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Begripsbepalingen 

In de Selectieleidraad wordt het volgende verstaan onder: 
 

Begrip Definitie 

Aanbestedende dienst Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat de uitvoering van de aanbesteding 

van de Opdracht heeft belegd bij het Inkoop Uitvoeringscentrum 

Vreemdelingenketen, zoals omschreven in paragraaf 1.1. 

Aanbestedingsdocumenten Alle documenten die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter 

omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding, met inbegrip van 

de aankondiging van de opdracht, de Selectieleidraad, de technische specificaties, 
de Gunningsleidraad, de Nota(‘s) van inlichtingen, de voorgestelde 

contractvoorwaarden, formats voor het aanbieden van documenten, informatie 

over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle aanvullende documenten. 

Aanbestedingsprocedure De onderhavige niet-openbare aanbestedingsprocedure, bestaande uit twee 

fasen.  

Aanbestedingswet 2012 Wet van 1 november 2012, houdende regels omtrent aanbestedingen zoals in 

werking getreden op 1 april 2013 en herzien per 1 juli 2016, hierna aan te duiden 

als Aw 2012.  

C-Source De online aanbestedingstool van Commerce-hub die door het IUC-Vk wordt 

gebruikt voor het uitvoeren van aanbestedingen. 

Detachering De categorie Diensten, waarbij de Opdrachtnemer personeel detacheert ten 

behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij dat personeel niet in 

dienst treedt bij Opdrachtgever, maar wel werkzaamheden onder leiding en 

toezicht van Opdrachtgever verricht. 

Diensten De door Opdrachtnemer op grond van de Raamovereenkomst te verlenen 

diensten ten behoeve van de Aanbestedende dienst.  

Gegadigde Een Ondernemer of samenwerkingsverband van Ondernemers die door middel 

van een Verzoek tot deelname heeft verzocht om deel te nemen aan de 

Aanbestedingsprocedure.  

Geselecteerde gegadigde De Gegadigde die naar aanleiding van de Selectiefase wordt uitgenodigd tot het 

uitbrengen van een Inschrijving in de Gunningfase. 

Geschiktheidseisen Eisen waaraan de Gegadigde in de Selectiefase minimaal moet voldoen om voor 

toelating tot de Gunningfase in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om eisen 
met betrekking tot financiële en economische draagkracht, technische en 

beroepsbekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid.  

Gunningscriterium Het criterium aan de hand waarvan de Aanbestedende dienst de Inschrijvingen in 

de Gunningfase beoordeelt om te bepalen wie in aanmerking komen de Opdracht 

gegund te krijgen. 

Gunningfase De tweede fase van de Aanbestedingsprocedure, waarin de Geselecteerde 

gegadigden/Inschrijvers een Inschrijving moeten indienen en waarin aan de hand 

van de Minimumeisen en Subgunningscriteria in de Gunningsleidraad wordt 

vastgesteld aan welke Inschrijvers de Opdracht (voorlopig) zal worden gegund.   

Gunningsleidraad Het document, inclusief bijlagen, dat wordt verstrekt aan de Geselecteerde 

gegadigden en waarin informatie over de Gunningfase, de voorwaarden, 

Minimumeisen en Subgunningscriteria zijn opgenomen. 

Inschrijver De Geselecteerde gegadigde die in de Gunningfase een Inschrijving indient om in 

aanmerking te komen voor het uitvoeren van de Raamovereenkomst zoals 

beschreven in de Aanbestedingsdocumenten.  

Inschrijving Offerte ingediend door een Inschrijver in het kader van de Gunningfase van 

onderhavige Aanbestedingsprocedure. 

Minimumeisen Eisen waaraan de Inschrijver in de Gunningfase minimaal moet voldoen om voor 

gunning van een Raamovereenkomst in aanmerking te kunnen komen. 

Nadere Overeenkomst Een nadere opdracht, onder toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in 

de Raamovereenkomst, waarin de condities voor het uitvoeren van die nadere 

opdracht zijn vastgelegd. 



Nota van Inlichtingen 

Gunningsleidraad 

Document dat in de Gunningfase van de Aanbestedingsprocedure wordt 

uitgevaardigd en waarin de antwoorden op de geanonimiseerde vragen van 

Geselecteerde gegadigden, alsmede eventuele wijzigingen van de 

Aanbestedingsdocumenten, waaronder de Gunningsleidraad, zijn opgenomen. 

Nota van Inlichtingen 

Selectieleidraad 

Document dat in de Selectiefase van de Aanbestedingsprocedure wordt 

uitgevaardigd en waarin de antwoorden op de geanonimiseerde vragen van 

geïnteresseerde Ondernemers, alsmede eventuele wijzigingen van de 

Aanbestedingsdocumenten, waaronder de Selectieleidraad, zijn opgenomen.  

Offerte Een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar 
aanleiding van een Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder de 

Raamovereenkomst. 

Offerteaanvraag Een uitnodiging door Opdrachtgever onder de Raamovereenkomst aan één of alle 

Opdrachtnemers (en indien gewenst de Broker) tot het uitbrengen van een 

Offerte voor een opdracht tot het verrichten van Diensten. 

Ondernemer Een aannemer, leverancier of dienstverlener. 

Opdracht De Dienstverlening die onderwerp is van de onderhavige 

Aanbestedingsprocedure. 

Opdrachtgever Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.  

Opdrachtnemer De Inschrijver met wie de Aanbestedende dienst de Raamovereenkomst zal 

aangaan. 

Programma van Eisen Het document waarin de Diensten staan beschreven en alle eisen en voorwaarden 

die daaraan gesteld worden, waaraan de Inschrijver gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst moet voldoen.   

Projectuitvoering De categorie Diensten, waarbij werkzaamheden worden verricht gericht op het 

geven van advies en/of het uitvoeren van projecten door de Opdrachtnemer ten 
behoeve van Opdrachtgever. 

Raamovereenkomst De schriftelijke verbintenis onder bezwarende titel tussen een Aanbestedende 

dienst en een Opdrachtnemer met het doel gedurende een bepaalde periode de 

voorwaarden inzake nader te gunnen opdrachten vast te leggen. 

Selectiecriteria De criteria die door de Aanbestedende dienst worden gebruikt om het aantal 

Gegadigden die worden uitgenodigd om een Inschrijving in te dienen tot een 

vooraf bepaald aantal te beperken.  

Selectiefase De eerste fase van de Aanbestedingsprocedure, waarin Gegadigden worden 

geselecteerd die worden uitgenodigd om in de Gunningfase een Inschrijving in te 

dienen. 

Selectieleidraad Het onderhavige document, inclusief bijlagen, waarin informatie over de 

Aanbestedingsprocedure, de Selectiefase, de Uitsluitingsgronden, 

Geschiktheidseisen en Selectiecriteria zijn opgenomen en dat ertoe dient om de 

Gegadigden te selecteren die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Gunningfase.   

Subgunningcriteria De wensen, als gesteld in de Gunningsleidraad, op basis waarvan de Inschrijving 

in de Gunningfase inhoudelijk wordt beoordeeld.  

Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument 

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, die Ondernemers en 

Aanbestedende diensten op grond van de Aw 2012 verplicht moeten gebruiken 
voor Europese aanbestedingsprocedures. In de UEA geeft een Gegadigde aan of 

Uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn, of hij voldoet aan de in de 

aankondiging of in de Aanbestedingsdocumenten gestelde Geschiktheidseisen, of 

hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en 

uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd 

zijn op sociale overwegingen en op welke wijze hij voldoet aan de 

Geschiktheidseisen en Selectiecriteria. 

Uitsluitingsgronden De verplichte gronden voor uitsluiting van een Gegadigde zoals bedoeld in artikel 

2.86 Aw en de door de Aanbestedende dienst gehanteerde facultatieve 

uitsluitingsgronden zoals bedoeld in artikel 2.87 Aw. 

Verzoek tot deelname Document waarmee Ondernemers zich als Gegadigde aanmelden ten behoeve van 

de Selectiefase. 

Werkdagen Kalenderdagen exclusief weekenden en algemeen erkende feestdagen conform de 

CAO W&MD. 

 

  



Inleiding 

Voor u ligt de Selectieleidraad voor de Europese niet-openbare 
aanbesteding inzake Adviesdiensten Huisvesting ten behoeve van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die op 15 mei 2017 is 
gepubliceerd op TenderNed. Het projectnummer van de aanbesteding is 
20170515.  

 

De Selectieleidraad bevat een beschrijving van de 

Aanbestedingsprocedure, alsmede de voorwaarden voor het indienen 

van een Verzoek tot deelname, waaronder de Uitsluitingsgronden, de 

Geschiktheidseisen en de Selectiecriteria aan de hand waarvan de 

Gegadigden worden geselecteerd om in de Gunningfase van de 

Aanbestedingsprocedure een Inschrijving in te dienen. 
 
Voor deze Aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van een 
elektronisch hulpmiddel, namelijk C-Source van Commerce-hub. 
Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten 
rondom de Aanbestedingsprocedure dient te allen tijde elektronisch te 
geschieden via C-Source, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de 

aanbestedingsdocumenten. Voor de instructie van het gebruik van C-
Source wordt verwezen naar tabblad 2 ‘Instructie’ in C-Source. 
  

De opbouw van deze Selectieleidraad is als volgt:  

 

In hoofdstuk 1 Organisatie en aan te besteden opdracht wordt 

ingegaan op het onderwerp en doel van de aanbesteding en wordt een 

korte beschrijving gegeven van de Aanbestedende dienst. 

 

In hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure wordt ingegaan op de 

procedure en de voorschriften voor deelname. In dit hoofdstuk is ook 

een globale planning van het aanbestedingstraject opgenomen. Tevens 

is uiteengezet op welke wijze de (getrapte) beoordeling van de 

Verzoeken tot deelname in de Selectiefase zal plaatsvinden. 

 

In hoofdstuk 3 Vormvereisten, Uitsluitingsgronden en 

Geschiktheidseisen komen de vormvereisten, Uitsluitingsgronden en 

Geschiktheidseisen voor de kwalificatie van de Gegadigden aan de orde.  

 

In hoofdstuk 4 Selectiecriteria en wijze van beoordeling staan de 

voor de Opdracht geldende Selectiecriteria vermeld en wordt de wijze 

van beoordeling weergegeven. 

 

In hoofdstuk 5 Gunningcriteria staan de voor de Opdracht geldende 

Gunningcriteria op hoofdlijnen vermeld.  

 

Verder zijn in deze Selectieleidraad verwijzingen naar bijlagen 

opgenomen. Deze bijlagen zijn opgenomen in C-Source. 

 

De Ondernemer wordt verzocht zich te verdiepen in de Selectieleidraad 

inclusief bijlagen en zich een goed beeld te vormen van de door de 

Aanbestedende dienst gewenste Diensten, alvorens zich door middel 

van een Verzoek tot deelname als Gegadigde aan te melden. 
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1 Organisatie en aan te besteden opdracht 

 

1.1 Organisatie 

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de politieke 

verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA legt 
verantwoording af aan dit ministerie. Het COA is voor de Nederlandse samenleving dé 
opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en 
uitstroom van asielzoekers. Dit doet het COA met veilige huisvesting, verstrekking van 
middelen van bestaan en met gerichte programma's. 
 
Het COA treedt op als Aanbestedende dienst voor deze aanbesteding en zal ten aanzien van 

deze opdracht Raamovereenkomsten sluiten met drie Opdrachtnemers. Let wel, de 
Aanbestedende dienst is per definitie een zg. groei- en krimporganisatie. De omvang en 
de inhoud van het werk wordt gekenmerkt door (soms sterke) fluctuaties in de instroom van 
asielzoekers en andere vreemdelingen. Dit stelt extra eisen aan de flexibiliteit van de 
Aanbestedende dienst, en daardoor ook aan haar toeleveranciers.  
 

Daarnaast staat de Aanbestedende dienst bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid 
voortdurend in de aandacht van politiek, maatschappelijke groeperingen en media. Dit is 
terug te zien in de incidentgevoeligheid die kenmerkend is voor de vreemdelingenketen.  
Een ander kenmerk van het vreemdelingenbeleid is de hoge “regel-dichtheid”; de wet- en 
regelgeving is vaak zeer gedetailleerd en technisch, hetgeen de uitvoering extra complex 
maakt. Al deze factoren zijn van invloed op het werk en werkaanbod van de Aanbestedende 
dienst en dientengevolge op de aard, vorm en omvang van de aanbestede Opdracht. 

 
Het Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk) voert deze aanbesteding uit in 
opdracht van en in samenwerking met vertegenwoordigers van het COA. Het IUC-Vk is de 
aankoopcentrale voor de vreemdelingenketen: COA, Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en 

de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). 

1.2 Unit Huisvesting 

 
1.2.1 De opgave 
De unit Huisvesting draagt zorg voor voldoende fysieke huisvesting van vluchtelingen, 
medewerkers en (keten)partners. Het COA-doel ‘Elke bewoner een plek’ is de 

verantwoordelijkheid van deze unit. Hieronder vallen ook de veiligheid, beheersbaarheid, 
betaalbaarheid en leefbaarheid van de locaties. Daarbij moet gedacht worden aan 
brandveiligheid, asbest, legionellapreventie en het goed onderhouden van de locaties. 
 
Naast voldoende opvangplekken levert de unit ook een visie op de huisvesting door 
middel van het strategisch voorraadplan, visie op onderhoud en 
duurzaamheid. Tevens is ook goederenlogistiek en de levering van het inventaris een 

onderdeel van de werkzaamheden. Dit alles doen we in goede samenwerking met 
alle betrokken units en onze ketenpartners. 
 

