek (kerncompetentie 1) terug te 

laten komen. Dit komt op dit moment niet terug in de 

puntenmethodiek als voor kerncompetentie 1 maar liefst 6 

losse referenties mogen worden ingediend. Vrijwel alle 

relevante adviseurs van Nederland kunnen daardoor de 

volle punten halen. Wij stellen daarom voor om maximaal 

2 aparte referenties toe te staan voor competentie 1, a t/m 

f. Kunt u zich hierin vinden? 

 

Hiermee gaat de Aanbestedende dienst niet 
akkoord. De Aanbestedende dienst heeft (mede in 
het kader van proportionaliteit) een weloverwogen 
keuze gemaakt inzake de gehanteerde 
Selectiecriteria.  
 
 

6.  3.4.2 

icm  

4.1 

28 

em 

32/35 

Wij willen graag in aanmerking komen voor de opdracht en 

zien dat wij de gehele gevraagde dienstverlening kunnen 

aanbieden zoals opgenomen in § 1.5.1.  Door het clusteren 

van de competenties in minimaal 1 referentie of maximaal 

2 referenties voor competentie 1 achten wij dat weinig 

partijen anders dan de partijen die nu werken voor het 

COA kunnen voldoen aan de eisen. Wij achten dat de 

uitvraag niet voldoet aan de gids proportionaliteit artikel 

3.5.2.2. en voorschrift 3.5F. Wij vragen u om de gevraagde 

competenties over meerdere referenties te mogen 

spreiden, 1 referentie per subcompetentie (a, b, c etc.), 

zodat wij een eerlijke kans krijgen om onze kennis en 

Er is geen sprake van clusteren. Voor wat betreft 
kerncompetentie 1 (haalbaarheidsonderzoek) acht 
de Aanbestedende dienst het als Geschiktheidseis 
proportioneel om van een Gegadigde te verlangen 
deze kerncompetentie in maximaal 2 referentie-
opdrachten aan te tonen. Dit biedt een Gegadigde 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om 1 referentie-
opdracht aan te leveren op het gebied van 
utiliteitsbouw en 1 referentie-opdracht aan te 
leveren op het gebied van woningbouw.  
 
In het kader van de Selectiecriteria beoordeelt de 
Aanbestedende dienst welke Gegadigden 
meerwaarde bieden.  
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kunde aan te tonen. Wilt u akkoord gaan met ons voorstel 

en indien u niet akkoord gaat uw overwegingen motiveren? 

Met betrekking tot kerncompetentie 1 
(haalbaarheidsonderzoek) acht de Aanbestedende 
dienst een Gegadigde die per aspect één referentie-
opdracht aanlevert die betrekking heeft op een 
haalbaarheidsonderzoek op het gebied van 
utiliteitsbouw én woningbouw, als een Gegadigde 
die meerwaarde levert. Ter verduidelijking geeft de 
Aanbestedende dienst aan dat een referentie-
opdracht op het gebied van utiliteitsbouw én 
woningbouw een referentie-opdracht is die ziet op 
een gebouw of locatie met publiekstoegankelijke 
functies (zoals kantoor, receptie, parkeergarage, 
winkels, leisure, hotel, zorg, onderwijs) én 
woningen. Dit kan ook een referentie-opdracht zijn 
waarin publiekstoegankelijke functies geintegreerd 
zijn in een complex met woningen.  
 
Zoals aangegeven bij de eisen in paragraaf 4.1 
dient een Gegadigde per aspect (a t/m f) één 
referentieopdracht in te dienen. Hierdoor worden de 
gevraagde aspecten a t/m f niet geclusterd.  

7.  4.1 32/35 Als minimale eis wordt nu gesteld dat wij voldoen aan de 4 

kerncompetenties met referenties. Bij voldoen aan de 

referenties als minimale eis worden daarna alleen de 

referenties 1 en 2 beoordeeld inclusief een extra 

competentie. Deze wijze van beoordelen geeft naar onze 

mening geen invulling aan de totale uitvraag waaronder de 

kwaliteit van de te detacheren medewerkers. Wij vinden 

dat er onevenredig veel aandacht uit gaat naar de 

kerncompetenties 1 en 2. Kunt u de beoordeling aanpassen 

waarbij kerncompetenties 3 en 4 worden opgenomen in de 

beoordeling en weging? 

