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1

Inleiding

1.1

Algemeen
Voor u ligt de inschrijvingsleidraad vervoer Valleihopper regio Foodvalley. Doel van het
inkooptraject is om te komen tot goede inkoopcontracten voor vervoer voor diverse
reizigersgroepen. In dit document is de leidraad voor de aanbesteding opgenomen. Het
eerste hoofdstuk vormt de inleiding met algemene informatie. De procedure is in hoofdstuk
twee uitgewerkt. In hoofdstuk drie en vier zijn respectievelijke de selectie en gunning
beschreven. Tevens zijn enkele bijlagen opgenomen. Dit document vormt samen met het
document PVE waarin het Programma van Eisen is uitgewerkt het bestek.

1.1.1

Aanbestedende dienst
De regio Foodvalley treedt op als aanbestedende dienst namens de deelnemende
gemeenten. Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten:
Barneveld,

Ede,

Nijkerk,

Rhenen,

Renswoude,

Scherpenzeel,

Veenendaal

en

Wageningen. In de regio wonen 330.000 inwoners. De regio FoodValley is een
Gemeenschappelijke Regeling. Alle gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het
uitvoeren van regionale opgaven. Zodoende houdt het regiobestuur sterke binding met de
regiogemeenten. Alle gemeenten zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het regiobestuur.
1.1.2

Doel van de aanbesteding
Het doel van deze procedure is te komen tot goede inkoopcontracten voor de uitvoering van
vervoer, met inachtneming van alle relevante wettelijke eisen en rechtsbeginselen. De
opdrachtgever volgt bij deze aanbesteding een Europese aanbesteding volgens de
openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012.
• Er wordt gegund op grond van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
• De opdrachtgever verwijst in dit kader nadrukkelijk naar de Algemene Inkoopvoorwaarden
van de gemeente Ede zoals deze als bijlage 2 bij de aanbestedingsdocumenten zijn
gevoegd.
De door Inschrijver gebruikte eigen (branche)voorwoorden, algemene voorwaarden of
andere voorwaarden van Inschrijver zijn niet van toepassing voor zover deze strijdig zijn met
de algemene voorwaarden van de gemeente Ede.

1.2

Achtergrondinformatie

1.2.1

Algemeen
Bestaande contracten voor vervoer lopen af, waaronder het contract voor de regiotaxi. Dat
laatste is vervoer voor zowel sociaal recreatieve doeleinden voor de Wmo-doelgroep als
voor de ov-reiziger. De opdrachtgever heeft twee doelen geformuleerd:
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•

enerzijds een afname van het doelgroepenvervoer door het realiseren van een kanteling in
het vervoer, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en
per individu per vervoersvraag wordt gekeken welke vervoersoplossing de beste is (ov,
taxivervoer, of iets anders);

•

anderzijds een meer efficiënte organisatie van het doelgroepenvervoer. Als algemeen kader
voor de invoering van het nieuwe systeem geldt tot slot dat de huidige kwaliteit van het
vervoer ook bij gelijkblijvende volumes tegen lagere dan de huidige budgetten in stand wordt
gehouden.
Voor het aflopende regiotaxi contract wil de opdrachtgever nieuwe contracten afsluiten en
daarmee

een

nieuw

vervoersysteem

opzetten

waarin

vervoer

voor

meerdere

reizigersgroepen waaronder Wmo- en OV-reizigers en leerlingen en op termijn mogelijk
cliënten Wmo-bg en Jeugdigen vanuit de Jeugdwet worden ondergebracht. Dit noemen we
vanaf nu de Valleihopper.
1.2.2