1.2.2 De organisatie 
Door de locaties te ontwikkelen, exploiteren, beheren en af te stoten is de unit 
Huisvesting verantwoordelijk voor het gehele vastgoedproces. Om dat gestructureerd 
uit te kunnen voeren is de unit opgedeeld in drie teams en een stafafdeling: 

 
Team ontwikkeling zorgt voor de afstemming met de locale besturen en zorgt dat 
er nieuwe locaties geopend kunnen worden. Als besloten wordt om een locatie te 
sluiten, begeleiden zij de afsluiting en verkoop. Hiervoor zijn de vastgoedregisseurs 
verantwoordelijk. 
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Team Vastgoedexploitatie is verantwoordelijk voor de in gebruik zijnde locaties 
vanuit het eigenaarperspectief en daarmee ook het onderhoud. Daarnaast hebben 
de projectregisseurs een verantwoordelijkheid m.b.t. veiligheid en 
leefbaarheid. 
 

Team Beheer en Expertise adviseert over brandveiligheid, asbest en legionella en 
zorgt voor installatietechniek, energiemanagement, klachtenonderhoud en 
storingen. Daarnaast verzorgen zij ook goederenlogistiek, contractbeheer, 
projectadministratie en facilitymanagement van het huidige kantoor in Rijswijk. 
 
De Staf ondersteunt het management en de teams bij de dagelijkse 
werkzaamheden en adviseert, begeleid en ontwikkelt op inhoudelijke onderwerpen 

zoals portefeuillestrategie, bedrijfsvoering en beleid (PvE, duurzaamheid, 

onderhoud). 

1.3 Aanleiding van de aanbesteding 

De huidige drie raamovereenkomsten inzake Adviesdiensten Huisvesting expireren op  
16 november 2017. Er is binnen het COA behoefte en noodzaak om toekomstige opdrachten 
op het gebied van inhuur en adviesdiensten t.a.v. huisvestingsvraagstukken wederom onder 
te brengen binnen een aantal centraal af te sluiten Raamovereenkomsten. Om die reden is 
het COA voornemens om hiervoor in 2017 een aanbesteding te doorlopen. 

1.4 Doelstellingen aanbesteding 

Het beoogde doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst - voor 
het uitvoeren van de Opdracht zoals omschreven en nader gespecificeerd in de 
Aanbestedingsdocumenten - met drie Opdrachtnemers die binnen de gestelde kaders van 
het aanbestedingsrecht, de economisch meest voordelige inschrijving voor de Opdracht 
hebben uitgebracht. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op 
basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.  

 

Onderstaande doelstellingen zijn voor deze aanbesteding geformuleerd: 
- Inhuren van hoogwaardige functionarissen en kwaliteit middels inspanningsgerichte 

en/of resultaatsgerichte opdrachten; 
- Borgen van de continuïteit van dienstverlening; 
- Partnerschap; 

- Dedicated accountmanagement inclusief vaste contactpersonen; 
- Borging van de processen, contractmanagement, administratie, facturatie. 

 
De Raamovereenkomsten zullen naar verwachting ingaan op 16 november 2017 en worden 
aangegaan voor een vaste periode van twee (2) jaar. De Aanbestedende dienst heeft 
vervolgens het recht de Raamovereenkomsten onder gelijkblijvende voorwaarden twee (2) 
maal eenzijdig te verlengen met een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Indien de 

Aanbestedende dienst gebruik wenst te maken van een verlengingsoptie zal zij 
Opdrachtnemer hiervan uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de 
contracttermijn schriftelijk in kennis stellen.  
 
De diensten die worden afgenomen, worden uitgevoerd binnen de kaders en het gestelde 
van de Raamovereenkomst welke in de Gunningfase als concept wordt bijgevoegd als bijlage 

in C-Source. In de concept Raamovereenkomst zijn de contractuele voorwaarden 

opgenomen, waaronder de ARVODI-2016. 
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De Geselecteerde gegadigden krijgen in de Gunningfase van deze Aanbestedingsprocedure 
de mogelijkheid om vragen te stellen over de concept Raamovereenkomst inclusief ARVODI-
2016 en eventuele wijzigingsverzoeken/ -voorstellen in te dienen. 
 
Het Programma van Eisen en overige uitvoeringsvoorwaarden van deze Opdracht maken 

eveneens onderdeel uit van de Raamovereenkomst. In deze Selectieleidraad staan de 
overige voorwaarden die aan de procedure en de te sluiten Raamovereenkomsten worden 
gesteld.  

1.5 Beschrijving van de Opdracht 

 
1.5.1 Binnen-scope van de Opdracht 

De scope van de Opdracht welke wordt aanbesteed betreft ondersteuning bij en/of 

advisering over: 
- Haalbaarheidsonderzoeken; 
- Ontwikkeling van huisvestingsconcepten (geen facilitaire zaken); 

- Strategische en tactische beleidsvorming ten aanzien van de vastgoedvoorraad; 
- Optimalisatie en analyse van de kwalitatieve en financiële performance van de 

vastgoedvoorraad; 
- Optimalisatie van beheer en exploitatie van de vastgoedportefeuille, inclusief kennis 

van de marktontwikkelingen ten aanzien van vastgoed; 
- Bedrijfseconomische kennis van vastgoed en de daarin te onderscheiden 

vraagstukken zoals investeringsanalyses, rendementsberekeningen, 

bedrijfswaardeberekeningen en haalbaarheidsstudies. 
 

Het betreft inspanningsgerichte en/of resultaatsgerichte diensten. Met name de navolgende 
functieprofielen worden voor bovenstaande dienstverlening gezocht: 

- (Adjunct) Teamhoofd; 
- Vastgoedregisseur; 
- Projectregisseur; 

- Beleidsadviseur; 

- Projectleider; 
- Directievoerder; 
- Opzichter. 

 
Het COA heeft in Bijlage A de beschrijving van de huidige functieprofielen verstrekt. Deze 

functieprofielen kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst aan verandering 
onderhevig zijn.   
 
Meer gedetailleerde informatie over de Opdracht zal worden opgenomen in het Programma 
van Eisen, de Subgunningscriteria en de concept Raamovereenkomst, die bij aanvang van 
de Gunningfase worden verstrekt.   
 

1.5.2 Buiten de scope van de Opdracht 
De scope van deze aanbesteding is beperkt tot hetgeen in paragraaf 1.5.1 van de 
Selectieleidraad en de relevante bijlagen in de Aanbestedingsdocumenten is beschreven. De 
volgende onderdelen maken geen deel uit van deze aanbesteding:  

- Ingenieursdiensten op het gebied van vastgoed gerelateerde vraagstukken;  

- Inhuur ZZP’ers uit eigen netwerk (zie paragraaf 1.6); 
- Inhuur van flexibele arbeidskrachten onder het uitzendbeding (t/m schaal 7). 

 
1.5.3 Indicatieve omvang 
In de tabel hieronder zijn de ervaringscijfers van de afgelopen drie jaren (2014 – 2016) 
opgenomen. Hierbij wordt benadrukt dat het COA een groei- en krimporganisatie is, 
waardoor de omvang per contractjaar sterk kan fluctueren. De genoemde cijfers worden 
daarom slechts ter indicatie verstrekt; hieraan kunnen door Inschrijvers geen rechten 

worden ontleend. 
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Jaar Spend 

2014 € 1.467.651 

2015 € 1.985.252 

2016 € 4.228.377 

 
Het afgelopen jaar laat een verhouding van 90% detacheringsopdrachten en 10% 
resultaatsverplichtingen zien. De verwachting is dat deze verhouding door de aangekondigde 
krimp zal gaan verschuiven naar minder detacheringsopdrachten en meer 
resultaatsverplichtingen. 
 
Van de Gegadigden wordt verwacht dat ze met de aangeboden Dienstverlening flexibel – en 

soms ad hoc binnen een kort tijdsbestek - op een groei, ombuiging in de groei of krimp 
kunnen inspelen.  

1.6 Broker 

In de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten die in 2017 separaat op de markt 
wordt gezet, wordt in één van de percelen een broker gecontracteerd. Hiermee wenst de 
Aanbestedende dienst zowel zelfstandige dienstverleners (zoals zzp’ers of MKB-bedrijven) 
uit het eigen netwerk, alsmede zelfstandige specialistische dienstverleners (zoals zzp’ers of 

MKB-bedrijven) na bemiddeling in te kunnen zetten.  
 
De Aanbestedende dienst behoudt zich, in het geval van inspanningsgerichte opdrachten, 
het recht voor om zelfstandige dienstverleners uit het eigen netwerk via de broker in te 
zetten of extra concurrentie per nadere opdracht te stellen door een uitvraag op het gebied 
van Adviesdiensten Huisvesting tevens bij de te contracteren broker binnen Management 
Adviesdiensten uit te zetten. Ter waarborging van gelijke behandeling is de inrichting van de 

minicompetitie en de wijze van het uitvragen van uurtarieven in beide Europese 
aanbestedingen op elkaar afgestemd.  

1.7 Nadere gunning binnen Raamovereenkomst 

Per opdracht zal een Offerteaanvraag worden uitgezet. In beginsel zal de Aanbestedende 
dienst zich eerst wenden tot de gecontracteerde Opdrachtnemers en (indien gewenst) de 
broker die vanuit de separate Europese aanbesteding Management Adviesdiensten is 
gecontracteerd. 
 

In het voorkomende geval dat de Offertes van de Opdrachtnemers en de broker niet voldoen 
aan de gestelde eisen of wanneer de Offertes anderszins tekortschieten (bijvoorbeeld 
vanwege gebrek aan expertise), is de Aanbestedende dienst gerechtigd andere partijen te 
benaderen voor het uitbrengen van een Offerte.  
 
Daarnaast behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor om:  

- Initiële opdrachten met een totaal geraamde opdrachtwaarde lager dan € 20.000,- 
(excl. BTW) zonder nadere concurrentiestelling aan één van de drie Opdrachtnemers uit 
te vragen en te gunnen, nadat hiertoe een Offerte bij één van de Opdrachtnemers is 
gevraagd. Aan welke Opdrachtnemer een Offerte wordt opgevraagd, is mede 
afhankelijk van de specifieke expertise en ervaring die bij de Opdrachtnemer in huis is.  

- In het geval van mogelijke belangenverstrengeling (bijvoorbeeld in het kader van 

opdrachten die voortvloeien uit de Raamovereenkomsten ten aanzien van 

ingenieursdiensten of EWTB- en Bouwkundig onderhoud), van deze procedure af te 
wijken.  

 
Bij de Offerteaanvraag wordt in principe gebruik gemaakt van de vastgestelde 
functieprofielen op het gebied van huisvesting (zie bijlage A), eventueel aangevuld met 
nadere eisen en/of wensen. Afhankelijk van het soort opdracht dient er binnen de 
afgesproken termijnen een Offerte te worden ingediend. Zo geldt in geval van een  

detacheringsopdracht (Detachering) dat de Offerte bij een spoedopdracht binnen 3 
Werkdagen na het uitzetten van de Offerteaanvraag aangeleverd dient te worden en bij een 
reguliere opdracht binnen 5 Werkdagen.  



 
SELECTIELEIDRAAD | 15 mei 2017  

Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting | 20170515 

 

 

 Pagina 11 van 37 
 

Bij een projectgerichte opdracht (Projectuitvoering) geldt voor het indienen van een Offerte 
een termijn van 10 Werkdagen. Deze eisen worden nog nader uitgewerkt in het Programma 
van Eisen dat in de Gunningfase aan de Geselecteerde gegadigden wordt verstrekt.  
 
Op basis van de aangeboden Offertes zal nadere gunning plaatsvinden op basis van het 

principe van de beste prijs/kwaliteitverhouding. De subcriteria die hiervoor worden 
gehanteerd zijn:  

- Match kandidat met betreffend functieprofiel (op basis van CV); 
- Geschiktheid kandidaat (op basis van gesprek); 
- Beschikbaarheid kandidaat; 
- Plan van Aanpak (in geval van Projectuitvoering); 
- Uurtarief (in geval van Detachering) of vaste prijs (in geval van Projectuitvoering). 

 
Deze subcriteria worden nader uitgewerkt in de Offerteaanvraag. Ook wordt daarin 

aangegeven of alle bovenstaande subcriteria van toepassing zijn, of slechts een aantal 
daarvan. De verhouding tussen de subcriteria wordt, afhankelijk van de opdracht, per 
Offerteaanvraag bepaald en kenbaar gemaakt. De Nadere Overeenkomst wordt gesloten 
met de Opdrachtnemer die de Offerte met de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft 
uitgebracht.  

 
De duur van de Nadere Overeenkomsten die onder de Raamovereenkomsten worden 
gesloten wordt in de betreffende Nadere Overeenkomsten vastgelegd. Deze looptijd kan de 
looptijd van de af te sluiten Raamovereenkomsten overschrijden.  

1.8 Schaduwovereenkomst 

In het kader van het inbouwen van een extra continuïteits- en kwaliteitsmaatregel ten 
aanzien van de resultaatsgerichte diensten (Projectuitvoering) wordt naast het afsluiten van 
een Raamovereenkomst met de drie Inschrijvers die de ‘economisch meest voordelige 

Inschrijving’ hebben ingediend (Opdrachtnemer 1 t/m 3), eveneens een identieke 
Raamovereenkomst (schaduwovereenkomst) gesloten met de Inschrijver die op nummer 4 
in de ranking is geeindigd (Opdrachtnemer 4). Deze schaduwovereenkomst treedt geheel of 

gedeeltelijk in werking op het moment dat de Raamovereenkomst met Opdrachtnemer 1, 2 
of 3 geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden. Opdrachtnemers 1 t/m 3 krijgen derhalve de 
Opdracht gegund en mogen de Opdracht in beginsel uitvoeren. Echter – indien de uitvoering 

van de gevraagde Dienstverlening door Opdrachtnemer 1, 2 of 3 hiertoe aanleiding geeft – 
is het de Aanbestedende dienst toegestaan de Raamovereenkomst met Opdrachtnemer 1, 2 
of 3 geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het ontbonden deel in opdracht te geven aan 
Opdrachtnemer 4. 
 
Indien Opdrachtnemer 1, 2 of 3 twee kwartalen op rij niet voldoet aan één of meer van de in 
het Programma van Eisen opgenomen eisen en/of prestatie-indicatoren, kan de betreffende 

Raamovereenkomst door de Aanbestedende dienst worden ontbonden. Deze procedure 
wordt nader uitgewerkt in de Gunningfase.  
 