Hiermee gaat de Aanbestedende dienst niet 
akkoord. Voor wat betreft kerncompetentie 3 en 4 
volstaat het indien Gegadigden kunnen voldoen aan 
de gestelde Geschiktheidseisen.  
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8.  3.4.2 28 De vraag betreft Kerncompetentie 2. Er wordt gesproken 

over ‘... beheer van een vastgoedportefeuille...’. Kunt u 

omschrijven wat u onder beheer verstaat? Betreft het hier 

het technisch beheer (onderhoudsstrategiën) of een 

bredere scope zoals bij Corporate Real Estate Management 

(CREM)? 

Het betreft niet het technisch beheer, maar het 
vertalen van de huisvestingsopgave in een vastgoed 
portefeuille. Technische aspecten kunnen daar wel 
een rol in spelen. 

9.  4.1 33 De vraag betreft aspect D (Ruimtelijke ordeningsaspecten 

en voorbereiding locatie). Wordt gevraagd naar ervaring 

met genoemde aspecten ten aanzien van de 

haalbaarheidsfase of ten aanzien van de ontwerp- en 

uitvoeringsfase(s) van de referentie-opdracht? 

Het betreft hier enkel de haalbaarheidsfase.  

10.  1.4 8 Het raamcontract is maar voor 2 jaar + 2 x 

verlengingsoptie van 1 jaar. Kan dit 3 jaar worden met 1x 

verlengingsoptie van 1 jaar? (Het lijkt ons erg kort om 

binnen 2 jaar een project op te starten en daarover al 

serieus te kunnen evalueren) 

Hiermee gaat de Aanbestedende dienst niet 
akkoord. De Aanbestedende dienst wenst na de 
vaste periode van twee (2) jaar te evalueren en te 
kunnen besluiten al dan niet tot een verlenging van 
een jaar over te gaan.  

11.  1.5 9 Het valt op dat er geen functieprofielen genoemd staan van 

bijvoorbeeld projectmanager, contractmanager, 

adviseur/consultant. Klopt het dat, gezien de scope van de 

werkzaamheden, dergelijke functies ook tot de 

dienstverlening behoren? 

Dergelijke functies kunnen tot de dienstverlening 
behoren. De in de Selectieleidraad genoemde 
functieprofielen zijn de meest voorkomende 
functieprofielen. Deze opsomming is niet limitatief.  

12.  1.5.2 9 Wat wordt bedoeld met “Ingenieursdiensten op het gebied 

van vastgoed gerelateerde vraagstukken”? Wordt hiermee 

bedoeld de raamovereenkomst  “inspecties en 

inventarisaties”. 

Met “ingenieursdiensten op het gebied van 
vastgoedgerelateerde vraagstukken" wordt op 
uitvoering gericht diepgaand advies bedoeld. In 
onderhavige aanbesteding ligt het accent in de 
scope van de Opdracht op (overkoepelend) 
strategisch advies.  

13.  3.4.2 29 Er wordt gesteld dat de referentie opdrachten in de 

afgelopen 5 jaar dienen te zijn verricht/uitgevoerd. Veel 

huisvestingsprojecten zijn langlopende projecten. Derhalve 

gaan wij er vanuit dat hier ook opdrachten onder vallen die 

Dat is correct, de referentie-opdrachten mogen dan 
echter wel enkel de afgelopen vijf (5) jaar 
omvatten).  
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langer dan 5 jaar geleden zijn gestart en wel in de 

afgelopen 5 jaar hebben gelopen? 

14.  3.4.2 28 Kerncompetenties: er wordt niet gevraagd naar ervaring 

met (het begeleiden van) ontwerp en realisatie 

vraagstukken. Bijvoorbeeld aansturen van ontwerpteams, 

uitvoeringsbegeleiding. Vallen dit soort projecten wel onder 

het raamcontract? 

Dergelijke projecten kunnen tot de dienstverlening 
behoren.  