1.9 Samenvoeging c.q. geen perceelindeling 
De Aanbestedende dienst heeft na een zorgvuldige belangenafweging besloten om de 
genoemde opdrachten samen te voegen in onderhavige aanbesteding en niet over te gaan 
tot opdeling van de Opdracht in meerdere percelen. Van doorslaggevend belang hiervoor 

zijn de volgende aspecten geweest:  
- Er is sprake van een logische samenhang tussen de opdrachten; marktpartijen 

bieden adviesdiensten op het gebied van Huisvesting ook geclusterd aan; 
- Om de toegang tot de Opdracht te vergroten en het volume van de Opdracht 

interessant te maken voor de relevante markt is gekozen om de Opdracht te gunnen 
aan drie Opdrachtnemers. Contractpartners zijn bij een verkleining van de omvang 

van de Opdracht naar verwachting minder snel geneigd zijn om acties te 
ondernemen de leveringszekerheid te vergroten (zoals het maken van afspraken 
met gespecialiseerde onderaannemers, het proactief werven van specialisten voor 
schaarse functiegroepen, etc). Hoe groter de omvang van een Raamovereenkomst, 
hoe groter de kans dat dergelijke investeringen in de leveringszekerheid 
terugverdiend kunnen worden; 
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- Het aanbesteden van één Opdracht zorgt voor het beperken van de beheerslast bij 
het COA en de marktpartijen. Om de beheerslast in de uitvoering van de 
Raamovereenkomsten tot een acceptabel niveau te beperken, is een opsplitsing van 
de aanbesteding in percelen onwenselijk; 

- Het samenvoegen en het niet indelen van percelen leidt niet tot beperkingen voor 

het MKB aangezien ondernemingen in samenwerkingsverbanden of met hoofd-
/onderaannemersconstructies mogen inschrijven, waardoor ook kleinere bedrijven 
reële kansen hebben op gunning van de raamovereenkomst. 

1.10 Maatschappelijke waarde 

De Aanbestedende dienst streeft er naar in deze aanbesteding zo veel mogelijk 
maatschappelijke waarde te genereren door eisen te stellen en wensen te formuleren met 
betrekking tot de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening en daarbij ook aandacht te 

hebben voor de toegepaste beleidsdoelen zoals beschreven in paragraaf 1.10.1 t/m 1.10.3. 

Voor meer informatie over maatschappelijk verantwoord inkopen wordt verwezen naar: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/maatschappelijk-

verantwoord-inkopen-door-het-rijk 

1.10.1 Duurzaam inkopen  

De Rijksoverheid stimuleert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wordt gezien 
als een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren mens en milieu worden 
meegenomen in de ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de 
ondernemingsresultaten.  
 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het 
goede voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame 
producten een stevige impuls. De overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten 
aanzien van duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria 
ontwikkeld voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden 
inkopen. In de Gunningsleidraad worden de hier bedoelde technische specificaties 

opgenomen in het Programma van Eisen. 

 
Voor meer informatie over duurzaamheidscriteria wordt verwezen naar:  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/duurzaam-inkopen-door-overheden 

1.10.2 Sociale voorwaarden 

De overheid wil dat producten die ze koopt, op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Dat 
wil zeggen zonder dat mensen zijn uitgebuit en zonder inzet van kinderarbeid. Door sociale 

voorwaarden te stellen in het inkoopproces wil de overheid meehelpen aan betere 
internationale arbeidsomstandigheden. Op verschillende manieren kunnen 
leveranciers/dienstverleners voldoen aan de sociale voorwaarden die de overheid stelt. 
 
Voor meer informatie over sociale voorwaarden wordt verwezen naar: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/maatschappelijk-
verantwoord-inkopen-door-het-rijk/voldoen-aan-sociale-voorwaarden 

 
Vanaf 1 januari 2013 is de verplichting gesteld voor de overheid om Sociale voorwaarden in 

Europese aanbestedingstrajecten voor opdrachten voor leveringen, diensten en werken in 
alle productgroepen toe te passen. De Sociale voorwaarden zijn onder te verdelen in 
generieke voorwaarden, aanvullende voorwaarden en de specifieke meldingen. De generieke 
Sociale voorwaarden zijn altijd van toepassing. De aanvullende Sociale voorwaarden zijn 
daarnaast in aanvulling op de generieke voorwaarden alleen van toepassing bij de inkoop 

van koffie, thee, cacao, textiel en bloemen. De specifieke meldingen dienen te worden 
toegepast wanneer er concrete aanwijzingen (bijvoorbeeld via de media) zijn voor grote en 
structurele risico’s op schending van de sociale normen voor een bepaalde productgroep of 
productieregio. 
 
Gegadigden van deze procedure gaan middels het indienen van een Verzoek tot deelname 

akkoord met de ondertekening van het formulier Verklaring Sociale voorwaarden.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-door-het-rijk
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-door-het-rijk
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/duurzaam-inkopen-door-overheden
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-door-het-rijk/voldoen-aan-sociale-voorwaarden
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-door-het-rijk/voldoen-aan-sociale-voorwaarden
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De winnende Inschrijvers dienen, na verzoek van de Aanbestedende dienst, het formulier 
Verklaring Sociale voorwaarden in te vullen, te ondertekenen en in te dienen. Door 
ondertekening van het formulier gaat Inschrijver akkoord met de daarin opgenomen Sociale 
voorwaarden. In het formulier Verklaring Sociale voorwaarden maakt Inschrijver een keuze 
onder welk regime Inschrijver denkt te vallen. De regimekeuze bepaalt welke verdere actie 

Inschrijver/Opdrachtnemer heeft te ondernemen bij de uitvoering van de 
Raamovereenkomst. Het ondertekende formulier Verklaring Sociale voorwaarden zal deel uit 
maken van de Raamovereenkomst en is als Bijlage B opgenomen in C-Source onder het 
tabblad 4. Bijlagen 

1.10.3 Social Return 

Er is geen sprake van het algemeen toepassen van een bestekbepaling of eisen in het 
Programma van Eisen gericht op Social Return. Social Return zal dan ook geen onderdeel 

uitmaken van deze procedure. 
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2 Procedure 

2.1 Aanbestedingsprocedure 

De Aanbestedingsprocedure kwalificeert zich als een Europese niet-openbare 

aanbestedingsprocedure. De aanbesteding wordt uitgevoerd onder werking van de delen 1, 
2 en 4 van de Aanbestedingswet 2012.  
 
Deze niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: een Selectiefase en een Gunningfase. 
In eerstgenoemde fase kan iedere geïnteresseerde Ondernemer zich als Gegadigde 
aanmelden door een Verzoek tot deelname in te dienen. De Aanbestedende dienst 
beoordeelt de Verzoeken tot deelname aan de hand van de Uitsluitingsgronden, 

Geschiktheidseisen en de Selectiecriteria. De Aanbestedende dienst nodigt zes (6) 

Gegadigden uit om in de tweede fase van de Aanbestedingsprocedure – de Gunningfase – 
een Inschrijving in te dienen.  
 
De Opdracht wordt gegund aan de drie Opdrachtnemers die de “economisch meest 
voordelige inschrijving” hebben gedaan. De “economisch meest voordelige inschrijving” 

wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.  
 
De wijze van beoordeling van de Verzoeken tot deelname is nader uitgewerkt in paragraaf 
2.11. 

2.2 Globale planning 

De beoogde planning van deze aanbesteding is als volgt: 
 

Fase 1: Selectiefase  Datum 

Publicatie Selectieleidraad inclusief bijlagen op www.tenderned.nl 15 mei 2017 

Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen over de 
Selectieleidraad 

26 mei 2017, uiterlijk 10.00 uur 

Verzenden Nota van Inlichtingen Selectieleidraad  7 juni 2017  

Uiterste inleverdatum Verzoeken tot deelname 19 juni 2017, uiterlijk 10.00 uur 

Opening Verzoeken tot deelname 19 juni 2017 na 10.00 uur 

Voorlopige selectiebeslissing 13 juli 2017  

Bezwaartermijn selectiebeslissing 13 juli 2017 t/m 21 juli 2017 

 

Fase 2: Gunningfase  Datum 

Publicatie Gunningleidraad 21 augustus 2017 

Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen over de 
definitieve Gunningleidraad inclusief bijlagen 

1 september 2017, uiterlijk 10.00 uur 

Datum verzenden Nota van Inlichtingen Gunningleidraad  15 september 2017  

Uiterste inleverdatum Inschrijvingen 2 oktober 2017, uiterlijk 10.00 uur 

Opening Inschrijvingen 2 oktober 2017 na 10.00 uur 

Toelichtingssessie casus 16 oktober 2017 

Voorlopige gunningbeslissing 26 oktober 2017  

Bezwaartermijn gunningbeslissing (20 kalenderdagen) 27 oktober t/m 15 november 2017 

Definitieve gunning en ingangsdatum Raamovereenkomsten 16 november 2017  

 

http://www.tenderned.nl/
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De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de beoogde tijdsplanning te wijzigen. 

In geval de Aanbestedende dienst overgaat tot wijziging van de beoogde planning wordt dit 

naar alle betrokkenen gecommuniceerd. Gegadigden c.q. Geselecteerde Gegadigden c.q. 

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze beoogde planning. De in dit (of het 

gewijzigde) tijdschema genoemde data aangaande het indienen van vragen en het indienen 

van Verzoeken tot deelname en Inschrijvingen gelden als fatale termijnen. 

2.3 Communicatie 

Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten rond de 
Aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde elektronisch te geschieden via C-Source, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven in de Aanbestedingsdocumenten. 
 

Onderstaand treft u de contactgegevens aan van de contactpersonen voor de onderhavige 

Aanbestedingsprocedure: 
 

Gegevens  Contactperso(o)n(en) 

Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen 

Mevr. N.P. Buijinck (Inkoper) 
Dhr. D. van den IJssel (Projectsecretaris) 
 
Contact via berichtenmodule C-Source 
 

De aankoopcentrale voor de IND, het COA, de DT&V en 
voor categoriemanagement Tolk- en Vertaaldiensten 

Dr. H. Colijnlaan 341 
2283 XL  RIJSWIJK 

Postbus 5800 

2280 HV  Rijswijk 

 
Het is niet toegestaan om andere dan bovengenoemde functionarissen over deze 
Aanbestedingsprocedure direct dan wel indirect te benaderen zonder toestemming van één 
van bovengenoemde Contactpersonen. 

 

Verzoeken tot nadere informatie Selectieleidraad 
Vragen met betrekking tot deze Selectieleidraad (inclusief bijlagen) en eventuele 
aanvullende documenten dienen uiterlijk 26 mei 2017, 10.00 uur via C-Source (via menu 
Berichten) te zijn ingediend. Gegadigde is verplicht om hiervoor het ‘Standaardformulier 
indienen vragen Nota van Inlichtingen Selectieleidraad’ (in Word format) zoals opgenomen 
in bijlage C in te gebruiken.  
 
Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende verzoeken tot nadere informatie zullen door de 

Aanbestedende dienst geanonimiseerd worden beantwoord en aan alle Gegadigden 
beschikbaar worden gesteld middels een Nota van inlichtingen Selectieleidraad die wordt 
geplaatst in C-Source. Na 26 mei 2017, 10.00 uur heeft de Gegadigde zijn recht ten 
aanzien van het inwinnen van informatie of het doen van voorstellen verwerkt. Vragen en 
wijzigingsvoorstellen die na deze termijn door de contactpersoon van de IUC-Vk worden 
ontvangen en vragen en wijzigings- en afwijkingsvoorstellen die niet conform de in deze 
paragraaf vermelde procedure zijn ingediend, worden door de contactpersoon van de IUC-Vk 

niet meer in behandeling genomen. 
 
De tijdens de Aanbestedingsprocedure aan Gegadigde verstrekte informatie in de vorm van 

brieven, documenten, verslagen en Nota(’s) van inlichtingen Selectieleidraad maken integraal 
deel uit van deze Selectieleidraad. In geval van strijdigheid van de Nota van inlichtingen 
Selectieleidraad met de Selectieleidraad heeft de Nota van inlichtingen Selectieleidraad 

voorrang. Een later uitgevaardigde Nota van inlichtingen Selectieleidraad heeft voorrang op 
een eerder uitgevaardigde Nota van inlichtingen Selectieleidraad. 
 
Een Gegadigde kan de Aanbestedende dienst verzoeken om bepaalde informatie niet in de 
Nota van inlichtingen Selectieleidraad op te nemen, indien openbaarmaking van deze 
informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de 
Gegadigde. In dat geval kan de Aanbestedende dienst aan Gegadigde individuele inlichtingen 

verstrekken.  
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Gegadigde kan geen rechten ontlenen aan mondeling gedane uitspraken van de 
Aanbestedende dienst. 

2.4 Sluitingsdatum en openingsprocedure 

Het Verzoek tot deelname inclusief alle bijlagen dient uiterlijk op 19 juni 2017 om 10.00 

uur te zijn ingediend via C-Source. De Verzoeken tot deelname worden op 19 juni 2017 na  
10.00 uur digitaal geopend. Doordat de Verzoeken tot deelname digitaal worden geopend, 
heeft het voor de Gegadigden geen meerwaarde om deze opening bij te wonen.  

2.5 Melden (vermeende) onjuistheid, onrechtmatigheid of 
onregelmatigheid 

Deze Selectieleidraad inclusief bijlagen is met zorg samengesteld. Indien een Gegadigde 

meent dat informatie of een bepaling in de beschikbaar gestelde documenten onjuist, 

onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dan dient die Gegadigde de 
contactpersoon van het IUC-Vk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 26 mei 2017, 10.00 uur 
via C-Source te attenderen op die vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of 
onregelmatigheid.  
 
Na deze datum kan een Gegadigde geen beroep meer doen op die onjuistheid, 
onrechtmatigheid of onregelmatigheid en heeft de Gegadigde zijn rechten verwerkt om 

daarop enige aanspraak te baseren. 

2.6 Klachten  

Eventuele klachten over deze aanbesteding dienen ter beantwoording in de vragenronde van 
de Nota van Inlichtingen Selectieleidraad naar voren te worden gebracht.  
 
Als de Aanbestedende dienst deze klacht niet honoreert of niet naar tevredenheid van de 
klager afhandelt, dan dient de klacht te worden voorgelegd aan het klachtenmeldpunt van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie. Klachten moeten per e-mail worden ingediend 

onder vermelding van: 
- datum van indiening 
- naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van klager 
- naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager 
- titel en TenderNed-nummer van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft 

- naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij het IUC-Vk voor 
de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft 

- gemotiveerde omschrijving van de klacht 
- omschrijving van de wijze waarop de klacht verholpen kan worden 

 
De klacht kan worden gericht aan: 
 

Klachtenmeldpunt Europees Aanbesteden Veiligheid en Justitie 
Afdeling strategische inkoop 
Turfmarkt 147 
Postbus 20301 
2500 EH  DEN HAAG 

KlachtenmeldpuntEA@minvenj.nl 
 

Na ontvangst wordt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het 
Klachtenmeldpunt en het onderzoek naar de klacht wordt voortvarend ter hand genomen. 
Het indienen van een klacht zet de Aanbestedingsprocedure niet stil, tenzij de 
Aanbestedende dienst expliciet besluit de procedure op te schorten. 
 
Het klachtenmeldpunt brengt advies uit aan de Aanbestedende dienst. In het advies wordt 

gemotiveerd aangegeven of het klachtenmeldpunt de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond 
of ongegrond acht. Het is vervolgens aan de Aanbestedende dienst om – met inachtneming 
van het advies van het klachtenmeldpunt – over de klacht te beslissen. Wijst het de klacht 
af dan wordt de klager door de Aanbestedende dienst hierover geïnformeerd.  

mailto:klachtenmeldpuntEA@minvenj.nl
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Wordt de klacht gegrond verklaard dan treft de Aanbestedende dienst preventieve of 
corrigerende maatregelen. 
 
Als een beslissing van de Aanbestedende dienst uitblijft of naar het oordeel van de klager 
daartoe aanleiding geeft dan kan de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts 

worden voorgelegd. Zie voor meer informatie www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.  

2.7 Algemene voorwaarden Selectiefase 

Het niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden en instructies leidt tot het terzijde 
leggen van de betreffende Verzoek tot deelname, tenzij er naar de mening van de 
Aanbestedende dienst sprake is van een bagatel. In geval van terzijde legging komt het 
Verzoek tot deelname dan ook niet meer in aanmerking voor toelating tot de Gunningfase en 
gunning van de Opdracht. 

 

De volgende voorwaarden en instructies zijn van toepassing: 
a Alleen digitale Verzoeken tot deelname via C-Source worden in behandeling genomen. 

Dit houdt in dat de beantwoording van alle vragen, en het indienen van alle in te dienen 
documenten en verklaringen via C-Source dient te geschieden.  

b Met het indienen van een Verzoek tot deelname stemt Gegadigde onverkort in met de 
bepalingen, voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze Selectieleidraad 

inclusief alle bijlagen. 
c Gegadigde dient akkoord te gaan met de bepalingen in het Deelnameformulier 

(opgenomen als Bijlage G in C-Source) en dient dit Deelnameformulier geheel in te 
vullen en door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Gegadigde of door een 
rechtsgeldig vertegenwoordiger van de penvoerder van het samenwerkingsverband 
ondertekend (met een natte handtekening) in te dienen.  

d Het is niet toegestaan in de vaste (meegestuurde) teksten van bijlagen die met het 

Verzoek tot deelname moeten worden ingediend op welke wijze dan ook wijzigingen aan 
te brengen. Het is evenmin toegestaan om voorbehouden of voorwaarden te stellen in 
het Verzoek tot deelname. 

e Een Gegadigde mag slechts één Verzoek tot deelname indienen. Van één 

concern/holding mogen slechts meerdere ondernemingen onafhankelijk van elkaar 
aanmelden, indien zij ieder het Verzoek tot deelname zelfstandig en onafhankelijk van 

de andere Gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern/holding hebben 
opgesteld, daarbij de eerlijke mededinging aantoonbaar volledig hebben geëerbiedigd en 
de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Door het indienen van een 
Verzoek tot deelname verklaart Gegadigde zich akkoord met deze voorwaarde. 

f Een Verzoek tot deelname indienen op delen of een deel van de opdrachtomschrijving is 
niet mogelijk. 

g De Gegadigde mag de gegevens, die de Aanbestedende dienst hem in verband met deze 

Selectieleidraad inclusief bijlagen ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt. Gegadigde is aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van de 
gegevens. De Aanbestedende dienst zal de informatie die zij van Gegadigde ontvangt 
vertrouwelijk behandelen, tenzij wet- en regelgeving van de Aanbestedende dienst 
anders verlangen. 

h Het Verzoek tot deelname en alle correspondentie in deze Aanbestedingsprocedure dient 
in de Nederlandse taal gesteld te zijn.  

i Het Verzoek tot deelname dient alle in te dienen informatie/documenten/bijlagen te 

bevatten. Het risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of 
onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij Gegadigde. 

j Het Verzoek tot deelname zal geen voorbehoud(en) bevatten inzake toekomstige 
evenementen of ontwikkelingen of andere voorbehouden.  

k Correspondentie en ontvangen Verzoeken tot deelname zullen na afloop niet aan de 

Gegadigden worden geretourneerd. 
l Door de Aanbestedende dienst wordt geen kostenvergoeding voor het indienen van het 

Verzoek tot deelname en de Inschrijving verstrekt. 
m De in deze Selectieleidraad opgenomen planning van de aanbesteding is indicatief en 

kan door het IUC-Vk worden aangepast. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, 
met uitzondering van de wettelijke minimumtermijnen. 

http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
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n De in deze Selectieleidraad genoemde aantallen zijn indicaties/ schattingen waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 

o Indien Gegadigde gedurende de Aanbestedingsprocedure aangeeft dat de Gegadigde zijn 
voor de aanbesteding relevante bedrijfsactiviteiten staakt, dan behoudt de 
Aanbestedende dienst zich eveneens het recht voor het Verzoek tot deelname van deze 

Gegadigde om die reden terzijde te leggen en niet verder in de Aanbestedingsprocedure 
en beoordeling mee te nemen. 

p De Aanbestedende dienst kan, op diens aangeven en motivatie, tot het moment van 
definitieve gunning de aanbesteding geheel of gedeeltelijk staken  zonder dat Gegadigde 
recht heeft op vergoeding van enigerlei kosten, schade en/of anderszins.   

q De Aanbestedende dienst gebruikt voor haar inkoop van producten en diensten 
rijksbreed vastgestelde inkoopvoorwaarden die niet paritair zijn opgesteld, maar wel 

zodanig zijn opgesteld dat rekening is gehouden met een proportionele verdeling van 
risico’s tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

r Algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van 
Gegadigde worden uitdrukkelijk uitgesloten.  

2.8 Indienen Verzoek tot deelname en rechtsgeldige ondertekening 

Het Verzoek tot deelname behelst volledige beantwoording van alle Geschiktheidseisen en 
Selectiecriteria en alle in te dienen informatie/documenten/bijlagen conform de ‘Checklist 

Verzoek tot deelname’ die is opgenomen in Deel 4 van het Deelnameformulier zoals 
opgenomen in Bijlage G in C-Source.  
 
Ondertekening van in te dienen documenten ten behoeve van het Verzoek tot deelname 
dient te geschieden door een functionaris die rechtsgeldig bevoegd is om namens Gegadigde 
op te treden en in voorkomend geval door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de 
betreffende leden van het samenwerkingsverband. Zie ook het gestelde in paragraaf 3.2.2 

ten aanzien van de benodigde ondertekening in geval wordt ingeschreven door een 
samenwerkingsverband. Als in dit document de eis wordt gesteld dat een stuk moet worden 
ondertekend door een ‘bevoegde vertegenwoordiger’ dan moet Gegadigde aan kunnen tonen 
dat de ondertekenaar bevoegd is de betreffende rechtspersoon te vertegenwoordigen. 

Doorgaans zal uit het handelsregister blijken wie rechtsgeldig bevoegd is. Wanneer in het 
handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen gezamenlijk 

vertegenwoordigingsbevoegd zijn, moeten de documenten ook door al deze personen 
worden ondertekend. Wanneer in het uittreksel beperkingen op de volmacht zijn 
geformuleerd dan moet daar rekening mee worden gehouden. Is een specifieke schriftelijke 
volmacht voor ondertekening van de aanbestedingsstukken afgegeven door de bevoegde 
vertegenwoordiger van de inschrijvende rechtspersoon, dan moet deze volmacht bij het 
Verzoek tot deelname worden gevoegd (zie Deel 4 ‘Checklist Verzoek tot deelname’ in het 
Deelnameformulier). 

 
Het Deelnameformulier dient in de Selectiefase te zijn voorzien van een handtekening van 
een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Gegadigde. Het document moet van een 
originele handgeschreven handtekening (hierna ook wel een zogenoemde ‘natte’ 
handtekening genoemd) door de daartoe rechtsgeldig bevoegde(n) zijn voorzien, worden 
ingescand en aan het Verzoek tot deelname worden toegevoegd. 
 

Het niet rechtsgeldig ondertekend indienen en het niet op de juiste wijze ondertekenen van 

dit document, leidt onherroepelijk tot ter zijde legging van het Verzoek tot deelname voor de 
resterende duur van deze Aanbestedingsprocedure. 
 
De documenten/bewijsstukken die, op verzoek van de Aanbestedende dienst, alleen door de 

Geselecteerde gegadigden dienen te worden ingediend, zijn opgenomen in paragraaf 3.2.5 
van deze Selectieleidraad. 
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2.9 Artikel 2.81 Aanbestedingswet 

In geval er vragen zijn met betrekking tot de verplichtingen omtrent de in art. 2.81 AW, lid 
1 opgenomen bepalingen die gelden in Nederland of, indien de verrichtingen buiten 
Nederland worden uitgevoerd, die gelden in het gebied of de plaats waar de verrichtingen 
worden uitgevoerd en die gedurende de uitvoering van de overheidsopdracht op die 

verrichtingen van toepassing zullen zijn, dan kan informatie worden verkregen bij 
onderstaande organen. 
 
Bepalingen inzake:  

- belastingen: www.belastingdienst.nl; 
- milieubescherming: Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm en www.rvo.nl) en de gemeente waar de 

Opdracht wordt uitgevoerd; 

- arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw), UWV 
(www.uwv.nl/werkgevers) en de gemeente waar de Opdracht wordt uitgevoerd. 
 

Gegadigden dienen in Deel 1 van het Deelnameformulier zoals opgenomen in C-Source, te 
verklaren dat zij bij het opstellen van hun Verzoek tot deelname en, indien daartoe 

geselecteerd, bij hun Inschrijving rekening (hebben) (ge)houden met de verplichtingen uit 
hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die 
gelden op de plaats waar de verrichting wordt uitgevoerd.   

2.10 Termijn voor aanleveren gegevens ter verduidelijking 

Indien het Verzoek tot deelname onduidelijkheden bevat of vragen oproept kan het IUC-Vk 
ter verduidelijking schriftelijk aanvullende/toelichtende informatie opvragen bij de 
Gegadigde. Deze aanvullende c.q. toelichtende informatie dient binnen 24 uur (op 

werkdagen), of een langere door het IUC-Vk afgegeven termijn, na aanvraag daarvan via de 
berichtenservice van C-Source te worden verstrekt aan de contactpersonen zoals genoemd 
in paragraaf 2.3 en maakt deel uit van het Verzoek tot deelname.  

2.11 Beoordelingsfases  

 
Algemeen 

Alleen Gegadigden met een geldig Verzoek tot deelname kunnen voor toelating tot de 
Gunningfase in aanmerking komen. Een Verzoek tot deelname is ongeldig indien Gegadigde 
gedurende deze aanbesteding in strijd handelt of gehandeld blijkt te hebben met de 
voorschriften van deze aanbesteding of anderszins in strijd met het aanbestedingsrecht. 
Ongeldige Verzoeken tot deelname worden uitgesloten van verdere deelname of terzijde 
gelegd, afhankelijk van de situatie waardoor de ongeldigheid is veroorzaakt, tenzij er naar 
de mening van de Aanbestedende dienst sprake is van een bagatel. Het bieden van herstel 

is een bevoegdheid van de Aanbestedende dienst, geen verplichting. 
 
Elke (poging tot) positieve of negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, van de bij 
deze aanbesteding betrokken medewerk(st)ers van de Aanbestedende dienst leidt tot 
onmiddellijke uitsluiting van desbetreffende Gegadigde, tenzij er naar de mening van de 

Aanbestedende dienst sprake is van een bagatel. 
 

In geval het Verzoek tot deelname door de Aanbestedende dienst ter zijde wordt gelegd of 
indien Gegadigde wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan deze Aanbestedings-
procedure, heeft Gegadigde geen recht op vergoeding van enigerlei kosten, schade en / of 
anderszins. 
 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.rvo.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
http://www.uwv.nl/werkgevers
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Indien zich gedurende de Aanbestedingsprocedure, tot het moment van ondertekening van 
de Raamovereenkomsten, wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in de samenstelling 
en/of de bedrijfsvoering van de Gegadigde dan wel indien zich bij de Gegadigde een 
wijziging voordoet die mogelijk invloed kan hebben op het uitvoeren van de Opdracht of op 
het wel/niet (meer) voldoen aan de gestelde voorschriften, Uitsluitingsgronden en/of 

Geschiktheidseisen en/of Selectiecriteria en/of Minimumeisen en/of Subgunningscriteria van 
deze aanbesteding, dan dient de Gegadigde de Aanbestedende dienst hierover direct 
schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien een dergelijke situatie leidt tot een ongeldig 
Verzoek tot deelname, dan kan de Aanbestedende dienst dit Verzoek tot deelname of de 
Inschrijving (alsnog) terzijde leggen of de Gegadigde met dit ongeldige Verzoek tot 
deelname uitsluiten van verdere deelname, tenzij er naar de mening van de Aanbestedende 

dienst sprake is van een bagatel. Reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd 

zonder rechtsgevolgen voor de Aanbestedende dienst. 