15.  1.8 11 In paragraaf 1.8 van de selectieleidraad is een regeling 

met betrekking tot een zogenaamde 

schaduwovereenkomst opgenomen. Deze 

schaduwovereenkomst wordt aangegaan onder de 

opschortende voorwaarden dat de raamovereenkomst met 

opdrachtnemer 1, 2 of 3 geheel of gedeeltelijk wordt 

ontbonden. Dit lijkt te impliceren dat de betreffende 

opdrachtnemer van die schaduwovereenkomst dan 

gehouden is de opdracht ook daadwerkelijk uit te voeren, 

en dus gedurende de hele looptijd van de 

schaduwovereenkomst capaciteit beschikbaar moet 

houden. Dat lijkt in strijd met voorschrift 3.3 A van de Gids 

Proportionaliteit waarin staat dat de aanbestedende dienst 

bij raamovereenkomsten niet mag verlangen dat 

inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar 

houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding 

tegenover staat. Hoe ziet u dit? 

Er wordt in het kader van de schaduwovereenkomst 
niet aan Gegadigde gevraagd om personeel, 
materieel of materiaal beschikbaar te houden. De 
schaduwovereenkomst zal enkel in werking treden, 
indien de situatie zich voordoet dat de 
Raamovereenkomst met Opdrachtnemer 1, 2 of 3 
geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden. Vanaf dat 
moment zal de betreffende Gegadigde net als de 
andere Opdrachtnemers mee kunnen dingen naar 
nadere opdrachten binnen de Raamovereenkomst, 
welke middels een Offerteaanvraag bij de 
Opdrachtnemer(s) worden uitgezet.  

16.  1.5.1 9 Wij constateren dat de omschreven werkzaamheden 

“betreffende ondersteuning bij en/of advisering over” 

vooral  strategisch/tactisch van aard zijn terwijl de 

opgenomen functieprofielen aanzienlijk breder en vooral 

operationeler zijn ingestoken. Begrijpen wij goed dat de 

Ja, dit is correct.  
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omschreven werkzaamheden met name resultaatgerichte 

diensten betreffen en de functieprofielen gericht zijn op 

werkzaamheden voor detachering? 

17.  1.5.1 9 Kunt u een indicatie geven van de verwachte omvang en 

verhouding tussen detacheringsopdrachten en 

resultaatverplichtingen van de opdrachten in 2017 en 

2018? 

Het is niet mogelijk een indicatie van de verwachte 
omvang en verhouding aan te geven.  

18.  4.1 32 U geeft aan dat per aspect één referentieopdracht 

aangedragen moet worden. Tevens geeft u aan dat een en 

dezelfde referentie-opdracht voor meerdere aspecten en/of 

kerncompetenties gebruikt mag worden. Begrijpen wij 

goed dat binnen dezelfde kerncompetentie-aspecten dan 

ook verschillende referentieopdrachten mogen worden 

aandragen? 

Dit is niet correct. In het kader van de 
beantwoording van de Selectiecriteria dient per 
aspect (a t/m h) één referentie-opdracht 
aangedragen te worden. Het is niet toegestaan om 
voor het voldoen aan één aspect meerdere 
referentie-opdrachten (of meerdere deelopdrachten 
binnen referentie-opdrachten) aan te leveren.  
 
Wel mag een Gegadigde meerdere 
kerncompetenties en/of aspecten in één en dezelfde 
referentie-opdracht aantonen, indien Gegadigde die 
diensten bij één opdrachtgevende instantie heeft 
uitgevoerd.  
 
Zie ook het antwoord op vraag 25 en 26. 

19.  4.1 32 Mag een referentieopdracht bestaan uit meerdere 

deelopdrachten uitgevoerd binnen een raamovereenkomst? 

Nee, het is niet toegestaan om meerdere 
deelopdrachten binnen één referentie-opdracht op 
te geven om aan één aspect binnen de 
Selectiecriteria te voldoen.   

20.  4.1 32 Is het toegestaan om een afgeronde deelopdracht binnen 

een lopende raamovereenkomst aan te dragen?   

Ja dit is toegestaan, indien met die afgeronde 
deelopdracht wordt voldaan aan het gevraagde 
aspect.  

21.  3.4.2 28 Kerncompetentie 1: gegadigde dient ervaring te hebben in 

utiliteitsbouw en woningbouw. Dienen beide sectoren in 1 

referentie terug te komen? Anders gezegd is een referentie 

In het kader van de Geschiktheidseis t.b.v. 
kerncompetentie 1 (paragraaf 3.4.2) mag een  



 
Nota van Inlichtingen Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting  

 

Projectnummer 20170515 

 

 
Pagina 8 van 11 

 

in de utiliteitsbouw en een referentie in de woningbouw 

ook akkoord? 

Gegadigde deze kerncompetentie in maximaal 2 
referentie-opdrachten aantonen. Dit biedt een 
Gegadigde de mogelijkheid om 1 referentie-
opdracht aan te leveren op het gebied van 
utiliteitsbouw en 1 referentie-opdracht aan te 
leveren op het gebied van woningbouw.  
 
Zie ook het antwoord op vraag 6.  

22.  4.1 33 Voor de selectiecriteria aspecten a. t/m f. dient volgens de 

omschrijving van de kerncompetentie bovenaan op pagina 

33 de gevraagde ervaring aangetoond te worden “op het 

gebied van utiliteitsbouw en woningbouw”. Aangezien bij 

deze kerncompetentie 1. t.b.v. de geschiktheidseisen de 

ervaring met 2 referenties aangetoond mag worden en bij 

de selectiecriteria slechts 1 referentie per aspect ingediend 

mag worden, gaan we er van uit dat u niet bedoelt dat alle 

referenties voor de aspecten a. t/m f. zowel woningbouw 

als utiliteitsbouw bevatten, maar minimaal 1 van deze 

twee functies. Kunt u dit bevestigen? 

Dit kan niet worden bevestigd. De Aanbestedende 
dienst vraagt in het kader van de Selectiecriteria 
per aspect één referentie-opdracht aan te leveren 
die betrekking heeft op een haalbaarheidsonderzoek 
op het gebied van utiliteitsbouw én woningbouw 
(beide in één referentie-opdracht).  
 
Zie ook de verduidelijking hieromtrent in het 
antwoord op vraag 6, 21, 25 en 26.  

 

 

VRAGEN OVER DE BIJLAGEN 

NR. § BLZ. VRAAG ANTWOORD AANBESTEDENDE DIENST 

23.  A  Een aantal functieprofielen zijn nog conceptversies / nog 

niet vastgesteld. Volledigheidshalve willen we informeren 

of dit wel de meest recente versies zijn. 

De in C-Source opgenomen versies betreffen de 
meest recente versies.  

24.  H en I 1 U vraagt het aantal medewerkers van de organisatie op te 

geven. Wij zien niet in waarom dit relevant is voor de 

aanmelding, aangezien dit geen onderdeel is van de 

beoordeling van de referentie. Als we per abuis een onjuist 

aantal invullen en de opdrachtgever van de betreffende 

Dit betreft geen onderdeel van de beoordeling. De 
Aanbestedende dienst gaat ermee akkoord om dit 
te laten vervallen op de referentiebladen. Bijlage H 
en I zijn hiertoe aangepast en Bijlage H, versie 2 en 
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referentie daarom het referentieblad niet wilt 

ondertekenen, betekent dit dat we het benodigde 

bewijsstuk niet kunnen indienen. We verzoeken u daarom 

dit te laten vervallen op de referentiebladen. Anders 

vernemen wij graag uw motivatie om deze informatie te 

vragen. 

Bijlage I, versie 2 zijn opnieuw toegevoegd in C-
Source.  
 
Gegadigden dienen bij het indienen van het Verzoek 
tot deelname uit te gaan en gebruik te maken van 
de laatst verstrekte versies van Bijlage H en I.  
 

25.  H 1 Begrijpen wij het goed dat per aan te tonen competentie 

een apart formulier moet worden ingediend, dus 4? 

Ja. Indien één en dezelfde referentie-opdracht 
echter voor meerdere kerncompetenties wordt 
aangeleverd, mogen de betreffende 
kerncompetenties die in één en dezelfde referentie-
opdracht worden aangetoond op één formulier 
worden ingediend. In de praktijk kan een 
Gegadigde dus met minder referentie-opdrachten 
voldoen aan de gestelde kerncompetenties.  
 
Voor de beantwoording van de Geschiktheidseisen 
mogen per kerncompetentie maximaal het volgende 
aantal referentie-opdrachten worden ingediend: 

- Kerncompetentie 1: minimaal 1, maximaal 2 
referentieopdrachten 

- Kerncompetentie 2:  minimaal 1, maximaal 
1 referentieopdracht 

- Kerncompetentie 3:  minimaal 1, maximaal 
4 referentieopdrachten 

- Kerncompetentie 4:  minimaal 1, maximaal 
2 referentieopdrachten 

 
In totaal mogen er in het kader van de 
beantwoording van de Geschiktheidseisen dus 
maximaal 9 referentie-opdrachten en daarmee 
maximaal 9 formulieren worden ingediend.  
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26.  I  Begrijpen wij het goed dat per aan te tonen 

kerncompetentie een apart formulier moet worden 

ingediend? Zo ja, hoeveel mogen dit er maximaal zijn, 4?  