2.11.1 Controleren volledigheid en geldigheid Verzoek tot deelname 

Een Verzoek tot deelname moet voldoen aan alle voorschriften van deze Europese 
aanbesteding waaronder, maar niet uitsluitend de instructies en voorwaarden die in deze 
Selectieleidraad en het Deelnameformulier zijn opgenomen. Tevens mogen Verzoeken tot 
deelname niet in strijd zijn/worden gedaan met het aanbestedingsrecht. De medewerkers 

van het IUC-Vk controleren of het Verzoek tot deelname volledig is en voldoet aan de 
instructies en voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Een Verzoek tot deelname die hieraan 
niet voldoet wordt terzijde gelegd en wordt uitgesloten van verdere deelname aan de 
aanbestedingsprocedure, tenzij er naar mening van de Aanbestedende dienst sprake is van 
een bagatel. Het bieden van herstel is een bevoegdheid van de Aanbestedende dienst, geen 
verplichting. Opgemerkt wordt dat het niet rechtsgeldig ondertekenen dan wel het op 
onjuiste wijze ondertekenen van het document zoals benoemd in paragraaf 2.8 van deze 

Selectieleidraad onherroepelijk leidt tot ter zijde legging van het Verzoek tot deelname en 
niet voor herstel in aanmerking komt 

2.11.2 Vaststellen van Uitsluitingsgronden 

Van een Gegadigde wiens Verzoek tot deelname niet op grond van de controle op 
volledigheid en geldigheid terzijde is gelegd, wordt aan de hand van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument vastgesteld of de in paragraaf 3.3 vermelde Uitsluitingsgronden aan 

de orde zijn.  
 
Indien Uitsluitingsgronden van toepassing zijn en uit de eventuele toelichting daarop 
onvoldoende blijkt waarom het niet voldoen aan een of meer van de Uitsluitingsgronden niet 
tot uitsluiting zou mogen leiden, zal de Gegadigde van deelname worden uitgesloten en het 
Verzoek tot deelname terzijde worden gelegd. 
 

In het geval op één of meer van de leden van het samenwerkingsverband één of meer van 
de Uitsluitingsgronden van toepassing zijn, leidt uitsluiting van betreffend lid c.q. 
betreffende leden tot uitsluiting van het samenwerkingsverband. 

2.11.3 Beoordelen op Geschiktheidseisen 

Indien de Gegadigde niet is uitgesloten op basis van de Uitsluitingsgronden, wordt 
beoordeelt of de Gegadigde voldoet aan de Geschiktheidseisen zoals opgenomen in 

paragraaf 3.4 

 
Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan al deze Geschiktheidseisen 
dient te worden voldaan. Het niet voldoen aan één of meer Geschiktheidseisen betekent dat 
de Gegadigde niet in aanmerking komt voor toelating tot de Gunningfase, tenzij uit de 
toelichting in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument blijkt dat het niet voldoen aan 
één of meerdere Geschiktheidseisen niet tot het terzijde leggen van het Verzoek tot 

deelname zou mogen leiden. 
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2.11.4 Beoordelen op Selectiecriteria 

De Verzoeken tot deelname die niet op basis van de voorgaande stappen terzijde zijn gelegd 
dan wel van verdere deelname zijn uitgesloten, worden vervolgens beoordeeld aan de hand 
van de Selectiecriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 4, mits het aantal overgebleven 
Verzoeken tot deelname meer dan 6 is. De desbetreffende Gegadigden zullen een 

totaalscore toegekend krijgen op basis van de te behalen punten op de Selectiecriteria. Aan 
de hand van deze totaalscores wordt een rangorde opgesteld, aflopend van de Gegadigde 
met de hoogste score naar de Gegadigde met de laagste score. 
 
Op basis van de dan ontstane rangorde zal deze selectieprocedure leiden tot de selectie van 
maximaal 6 Gegadigden die voor de Gunningfase in aanmerking komen. Dit betreffen de 6 
Gegadigden die de hoogste score in de ranking hebben behaald. Indien de zesde plaats door 

meer dan één Gegadigde met dezelfde totaalscore is behaald, dan geldt de situatie zoals 
omschreven in paragraaf 4.2 van deze Selectieleidraad.   

 
In geval minder dan 6 Verzoeken tot deelname niet op basis van de voorgaande stappen 
terzijde zijn gelegd dan wel van verdere deelname zijn uitgesloten, heeft Opdrachtgever het 
recht om de desbetreffende Gegadigden, zonder beoordeling op de Selectiecriteria, te 
selecteren voor de Gunningfase. 

 
De Aanbestedende dienst acht zich vrij om de Geselecteerde gegadigden uit tot nodigen 
voor het doen van een Inschrijving in de Gunningfase. 

2.12 Mededeling selectiebeslissing en bezwaartermijn 

Nadat de beoordeling van de Verzoeken tot deelname heeft plaatsgevonden wordt de 
mededeling van de selectiebeslissing via C-Source aan de Gegadigden verzonden. De 
mededeling aan de afgewezen Gegadigden bevat de relevante redenen voor de afwijzing en 

de namen van de Geselecteerde Gegadigden.  
 
De mededeling dat de Aanbestedende dienst voornemens is een Gegadigde uit te nodigen 
voor de Gunningfase moet worden aangemerkt als een voornemen tot het uitnodigen tot het 

doen van een Inschrijving van de Aanbestedende dienst. Aan deze mededeling kan door een 
Geselecteerde gegadigde geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende dienst kan 

derhalve uit eigener beweging terugkomen op de selectiebeslissing, zonder dat de 
Gegadigde wie hij voornemens is uit te nodigen voor de Gunningfase, aanspraak kan maken 
op enige schadeloosstelling. 
 
De Aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn in acht van zeven (7) 
kalenderdagen welke aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling 
van de selectiebeslissing aan de betrokken Gegadigden. Indien een Gegadigde zijn Verzoek 

tot deelname en de Aanbestedingsprocedure wil evalueren kan hiervoor een afspraak 
gemaakt worden met de Aanbestedende dienst. 
 
Indien een Gegadigde bezwaren heeft tegen de selectiebeslissing, dient de Gegadigde 
binnen een vervaltermijn van zeven (7) kalenderdagen na verzending van de voorlopige 
selectiebeslissing door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te 
hebben gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (locatie Den 

Haag). De Aanbestedende dienst dient hiervan gelijktijdig schriftelijk op de hoogte te 

worden gebracht door het toezenden van een kopie van de dagvaarding middels de 
berichtenfunctionaliteit in C-Source. Indien door een Gegadigde een kort geding aanhangig 
is gemaakt, zal de Aanbestedende dienst in beginsel niet overgaan tot de Gunningfase van 
de aanbesteding, voordat er in kort geding vonnis is gewezen.  
 

Indien geen kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Gegadigden geen 
bezwaren meer maken naar aanleiding van de selectiebeslissing en hebben zij hun rechten 
terzake verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven 
aan de geuite selectiebeslissing. De gepasseerde Gegadigden hebben in genoemd geval 
evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot 
schadevergoeding in te stellen. 
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2.13 Verificatie gegevens uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

Tijdens de bezwaartermijn wordt het gestelde in het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument van de Geselecteerde gegadigden geverifieerd, door onder meer 
het opvragen van bewijsstukken. Welke bewijsstukken het IUC-Vk verlangt, staat 
beschreven in hoofdstuk 3. De Geselecteerde gegadigden worden verzocht om binnen een 

termijn van zeven (7) kalenderdagen na dagtekening van het daartoe strekkend verzoek 
van het IUC-Vk de gevraagde stukken te overleggen en de gevraagde informatie te 
verstrekken.  
 
Indien de bewijsstukken niet bevestigen wat door Gegadigde verklaard is in het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument wordt diens Verzoek tot deelname terzijde gelegd c.q. de 
selectiebeslissing op dit punt ingetrokken, tenzij er naar de mening van de Aanbestedende 

dienst sprake is van een bagatel. 
 

In het geval dat een Verzoek tot deelname tijdens de bezwaartermijn alsnog terzijde wordt 
gelegd, trekt de Aanbestedende dienst de mededeling selectiebeslissing in. In dit geval zal 
geen herberekening van de ontvangen en geschikt bevonden Verzoeken tot deelname 
plaatsvinden, maar zal de Gegadigde die als volgende is geëindigd in de ranking, 
uitgenodigd worden voor de Gunningfase. Deze situatie leidt tot het verzenden van een 

nieuwe mededeling selectiebeslissing en een nieuwe bezwaartermijn (e.e.a. zoals bedoeld in 
paragraaf 2.12). 

2.14 Definitieve selectiebeslissing  

Indien door geen van de Gegadigden, binnen de daarvoor geldende bezwaartermijn van 
zeven (7) kalenderdagen, tegen de selectiebeslissing een kort geding is aangespannen en de 
verificatie van de gegevens in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument geen 
onregelmatigheden oplevert, acht de Aanbestedende dienst zich vrij over te gaan naar de 

Gunningfase en de Geselecteerde gegadigden de Gunningsleidraad ter beschikking te 
stellen.  
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3. Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen  

3.1 Inleiding 

In de hierna volgende paragrafen wordt ingegaan op de wijze waarop Gegadigde kan 

deelnemen en kan aan tonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van de 

uitsluiting en geschiktheid.  

3.2 Inschrijven en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

3.2.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

In V Sectie UG1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder tabblad 3 ‘Verzoek tot 

deelname’ in C-Source is Bijlage D Uniform Europees Aanbestedingsdocument opgenomen 
die ingevuld en rechtsgeldig ondertekend moet worden en door de Gegadigde bij het 
Verzoek tot deelname moet worden gevoegd. Door rechtsgeldige ondertekening verklaart 
een Gegadigde dat hij voldoet aan het gestelde ten aanzien van de Uitsluitingsgronden en de 
Geschiktheidseisen. Voor nadere informatie over het UEA en het invullen van het UEA wordt 
verwezen naar de Bijlage “Toelichting op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
(UEA)” opgenomen in de sectie Bijlagen in C-Source. 

 
Bewijsstukken worden alleen opgevraagd bij de Geselecteerde gegadigden die naar 
aanleiding van de beoordeling in de Selectiefase tot de Gunningfase worden toegelaten. 
Deze bewijsstukken moeten overgelegd worden tijdens de opschortende termijn van zeven 
(7) kalenderdagen. Hierop geldt echter één uitzondering; referentieopdrachten moeten 
overgelegd worden bij het Verzoek tot deelname.  

3.2.2 Gegadigde, zelfstandig of als samenwerkingsverband (combinatie) 

 

Zelfstandig 
Een Ondernemer kan zelfstandig als Gegadigde een Verzoek tot deelname indienen. 
Hiervoor dient het UEA volledig, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te worden 
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend als onderdeel van het Verzoek tot deelname te worden 
ingediend.  

 
Gegadigde dient bij zijn Verzoek tot deelname in II Sectie V1 ‘Gegevens met betrekking tot 
Gegadigde’ in de E-sourcing tool onderstaande gegevens aan te leveren: 
 

- Bedrijfsgegevens; 
- Organisatiegegevens van de Gegadigde als naam, adres, plaats, land, 

telefoonnummer, adres website en KvK-nummer; 

- Gegevens met betrekking tot de contactpersoon van Gegadigde als naam, adres, 
plaats, telefoonnummer en emailadres. 

 
Een Gegadigde die deze gegevens niet compleet aanlevert, kan worden uitgesloten van 
deelname aan de Aanbestedingsprocedure. 

 

Samenwerkingsverband 
Een samenwerkingsverband (combinatie) van Ondernemers kan als Gegadigde een Verzoek 
tot deelname indienen. In een samenwerkingsverband dienen de Ondernemer(s) 
gezamenlijk één Verzoek tot deelname in.  
 
Indien Gegadigde een samenwerkingsverband is, dient iedere deelnemer aan dit 
samenwerkingsverband de in deze paragraaf gevraagde gegevens aan te leveren in  

III Sectie V2 ‘Gegevens met betrekking tot het samenwerkingsverband’ onder tabblad 3 
‘Verzoek tot deelname’ in C-Source. Een samenwerkingsverband die deze gegevens niet 
compleet aanlevert, kan worden uitgesloten van deelname aan de Aanbestedingsprocedure.  
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Indien wordt ingeschreven als samenwerkingsverband (combinatie), dan dient het 
Deelnameformulier bij het Verzoek tot deelname alleen ondertekend te zijn door de 
rechtsgeldig vertegenwoordiger van de penvoerder. Alleen van de Geselecteerde gegadigden 
die naar aanleiding van de beoordeling in de Selectiefase tot de Gunningfase worden 
toegelaten dient, na verzoek van de Aanbestedende dienst, het formulier nogmaals te 

worden ingediend, maar dan mede ondertekend door de rechtsgeldig vertegenwoordigers 
van alle leden van het samenwerkingsverband.  
 
Iedere Ondernemer in het samenwerkingsverband dient een Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument volledig, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud in te vullen 
en rechtsgeldig te ondertekenen als onderdeel van het Verzoek tot deelname.  
 

Door het Verzoek tot deelname inclusief de vereiste Uniform Europees 
Aanbestedingsdocumenten in te dienen verklaart iedere Ondernemer in het 

samenwerkingsverband: 
1. dat de penvoerder voor (namens) alle deelnemende Ondernemers in het 
samenwerkingsverband bevoegd contactpersoon is; 
2. dat de in het Verzoek tot deelname en de Uniform Europees Aanbestedingsdocumenten 
verstrekte informatie correct en rechtsgeldig is, en; 

3. dat zij gezamenlijk, volledig en hoofdelijk instaan voor de juiste en tijdige nakoming van 
alle verplichtingen voortvloeiend uit en samenhangend met de onderhavige Opdracht. 
 