(Conform bovenstaand voorstel, max. 2 voor 

kerncompetentie 1 (aspect a t/m f), +1 voor 

kerncompetentie 2 (aspect g), +1 voor kerncompetentie 3 

(aspect h).) 

Ja. Indien één en dezelfde referentie-opdracht 
echter voor meerdere kerncompetenties en 
aspecten wordt aangeleverd, mogen de betreffende 
kerncompetenties en aspecten die in één en 
dezelfde referentie-opdracht worden aangetoond op 
één formulier worden ingediend. In de praktijk kan 
een Gegadigde dus met minder referentie-
opdrachten voldoen aan de gestelde 
kerncompetenties en aspecten.  
 
Voor de beantwoording van de Selectiecriteria dient 
per aspect (a t/m h) één referentie-opdracht te  
worden ingediend. In totaal mogen er in het kader 
van de beantwoording van de Selectiecriteria dus 
maximaal 8 referentie-opdrachten (vanwege 8 
aspecten) en daarmee maximaal 8 formulieren 
worden ingediend.  

27.  A  Betreft functieprofiel (adjunct teamleider), dit is nog een 

concept versie. Wordt deze nog als definitief document 

verstrekt. 

De in C-Source opgenomen versies van de 
functieprofielen betreffen de meest recente versies. 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.5.1 van de 
Selectieleidraad kunnen de functieprofielen 
gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst 
aan verandering onderhevig zijn. 

28.  G 4 Deel 4, bovenaan 1e rij van de tabel staat vermeld “ 

Bijlage H Deelnameformulier”. Wordt hier bedoeld Bijlage 

G? 

Dit is correct. Bijlage G is hiertoe aangepast en 
Bijlage G, versie 2 is opnieuw toegevoegd in C-
Source.  
 
Gegadigden dienen bij het indienen van het Verzoek 
tot deelname uit te gaan en gebruik te maken van 
de laatst verstrekte versie van Bijlage G.   

29.  H  Mogen referenties ook uit het buitenland komen? Ja.  

30.  H  Wij constateren dat kerncompetentie 2 op twee 

verschillende manieren wordt omschreven in bijlage H en I. 

De beschrijving van kerncompetentie 2 in Bijlage H 
ziet toe op een Geschiktheidseis. Om te voldoen aan 
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Is de omschrijving in bijlage H leidend? ‘ Ervaring met het 

opstellen van scenario’s op het gebied van beheer van een 

vastgoedportefeuille met een omvang van minimaal 

100.000 m2 met een mix van kantoren, wonen en utiliteit, 

waarvan minimaal 10% logies en/of woonfunctie heeft’ 

de Geschiktheidseisen dient een Gegadigde met 
betrekking tot kerncompetentie 2 ervaring te 
hebben met het opstellen van scenario’s op het 
gebied van beheer van een vastgoedportefeuille 
met een omvang van minimaal 100.000 m2 met 
een mix van kantoren, wonen en utiliteit, waarvan 
minimaal 10% logies en/of woonfunctie heeft.  
 
De beschrijving van kerncompetentie 2 in Bijlage I 
ziet toe op een Selectiecriterium. Om punten voor 
dit Selectiecriterium te behalen dient Gegadigde aan 
te tonen ervaring te hebben met het opstellen van 
scenario’s op het gebied van beheer van een 
dynamische vastgoedportefeuille die zich kenmerkt 
door één of meer van de benoemde kenmerken. De 
Gegadigde kan punten behalen naar aanleiding van 
het aantonen van de genoemde kenmerken.  
 
Het deel van de omschrijving van “met een omvang 
van minimaal 100.000 m2 met een mix van 
kantoren, wonen en utiliteit, waarvan minimaal 
10% logies en/of woonfunctie heeft” dat is 
opgenomen in de betreffende Geschiktheidseis met 
betrekking tot kerncompetentie 2 is niet van 
toepassing in het betreffende Selectiecriterium.  

 