Na het indienen van het Verzoek tot deelname, na Inschrijving en gedurende de looptijd van 
de Raamovereenkomst mag zonder toestemming van de Aanbestedende dienst c.q. 
Opdrachtgever de samenstelling van het samenwerkingsverband niet meer wijzigen.  

3.2.3 Gegadigde en een beroep op derde(n) voor aantonen geschiktheid 

Een Gegadigde (zelfstandig of in samenwerkingsverband van Ondernemers) kan zich voor 
het voldoen aan de gestelde Geschiktheidseisen beroepen op de draagkracht en 
bekwaamheid van andere entiteiten (hierna te noemen derden), ongeacht de juridische aard 
van de banden van de Gegadigde met die derde(n). Essentieel is dat deze derde niet onder 

het begrip Gegadigde valt en dus niet mede een Verzoek tot deelname doet. Bij een derde 
gaat het om een Ondernemer die in opdracht van de Opdrachtnemer, zonder bij hem in 

dienst te zijn, werkzaamheden uitvoert namens de Opdrachtnemer conform de voorwaarden 
die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst tussen de Aanbestedende dienst en 
Opdrachtnemer. Indien Gegadigde zich beroept op een derde voor het voldoen aan de 
Geschiktheidseisen: 

- Wordt aangegeven in Deel II, onderdeel C, van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument dat de Gegadigde een beroep doet op een derde om te 
voldoen aan de Geschiktheidseisen en vermeldt Gegadigde in dat onderdeel voor 

welke Geschiktheidseis(en) Gegadigde een beroep doet op (een) derde(n) en wie die 
derde(n) is/zijn; 

- Dient deze derde ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument volledig, 
onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud in te vullen en rechtsgeldig te 
ondertekenen en dient dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij het Verzoek 
tot deelname te worden ingediend door de Gegadigde; 

- Een derde op wiens technische of beroepsbekwaamheid een Gegadigde zich beroept 

in het kader van de Geschiktheidseisen, moet daadwerkelijk door de Gegadigde 

worden ingezet bij de uitvoering van de Diensten in de Raamovereenkomst, voor 
zover het onderdelen betreft waarop de technische en/of beroepsbekwaamheid 
betrekking heeft en conform de voorwaarden van de Raamovereenkomst. 

- Bij inschakeling van derde(n) als hiervoor bedoeld heeft de Gegadigde dus de 
verplichting de voorwaarden van de Raamovereenkomst tussen de Gegadigde en de 

Opdrachtgever door te leggen naar de derde(n); 
- De Gegadigde blijft als hoofdaannemer te allen tijde aansprakelijk voor de 

gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit het Verzoek tot deelname 
c.q. de Inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de Raamovereenkomst. De 
hoofdaannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de 
door hem ingeschakelde derden. 
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Indien Gegadigde een beroep doet op derde(n) voor het aantonen van de geschiktheid dient 
Gegadigde de in deze paragraaf gevraagde gegevens aan te leveren in IV Sectie V3 onder 
tabblad 3. Verzoek tot deelname in C-Source. 

3.2.4 Gegadigde, met gebruik van onderaanneming in de uitvoering 

Bij het uitvoeren van de Opdracht binnen de Raamovereenkomst kan de Gegadigde gebruik 

maken van onderaanneming. Ook hier gaat het om een Ondernemer (kan bijvoorbeeld ook 
een zzp-er zijn) die in opdracht van de Opdrachtnemer, zonder bij hem in dienst te zijn, 
werkzaamheden uitvoert namens de Opdrachtnemer conform de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in de Raamovereenkomst tussen de Aanbestedende dienst en Opdrachtnemer.  
 
De Gegadigde blijft als hoofdaannemer in de hierboven genoemde situatie te allen tijde 
aansprakelijk voor de uitvoering van de Raamovereenkomst. 

 

Deze onderaannemers dienen geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen 
maar dienen wel door Gegadigde te worden opgenomen in C-Source in IV Sectie V3 
Gegevens met betrekking tot Derden/Onderaannemers, onder tabblad 3, Verzoek tot 
deelname. 

3.2.5 Bewijsstukken ter verificatie van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 

Tijdens de bezwaartermijn wordt het gestelde in het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument van de Geselecteerde gegadigden geverifieerd, door het opvragen 
van bewijsstukken: 

- De Geselecteerde gegadigden dienen binnen een termijn van zeven (7) 
kalenderdagen na dagtekening van het daartoe strekkend verzoek de gevraagde 
bewijsstukken en overige informatie te verstrekken; 

- De Geselecteerde gegadigden worden verzocht de volgende recente officiële 

bewijsstukken te overleggen: 
o Een gedragsverklaring aanbesteden (GVA)1 (op het tijdstip van het indienen 

van het Verzoek tot deelname niet ouder dan 2 jaar); 

o Een recente verklaring van de belastingdienst dat de sociale zekerheidspremies 
en belastingen betaald zijn (op het tijdstip van het indienen van het Verzoek 
tot deelname niet ouder dan 6 maanden); 

o Alle bewijsstukken en verklaringen zoals bedoeld in paragraaf 3.4 van de 
Selectieleidraad als bewijs dat Geselecteerde Gegadigde aan de gestelde 
Geschiktheidseisen voldoet. 

- Indien een geldigheidstermijn is aangegeven voor een bewijsstuk is dat gerekend 
vanaf de datum waarop het Verzoek tot deelname is ingediend. 

- Indien de Geselecteerde gegadigde (combinatie) een beroep doet op (een) 
Derde(n), dient binnen zeven (7) kalenderdagen na dagtekening van het daartoe 

strekkend verzoek van de Aanbestedende dienst een door alle betrokkenen 
ondertekende ‘verklaring middelen Derden’ zoals opgenomen in bijlage E in C-
Source, tabblad 3, Verzoek tot deelname Sectie V3 te overleggen, waarin deze derde 
verklaart dat de betreffende Geselecteerde gegadigde op diens eerste verzoek 
vrijelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke 
middelen. Deze ‘verklaring middelen Derden’ moet worden overgelegd voor iedere 
derde waarop door de Geselecteerde een beroep wordt gedaan. Ook dient de 

Geselecteerde gegadigde in geval van een beroep op de financiële draagkracht van 
een derde de ‘garantieverklaring Derden’ zoals opgenomen in bijlage F in C-Source, 
tabblad 3. Verzoek tot deelname, Sectie V3 te overleggen. Uit deze verklaringen 
moet duidelijk blijken dat aan de betreffende Geschiktheidseisen wordt voldaan.  
 
 

 

1 Het aanvraagformulier voor een GVA kunt u downloaden via: 

http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaringaanbesteden/. Gelet op de afgiftetermijn van ongeveer 8 – 16 weken 

doet de Gegadigde er goed aan om zo spoedig mogelijk, na ontvangst van deze Selectieleidraad een GVA aan te 

vragen. 

http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaringaanbesteden/
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Tevens zullen de Geselecteerde gegadigden voor de Derde(n) eveneens de 
bewijsstukken inzake de gestelde Uitsluitingsgronden als genoemd in paragraaf 
3.2.5 van deze Selectieleidraad moeten aanleveren. Indien blijkt dat de derde(n) 
onder één van de gestelde Uitsluitingsgronden valt, wordt de Geselecteerde 
gegadigde van deelname aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten en wordt diens 

Verzoek tot deelname terzijde gelegd.  

3.3 Uitsluitingsgronden 

Op deze Aanbestedingsprocedure zijn de Uitsluitingsgronden van toepassing zoals vermeld 
in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in Deel III: 

-  Onderdelen A en B - verplichte Uitsluitingsgronden  
-  Onderdeel C - aangekruiste facultatieve Uitsluitingsgronden  

 

Zie voor meer informatie in C-source tabblad 3 ‘Verzoek tot deelname’, V. Sectie UG1 Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument. 

3.4 Geschiktheidseisen  

De Geschiktheidseisen zijn de minimumeisen van kwalitatieve aard waaraan de Gegadigde 
moet voldoen om voor toelating tot de Gunningfase in aanmerking te kunnen komen. Het 
niet voldoen aan één of meer van de Geschiktheidseisen leidt ertoe dat desbetreffende 
Gegadigde wordt uitgesloten van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. 

  
Geschiktheidseisen zien toe op de:  

- Financiële en economische draagkracht; 
- Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid; 
- Beroepsbevoegdheid. 

 
Door het aanvinken van ‘Ja’ in onderdeel α in hoofdstuk vier (IV) van het UEA 

(“Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria”) verklaart de Gegadigde dat zijn 
onderneming voldoet aan de Geschiktheidseisen die in de onderhavige 
aanbesteding van toepassing zijn.  

3.4.1 Geschiktheidseisen inzake financiële en economische draagkracht  

Geschiktheidseis 1: Accountantsverklaring 
De Gegadigde en in geval van een samenwerkingsverband iedere deelnemer in dit 

samenwerkingsverband dient, op straffe van uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure, in 
het bezit te zijn van accountantsverklaringen over de twee meest recent afgesloten 
boekjaren, die geen toelichtende paragrafen bevatten die inhouden dat er onzekerheid 
bestaat over de continuïteit van de Gegadigde zoals bedoeld in artikel 2:384 lid 3 BW. Onder 
de twee meest recent afgesloten boekjaren wordt verstaan de jaren 2015 en 2016. Indien er 
nog geen accountantsverklaring over het boekjaar 2016 beschikbaar is, kan worden volstaan 
met de accountantsverklaringen over de twee meest recente afgesloten boekjaren die 

beschikbaar zijn.  
 
Om aan bovengenoemde Geschiktheidseis te kunnen voldoen, kan Gegadigde zich beroepen 
op de financiële draagkracht van een Derde, ongeacht de juridische aard van zijn banden 
met die derde. Gegadigde dient in dat geval  – naast de ‘verklaring middelen Derden’ – een 

door alle betrokkenen ondertekende ‘garantieverklaring Derden’ zoals opgenomen als Bijlage 
F in IV sectie V3 ‘Gegevens met betrekking tot Derden/Onderaannemers’ in C-Source te 

overleggen, waaruit blijkt dat de Derde zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit de 
Raamovereenkomst met Gegadigde voortvloeiende schulden.  
 
Indien door Gegadigde een beroep wordt gedaan op de financiële draagkracht van een 
moedermaatschappij of concernmaatschappij, dan wordt – in plaats van de 
‘garantieverklaring Derden’ – ook één van de volgende verklaringen geaccepteerd: 

- Een 2:403-verklaring; 
- Een concerngarantie.  
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Uit de concerngarantie dient te volgen dat de moeder- of concernmaatschappij, op straffe 
van uitsluiting van de Gegadigde van de Aanbestedingsprocedure, zich hoofdelijk 
aansprakelijk stelt voor de uit de Raamovereenkomst met Gegadigde voortvloeiende 
schulden. 
 

De ‘garantieverklaring Derden’, de 2:403-verklaring of de concerngarantie behoeft niet 
reeds te worden ingediend bij het Verzoek tot deelname. De Aanbestedende dienst zal deze 
verklaringen/ garantie enkel opvragen bij de Geselecteerde gegadigden die worden 
toegelaten tot de Gunningfase.   
 
Indien Gegadigde niet verplicht is een accountantscontrole uit te laten voeren omdat zijn 
onderneming als ‘kleine rechtspersoon’ in de zin van artikel 296, lid 6 van het Burgerlijk 

Wetboek(*) wordt aangemerkt, dan geldt het navolgende:  
- Om de financiële draagkracht van de Gegadigde die als ‘kleine rechtspersoon’ wordt 

aangemerkt zo goed mogelijk te kunnen waarborgen volstaat een beoordelings- of 
samenstellingsverklaring. De beoordelings- of samenstellingsverklaring mag tevens 
géén zogenaamde continuïteitsparagraaf (d.w.z. een verplichte toelichtende 
paragraaf in de jaarrekening wegens ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit) 
bevatten.   

 
* Klein (BW 2;9 art. 396, lid 1) indien wordt voldaan aan 2 van de 3 onderstaande 
voorwaarden, gedurende twee op één volgende balansdata:  

- Waarde van de activa op grond van verkrijgingsprijs is niet meer dan € 4,4 miljoen; 
- De netto omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 8,8 miljoen; 
- Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50. 

 

Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de 
Gegadigde en in geval van een samenwerkingsverband iedere deelnemer in dit 
samenwerkingsverband dat hij voldoet aan bovenstaande Geschiktheidseis. 
 
Bewijsstukken die de Geselecteerde gegadigde binnen zeven (7) kalenderdagen na 

verzending van de selectiebeslissing aan de Aanbestedende dienst dient te verstrekken: 

 

Geschiktheidseis  Gevraagd bewijsstuk Geldigheidstermijn  

1. Accountantsverklaring Kopie(ën) van de originele 
accountantsverklaring over de 
twee meest recente afgesloten 

boekjaren. Indien van toepassing 
aangevuld met een 
‘garantieverklaring Derden’, een 
2:403-verklaring of een 
concerngarantie of in het geval 
van ‘kleine rechtspersoon’ een 

beoordelings- of 
samenstellingsverklaring.  

Niet van toepassing. 

Geschiktheidseis 2: Verzekeringen 
Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart Gegadigde 

dat de onderneming van de Gegadigde op een naar verkeersnormen passende en 
gebruikelijke wijze verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid (AVB) of bereid is 

hiervoor voor gunning een verzekering af te sluiten. Gegadigde beschikt hiertoe in ieder 
geval over een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) met een minimale 
dekking van €1.250.000,- per aanspraak met een minimale jaarlijkse dekking van 200% van 
dit bedrag. Gegadigde die als samenwerkingsverband een Verzoek tot deelname indienen, 
dienen gezamenlijk (als samenwerkingsverband) aan deze Geschiktheidseis te voldoen. 
 
Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de 

Gegadigde dat hij voldoet aan bovenstaande Geschiktheidseis. 
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Bewijsstukken die de Geselecteerde gegadigde binnen zeven (7) kalenderdagen na 
verzending van de selectiebeslissing aan de Aanbestedende dienst dient te verstrekken: 
 

Geschiktheidseis  Gevraagd bewijsstuk Geldigheidstermijn  

2. Verzekeringen Certifica(a)t(en) van verzekering  
of kopie(ën) van het polisblad of  
gecertificeerde verklaring omtrent 
de verzekering dat is opgesteld 
door de verzekeraar 
waaruit blijkt dat aan deze 

Geschiktheidseis wordt voldaan.  

Actueel 

3.4.2 Geschiktheidseisen inzake technische bekwaamheid en/of 
beroepsbekwaamheid 

Geschiktheidseis 3: Referenties 
De Aanbestedende dienst wenst Gegadigden te selecteren die aantoonbaar ervaring hebben 
met ondersteuning bij en advisering over huisvestingsvraagstukken zoals genoemd in 

paragraaf 1.5.1 van deze Selectieleidraad.  
 
Gegadigde dient door middel van het overleggen van één of meer referentie-opdrachten aan 
te tonen dat hij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de 
gevraagde Diensten door te voldoen aan de hieronder gestelde kerncompetenties: 
 

Kerncompetentie 1: Haalbaarheidsonderzoek  
Ervaring met het adviseren over en opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de 
invulling van een gebouw of locatie, zowel op het gebied van utiliteitsbouw én woningbouw 
(minimaal 1, maximaal 2 referentie-opdrachten). 
 
Kerncompetentie 2: Scenario’s beheer vastgoedportefeuille  
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 (1 referentie-
opdracht).  
 
Kerncompetentie 3: Programma van eisen/ vraagspecificatie  
Ervaring met het vertalen van de eisen en wensen van een opdrachtgever naar een 
compleet (op alle onderdelen van het gebouw) uitgewerkt technisch en ruimtelijk/functioneel 

programma van eisen c.q. vraagspecificatie op het gebied van nieuwbouw of renovatie, 
zowel op het gebied van utiliteitsbouw én woningbouw (minimaal 1, maximaal 4 referentie-
opdrachten). 
 
Kerncompetentie 4: Detacheren personeel  
Ervaring met het detacheren van personeel dat qua aard en werkzaamheden van de functie 

vergelijkbaar is met de door het COA gevraagde functieprofielen in Bijlage A 
‘Functieprofielen’. Uit de referentieopdracht(en) dient naar voren te komen dat Gegadigde 
ervaring heeft met het gelijktijdig inzetten van minimaal 2 verschillende functionarissen van 
de gevraagde functieprofielen bij één of meerdere opdrachtgevers (minimaal 1, maximaal 2 

referentie-opdrachten).  
 
De referentie-opdracht(en) voldoen verder aan de volgende eisen: 

- Alle referentie-opdracht(en) dien(te)(n) gedurende de afgelopen vijf (5) jaar te zijn 
verricht/uitgevoerd (terug te rekenen vanaf sluitingsdatum van het Verzoek tot 
deelname). Er is voor een periode van vijf (5) jaar gekozen, aangezien de 
Aanbestedende dienst het gezien de branche mogelijk acht dat er in de afgelopen jaren 
minder opdrachten zijn uitgevoerd en de Aanbestedende dienst een toereikend 
mededingingsniveau wenst te waarborgen.  

- Voor kerncompetentie 1 t/m 3 geldt dat de referentie-opdrachten dienen te zijn 

afgerond.  
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Voor kerncompetentie 4 geldt dat de referentieopdracht(en) niet afgerond 
behoe(ft)(ven) te zijn, mits de referentieopdracht(en) ten minste zes (6) maanden in 
uitvoering is/zijn;  

- Voor alle referentie-opdrachten geldt dat Gegadigde– dan wel een Derde als bedoeld 
onder paragraaf 3.2.3 op wiens technische bekwaamheid Gegadigde zich in het kader 

van het Verzoek tot deelname beroept - als hoofdaannemer c.q. eindverantwoordelijke 
partij voor de totale opdracht moet hebben gefungeerd;  

- De Gegadigde dient per referentie-opdracht een korte omschrijving te geven van de 
referentie-opdracht en de verrichte Diensten waaruit duidelijk blijkt dat aan de 
gevraagde kerncompetentie (en de gevraagde (ervarings)eisen) wordt voldaan; 

- Het is Gegadigde toegestaan de Aanbestedende dienst als referent op te voeren;  
- Eén referentie-opdracht mag voor meerdere kerncompetenties worden aangeleverd. Dit 

houdt in dat een Gegadigde (samenwerkingsverband) feitelijk met één referentie-
opdracht kan voldoen aan de gestelde ervaringseisen, mits deze referentie-opdracht 

aan alle bovengenoemde kerncompetenties voldoet.   
 
Gegadigde dient door middel van het overleggen van één referentie per kerncompetentie 
aan te tonen dat voldaan wordt aan de hierboven gestelde Geschiktheidseisen met 
betrekking tot de referenties. Daar waar dat specifiek is aangegeven mogen meerdere 

referentie-opdrachten worden ingediend om aan de gevraagde kerncompetentie te voldoen. 
Gegadigde dient hiervoor per referentie-opdracht één formulier in te vullen, waarvoor het 
standaardformulier voor de specificatie van een referentieopdracht zoals opgenomen in 
Bijlage H van VI Sectie GE1 ‘Geschiktheidseis 3’ in C-Source dient te worden gebruikt. Bij 
het Verzoek tot deelname dienen deze formulieren alleen nog door Gegadigde te worden 
ondertekend, dan wel, indien van toepassing door de Derde(n) waarop in dit kader een 
beroep wordt gedaan. Het is bij het indienen van het Verzoek tot deelname nog niet vereist 

dat deze formulieren mede ondertekend zijn door de opdrachtgevende instantie. 

 

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de juistheid van de door Gegadigde 

verstrekte referenties te toetsen door telefonisch navraag te doen bij de betreffende 

referent. De van de referent verkregen informatie wordt betrokken bij de beoordeling. 

Onwaarheden, onjuistheden of onvolledigheden ten aanzien van de opgegeven referentie-
opdracht(en) kunnen leiden tot uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure.  
 
Bewijsstukken die de Gegadigde bij het Verzoek tot deelname dient te verstrekken:  
 

Geschiktheidseis  Gevraagd bewijsstuk Geldigheidstermijn  

3. Referenties Referentie-opdracht(en)  
inzake kerncompetentie 
1 t/m 4 middels het 
daartoe ontwikkelde 

standaardformulier 
referentieopdracht  
(bijlage H) 
 

Kerncompetentie 1 t/m 3: Uitvoering 
heeft plaatsgevonden in de vijf (5) 
jaren voorafgaand aan de 
sluitingsdatum van het Verzoek tot 

deelname en is afgerond.  
 
Kerncompetentie 4: Uitvoering heeft 
plaatsgevonden in de vijf (5) jaren 
voorafgaand aan de sluitingsdatum 
van het Verzoek tot deelname of de 

opdracht is nog in uitvoering en is 

minimaal zes (6) maanden 
voorafgaand aan de sluitingsdatum 
voor het Verzoek tot deelname 
aangevangen. 

 
Bewijsstukken die de Geselecteerde gegadigde binnen zeven (7) kalenderdagen na 

verzending van de selectiebeslissing aan de Aanbestedende dienst dient te verstrekken: 



 
SELECTIELEIDRAAD | 15 mei 2017  

Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting | 20170515 

 

 

 Pagina 30 van 37 
 

 

Geschiktheidseis  Gevraagd bewijsstuk Geldigheidstermijn  

3. Referenties Dezelfde reeds 
aangeleverde referentie-

opdracht(en) inzake 
kerncompetentie 1 t/m 4 
middels het daartoe 
ontwikkelde 
standaardformulier 
referentieopdracht  
(bijlage H), mede 

ondertekend door de 
opdrachtgevende 
instantie.  

Kerncompetentie 1 t/m 3: Uitvoering 
heeft plaatsgevonden in de vijf (5) 

jaren voorafgaand aan de 
sluitingsdatum van het Verzoek tot 
deelname en is afgerond. 
 
Kerncompetentie 4: Uitvoering heeft 
plaatsgevonden in de vijf (5) jaren 
voorafgaand aan de sluitingsdatum 

van het Verzoek tot deelname of de 
opdracht is nog in uitvoering en is 
minimaal zes (6) maanden 

voorafgaand aan de sluitingsdatum 
voor het Verzoek tot deelname 
aangevangen. 

Geschiktheidseis 4: Kwaliteitsborging 
Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart Gegadigde 
ten tijde van het Verzoek tot deelname te voldoen aan onderstaande Geschiktheidseis met 
betrekking tot kwaliteitsborging. 
 
Gegadigde verklaart: 

Dat hij op het moment van het Verzoek tot deelname beschikt over een geldig ISO 
9001:2008 gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem (of gelijkwaardig) waarbij het certificaat is 
opgesteld door een certificatie-instelling, die erkend is binnen de (inter)nationale 
accreditatiestructuur, zoals bijvoorbeeld de Europese normenreeks EN 45000. 

 
OF: 
 

Dat hij op het moment van Verzoek tot deelname beschikt over een kwaliteitszorgsysteem 
dat minimaal gelijkwaardig is aan een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. 
Onder gelijkwaardig wordt verstaan het voldoen aan de volgende kenmerken: 

- kwaliteitszorg is organisatiebreed verankerd (in beleid), geadopteerd door de 
verantwoordelijke directie en uitgedragen door deze directie (b.v. middels 
kwaliteitshandboek). De directie draagt ook de verantwoordelijkheid voor 
correcte opzet, uitvoering en beheersing van het kwaliteitsbeleid; 

- aanwezigheid en organisatiebrede uitvoering van relevante procedures met betrekking 
tot dienstverlening/eindproducten en beheer van middelen en documenten, waarbij 
continue verbetering een belangrijk aandachtspunt is; 

- aanwezigheid van de interne kwaliteitscyclus: meting, analyse en verbetering van 
kwaliteitsniveaus; 

- aanwezigheid van een periodieke onafhankelijke, deskundige audit op naleving van 

de kwaliteitsprocedures; 
- klantgerelateerde processen: er is een systeem om ervoor te zorgen dat (vanuit het 

perspectief van de klant) helder wordt gemaakt wat de behoefte van de klant is en dat 
deze behoefte verwerkt wordt in uw bedrijfsprocessen; 

- als eis geldt dat er kwaliteitscontroles uitgevoerd worden door daartoe bevoegde 
instanties en/of technische organen. 

 

Indien Gegadigde een vergelijkbaar certificaat indient, dan dient dit certificaat voorzien te 
worden van een toelichting (maximaal 1 pagina A4) waarin wordt beschreven op welke 
manier deze certificering gelijk te stellen is aan de vermelde ISO normering, waarbij 
minimaal voldaan dient te worden aan bovengenoemde kenmerken.  
 
Indien Gegadigde niet over een dergelijk certificaat beschikt, kan worden volstaan met een 
beschrijving, bijvoorbeeld een kwaliteitshandboek, conform de grondslagen van NEN-EN- 

ISO 9001:2008. Dit dient een geldige en actuele beschrijving te zijn, waarin de maatregelen 
zijn opgenomen die de organisatie treft om de kwaliteit te waarborgen en te controleren, 
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voorzien van een ondertekende beleidsverklaring van het management waaruit blijkt dat het 
management deze maatregelen onderschrijft en controleert.  
 
Eveneens dient de beschrijving voorzien te zijn van een toelichting (maximaal 1 pagina A4) 
waarin wordt beschreven op welke manier de gehanteerde kwaliteitsborging gelijk te stellen 

is aan de vermelde ISO normering, waarbij minimaal voldaan dient te worden aan 
bovengenoemde kenmerken. 

 
Ingeval er in samenwerkingsverband wordt ingeschreven, dient iedere deelnemer aan dit 
samenwerkingsverband, afzonderlijk aan de vereisten inzake de kwaliteitsborging te 
voldoen.  
 

Bewijsstukken die de Geselecteerde gegadigde binnen zeven (7) kalenderdagen na 
verzending van de selectiebeslissing aan de Aanbestedende dienst dient te verstrekken: 

 

Geschiktheidseis  Gevraagd bewijsstuk Geldigheidstermijn  

4. Kwaliteitsborging Kopie geldig certificaat of kopie 

geldig gelijkwaardig certificaat 
met toelichting 
 
Bij niet beschikken over een 
(gelijkwaardig) certificaat: 
 

Een beschrijving van het 
kwaliteitssysteem met een 
verklaring van het 
management en met een 
toelichting inzake de 
gelijkstelling aan de vermelde 
ISO normering. 

Actueel 

3.4.3  Geschiktheidseis inzake beroepsbevoegdheid  
 
Geschiktheidseis 5: Inschrijving in nationaal handelsregister 
Gegadigde dient ten tijde van het Verzoek tot deelname ingeschreven te staan in het in het 
land van herkomst geldende handelsregister, volgens de voorschriften van de lidstaat waar 
hij is gevestigd.  

 
Indien wordt ingeschreven als samenwerkingsverband dienen de leden van het 
samenwerkingsverband ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende 
handelsregister.  
 
Indien wordt ingeschreven als hoofd-/Onderaannemer(s)constructie dienen ook de 

onderaannemers ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende 
handelsregister. 
 
Door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de 
Gegadigde dat hij voldoet aan bovenstaande Geschiktheidseis. 
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4. Selectiecriteria en wijze van beoordeling 

 
In dit hoofdstuk zijn de Selectiecriteria opgenomen. De Selectiecriteria dienen ertoe om, 
indien het aantal Gegadigden dat voldoet aan de in hoofdstuk 3 genoemde vormvereisten, 

Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen hoger is dan het aantal Gegadigden dat wordt 
uitgenodigd om in de Gunningfase van de Aanbestedingsprocedure een Inschrijving in te 
dienen (zie paragraaf 2.1), te beperken tot zes (6). In dat geval worden de Verzoeken tot 
deelname van de Gegadigden die voldoen aan de in hoofdstuk 3 genoemde vormvereisten, 
Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen door de Aanbestedende dienst beoordeeld aan de 
in paragraaf 4.1 van deze Selectieleidraad gestelde Selectiecriteria. Aan de hand van een 
puntenwaarderingssyteem wordt beoordeeld welke Gegadigden in de Gunningfase worden 

uitgenodigd om een Inschrijving in te dienen.  

 
Let op: Gegadigde dient in het UEA Deel V Beperking van het aantal 
gekwalificeerde gegadigden in te vullen.  

4.1 Selectiecriteria inzake technische bekwaamheid 

Ten behoeve van het aantonen van de technische bekwaamheid dient de Gegadigde in het 

kader van de beantwoording van de Geschiktheidseisen (een) referentie-opdracht(en) in te 
dienen, waarmee de vergelijkbaarheid met onderhavige opdracht wordt aangetoond. Voor 
een aantal kerncompetenties zoals benoemd in paragraaf 3.4.2 van deze Selectieleidraad en 
een extra kerncompetentie zijn onderstaand aspecten (a t/m h) benoemd, op basis 
waarvan de Aanbestedende dienst beoordeelt welke Gegadigden meerwaarde bieden.   
 
Het is toegestaan dat Gegadigde gebruik maakt van de referentie-opdrachten die hij indient 

voor het aantonen van zijn geschiktheid in het kader van de Geschiktheidseisen ingevolge 
van paragraaf 3.4.2, maar hij mag ook andere referentie-opdrachten indienen. Als gebruik 
wordt gemaakt van dezelfde referentie-opdrachten, dan dient de Gegadigde alsnog het 
“Standaardformulier referentieopdracht Selectiecriteria” in Bijlage I voor de beantwoording 

van de Selectiecriteria te gebruiken, aangezien dit format niet gelijk is aan het 
“Standaardformulier referentieopdracht Geschiktheidseisen” in Bijlage H 
 

De referentie-opdrachten dienen te voldoen aan onderstaande eisen: 
- Alle referentie-opdracht(en) dien(te)(n) gedurende de afgelopen vijf (5) jaar te zijn 

verricht/uitgevoerd (terug te rekenen vanaf sluitingsdatum van het Verzoek tot 
deelname); 

- Voor kerncompetentie 1, 2 en de extra kerncompetentie in het kader van het 
begeleiden van een bedrijfsbijeenkomst geldt dat de referentie-opdrachten dienen te 

zijn afgerond.  
- Voor alle referentie-opdrachten geldt dat Gegadigde – dan wel een Derde als bedoeld 

onder paragraaf 3.2.3 op wiens technische bekwaamheid Gegadigde zich in het kader 
van het Verzoek tot deelname beroept - als hoofdaannemer c.q. eindverantwoordelijke 
partij voor de totale opdracht moet hebben gefungeerd;  

- De Gegadigde dient per referentie-opdracht een korte omschrijving te geven van de 
referentie-opdracht en de verrichte Diensten waaruit duidelijk blijkt dat aan de 

gevraagde kerncompetentie (en de gevraagde (ervarings)eisen) wordt voldaan;  

- De Gegadigde dient per referentie-opdracht in de door de Aanbestedende dienst 
aangegeven antwoordmogelijkheden aan te kruisen welk antwoord van toepassing is 
inclusief een korte omschrijving waaruit blijkt dat dit antwoord van toepassing is; 

- 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. 

- Het is Gegadigde toegestaan de Aanbestedende dienst als referent op te voeren. 
 

Bij het indienen van de referenties dient gebruik gemaakt te worden van het 
Standaardformulier referentieopdracht Selectiecriteria zoals opgenomen in Bijlage I van  
VII Sectie S1 ‘Selectiecriteria’ in C-Source. 
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Kerncompetentie 1: Haalbaarheidsonderzoek  

Ervaring met het adviseren over en opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de 
invulling van een gebouw of locatie, zowel op het gebied van utiliteitsbouw én woningbouw. 
 

a. Vergelijkbare organisatie 
Gegadigde dient aan te tonen ervaring te hebben met het adviseren over en opstellen van 

een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van een gebouw of locatie ten behoeve van 
een vergelijkbare organisatie.  
 
De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 
 

Vergelijkbare organisatie Te behalen score 

Overig 0 punten 

Vastgoedorganisatie (projectontwikkeling en/of exploitatie)  6 punten 

Woningcorporatie 8 punten 

(Rijks)overheid 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 

 
b. Vergelijkbare omvang  

Gegadigde dient aan te tonen ervaring te hebben met het adviseren over en opstellen van 
een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van meerdere gebouwen op één terrein met 
een vergelijkbare omvang in m² bvo.  

 
De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 

 

Omvang gebouwen op één terrein Te behalen score 

< 7500 m² bvo 0 punten 

7501 tot 15000 m² bvo 6 punten 

> 15000 m² bvo 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 

 

c. Conflicterende functies 

Gegadigde dient aan te tonen ervaring te hebben met het adviseren over en opstellen van 
een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van een gebouw met conflicterende functies. 
Conflicterende functies zijn functies binnen een gebouw die bijzondere voorwaarden 
vanwege hun nabijheid met zich meebrengen. Dit zijn technische, organisatorische en 
regelgevings aspecten. Bijvoorbeeld kantoor, recreatie en wonen in een gebouw. 
 

Diversiteit aan functies Te behalen score 

0 conflicterende functies 0 punten 

1 of meer conflicterende functies 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 

 
d. Ruimtelijke ordeningsaspecten en voorbereiding locatie 

Gegadigde dient aan te tonen ervaring te hebben met het adviseren over en opstellen van 
een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van een gebouw of locatie, waarbij binnen één 
(1) referentie-opdracht is ingegaan op de advisering c.q. organisatie van onderstaande 

ruimtelijke ordeningsaspecten en/of aspecten t.a.v. de voorbereiding van de locatie: 

- Het voorbereiden van civiele werkzaamheden; 
- Wijzigen van ruimtelijke ordeningsregime; 
- Aanvragen van de overige benodigde vergunningen. 

 
De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 

 

Ervaring met ruimtelijke ordeningsaspecten Te behalen score 

Geen ervaring met de genoemde ruimtelijke ordeningsaspecten 0 punten 

Ervaring met één van de genoemde aspecten 6 punten 

Ervaring met twee van de genoemde aspecten 8 punten 

Ervaring met drie van de genoemde aspecten 10 punten 
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Maximaal te behalen punten 10 punten 

 
e.  Complexiteit omgevingsfactoren 

Gegadigde dient de Opdrachtgever te kunnen adviseren en ondersteunen in de 
voorbereiding van stukken die in het kader van het haalbaarheidsonderzoek door 
Opdrachtgever naar buiten worden gebracht. Gegadigde dient in dit kader aan te tonen 
ervaring te hebben met het opstellen van een analyse van omgevingsfactoren.   
Het gebied waar de analyse van omgevingsfactoren betrekking op heeft is bepalend voor de 
mate van complexiteit c.q. mate van hinder voor de omgeving.  
 

De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 
 

Gebied waar de analyse van omgevingsfactoren betrekking 
op heeft 

Te behalen score 

Geen analyse omgevingsfactoren 0 punten 

Buitenstedelijk (weiland)  6 punten 

Perifeer (dorp) 8 punten 

Binnenstedelijk (stad) 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 

 
f.  Transformatie utiliteits- naar woningbouw 
Gegadigde dient aan te tonen ervaring te hebben met het adviseren over en opstellen van 

een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van een gebouw of locatie waarbij is ingegaan 
op een transformatie van utiliteitsbouw naar woningbouw.  
 
De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 
 

Transformatie utiliteits- naar woningbouw Te behalen score 

Geen ervaring met transformatie van utiliteits- naar woningbouw 0 punten 

Ervaring met transformatie van utiliteits- naar woningbouw 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 

 
Kerncompetentie 2: Scenario’s beheer vastgoedportefeuille  
Ervaring met het opstellen van scenario’s op het gebied van beheer van een 
vastgoedportefeuille.  
 
g.  Dynamische vastgoedportefeuille 

Gegadigde dient 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:  

- Strategische ontwikkelingen (groei en krimp, verwerven en afstoten vastgoed); 
- Diversiteit in contracten (koop- huur- exploitatie- én anterieure- overeenkomsten 

met private partijen en overheden); 
- Diversiteit in bouwkundige staat en levensduur; 

- Geografische spreiding in een verzorgingsgebied van minimaal 7 provincies of een 
verzorgingsgebied van minimaal 20.000 km2.  

 
De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 

 

Ervaring met kenmerken dynamische vastgoedportefeuille Te behalen score 

Ervaring met geen of één van de genoemde kenmerken 0 punten 

Ervaring met twee van de genoemde kenmerken 6 punten 

Ervaring met drie van de genoemde kenmerken  8 punten 

Ervaring met vier van de genoemde kenmerken 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 
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Extra kerncompetentie: Begeleiden bedrijfsbijeenkomst 
 
h.  Begeleiden bedrijfsbijeenkomst 
Gegadigde dient aan te tonen ervaring te hebben met het begeleiden van een één- of 
meerdaagse bedrijfsbijeenkomst inzake een inhoudelijk huisvestingsvraagstuk gericht op 
kennisoverdracht en/of het ontwikkelen c.q. bijstellen van beleid op het gebied van 

huisvesting, waarin Gegadigde heeft geborgd dat er interactie tussen de betrokkenen heeft 
plaatsgevonden, het inhoudelijke doel van de bijeenkomst is gerealiseerd en een positief 
gedragen resultaat is opgeleverd. 
 
De beoordeling van dit Selectiecriterium vindt als volgt plaats: 
 

Begeleiden bedrijfsbijeenkomst Te behalen score 

Geen ervaring met begeleiden bedrijfsbijeenkomst conform 

beschrijving 

0 punten 

Ervaring met begeleiden bedrijfsbijeenkomst conform beschrijving 10 punten 

Maximaal te behalen punten 10 punten 

4.2 Eindscore Selectiecriteria  

Om tot een totaalscore te komen voor de Selectiecriteria inzake technische bekwaamheid 
worden de behaalde scores per Selectiecriterium vermenigvuldigd met de wegingsfactor die 
geldt voor het betreffende Selectiecriterium, wat resulteert in een gewogen score per 

Selectiecriterium. De gewogen eindscore voor het bepalen van de ranking wordt berekend 
door optelling van alle gewogen scores op de Selectiecriteria a t/m h.  

 

Selectiecriteria technische bekwaamheid Max. te 

behalen 

score 

Wegings

factor 

Max. te 

behalen 

gewogen  

score 

Kerncompetentie 1: Haalbaarheidsonderzoek    

a. Vergelijkbare organisatie 10 5 50 

b. Vergelijkbare omvang 10 5 50 

c. Conflicterende functies 10 5 50 

d. Ruimtelijke ordeningsaspecten en voorbereiding locatie 10 15 150 

e. Complexiteit omgevingsfactoren  10 15 150 

f. Transformatie utiliteits- naar woningbouw 10 18 180 

    

Kerncompetentie 2: Scenario’s vastgoedportefeuille    

g. Dynamische vastgoedportefeuille 10 35 350 

    

Extra kerncompetentie bedrijfsbijeenkomst    

h. Begeleiden bedrijfsbijeenkomst 10 2 20 

GEWOGEN EINDSCORE   1000 

 

4.3 Ranking 

De gewogen eindscores worden aflopend gerangschikt van hoog naar laag. De maximaal zes 
(6) Gegadigden met de hoogste gewogen eindscores komen in aanmerking voor deelname 
aan de verdere Aanbestedingsprocedure.  
 
Mocht nummer zes, zeven etc. etc. eindigen met een gelijke gewogen eindscore, dan is de 

gewogen score voor selectiecriterium “g” (dynamische vastgoedportefeuille) 
doorslaggevend. Indien ook die gewogen score gelijk is, dan is de gewogen score voor 
selectiecriterium “f” (transformatie utiliteits- naar woningbouw) doorslaggevend. Indien ook 
die gewogen score gelijk is dan zal loting plaatsvinden door de Manager van het IUC-Vk 
totdat er zes (6) Gegadigden overblijven. 
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5 Gunningscriteria  

 
De Opdracht zal worden gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige 
inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De economisch meest 
voordelige inschrijving is de Inschrijving met de hoogste totaalscore. 
 
Hierbij gelden de volgende gunningscriteria op hoofdlijnen: 

 
Kwaliteit van dienstverlening: 
 Casus scenario’s vastgoedportefeuille inclusief presentatie; 
 Procesaanpak haalbaarheidsonderzoek; 
 Procesaanpak uitwerking programma van eisen c.q. vraagspecificatie;  

 Samenwerking en contractmanagement. 
 

Prijs van dienstverlening:  
 Maximum uurtarieven. 

 
In de Gunningsleidraad worden bovenstaande criteria nader uitgewerkt en worden de 
inhoudelijke eisen en wensen, de commerciële voorwaarden (waaronder instructies voor het 
doen van een prijsopgave) en de juridische voorwaarden (waaronder de concept 

Raamovereenkomst, Nadere Overeenkomst en de ARVODI-2016) opgenomen. 
 
De Gunningsleidraad zal bij aanvang van de volgende fase, de Gunningfase, worden 
verstrekt aan de Geselecteerde gegadigden. 
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Bijlagen 

 

Bijlage A  Functieprofielen Huisvesting 

Bijlage B Verklaring Sociale voorwaarden 

Bijlage C  Standaardformulier indienen vragen NvI Selectieleidraad 

Bijlage D  Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

Bijlage E  Verklaring middelen derden 

Bijlage F  Garantieverklaring 

Bijlage G  Deelnameformulier 

Bijlage H  Standaardformulier referentieopdracht Geschiktheidseisen 

Bijlage I  Standaardformulier referentieopdracht Selectiecriteria 

 