Regiecentrale
Voor de nieuwe aanbesteding van het vervoersysteem hebben de gemeenten ervoor
gekozen om een scheiding aan te brengen tussen de operationele regie over het vervoer en
uitvoering van het vervoer voor de eerder genoemde gemeenten. De regio heeft hiervoor
een aanbesteding gedaan voor de regietaak waarmee de regiecentrale (Transvision) is
gecontracteerd. De regiecentrale verzamelt de vervoeraanvragen (o.a. ritaanname), verzorgt
de planning en zet deze uit bij de gecontracteerde vervoerders, die de uitvoering van het
vervoer verzorgen. De centrale regiefunctie vormt derhalve géén onderdeel van deze
aanbesteding.
De regiecentrale verzorgt:
• de totale ritaanname, ritplanning en rituitgifte;
• de kwantitatieve en kwalitatieve beheersing van de gehele dienst. Hieronder valt: onder
andere:

ritregistratie,

klachtenafhandeling,

toezicht
financiële

op

uitvoering

afrekening

met

en
de

beheer

vervoercontracten,

vervoerders,

verantwoording

vervoeropbrengsten, aanspreekpunt voor de opdrachtnemer(s), communicatie activiteiten,
advisering met betrekking tot vervoerontwikkeling en overleg met reizigerspanels.
De regiecentrale beschikt over agendasoftware die zorgt voor een efficiënte planning voor
zowel vraagafhankelijk vervoer als voor routevervoer en voor validatie, autorisatie,
identificatie en administratieve afhandeling van financiële en reizigers gegevens.
1.2.3

Motivering samenvoeging vervoer verschillende reizigersgroepen
Vanuit de visie van de gemeenten is het noodzakelijk de regiefunctie over het tot deze
opdracht behorende vervoer op één centraal punt te beleggen.
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Samenhang
De opdracht voor het uitvoeren van de regiefunctie is voor elke gemeente identiek. De
gemeenten hebben dezelfde ambitie op het gebied van efficiency en liggen in dezelfde regio
met samenhangende vervoerstromen. De afstemming van vervoerbewegingen wordt
gewaarborgd in een beperkt vervoergebied en daarmee wordt een efficiënte inzet van de
voertuigen zeker gesteld.
Door regievoering van de vervoerbehoefte van de deelnemende gemeenten en de provincie
in één centrale kunnen vervoerstromen in samenhang worden gepland, waardoor
volgtijdelijke (en voor zover mogelijk ook gelijktijdige) combinaties zijn te maken. Hierdoor
kan eenzelfde voertuig met eenzelfde chauffeur worden ingezet voor het vervoer van
verschillende reizigersgroepen. Hierdoor worden vervoerstromen meer in samenhang
aangestuurd en uitgevoerd. Dit leidt tot onder meer efficiency, kostenbesparing en
flexibiliteit. Om dit te realiseren is vereist dat de regievoering en planning van de tot deze
opdracht behorende vervoerstromen op één plek, bij de regiecentrale, komt te liggen.
De opdrachtgever kiest voor het schaalniveau van de regio Foodvalley omdat uit
vervoerkundig onderzoek is gebleken dat op dit schaalniveau efficiency gerealiseerd kan
worden. Door de geografische clustering op regionaal niveau ontstaat de mogelijkheid van
een efficiëntere inzet van voertuigcapaciteit.
Organisatorische gevolgen en risico’s
De opdrachtgever verwacht van deze wijze van uitvoering positieve organisatorische
gevolgen. De opdrachtgever ziet het juist als een aanzienlijke organisatorische vooruitgang
en vermindering van risico’s dat de regiefunctie over het tot deze opdracht behorende
vervoer op één centraal punt komt te liggen. Centrale organisatie van het vervoer draagt
voor opdrachtgever en opdrachtnemer bij aan een goede en efficiënte organisatie van het
vervoer. Dat komt ook de reizigers ten goede. Deze wijze van organisatie heeft beheersbare
gevolgen of risico’s voor de markt.
Samenstelling van de relevante markt en invloed op toegang MKB
Voor het totale vervoersysteem worden meerdere partijen gecontracteerd. De regiefunctie
wordt ondergebracht bij één regiecentrale. Voor de uitvoer van het vervoer worden meerdere
vervoerders gecontracteerd, echter niet per vervoervorm, maar per basepoint1. Er zijn in het
gebied meerdere basepoints. Hierdoor kunnen meerdere partijen deelnemen in de uitvoering
van de totale vervoervoorziening, waardoor de toegang van het MKB geborgd is, er
voldoende concurrentie is en de efficiency van het vervoer gewaarborgd is.
Voorts kan het MKB uiteraard door middel van combinatievorming dan wel hoofdonderaanneming op de aanbestedingen inschrijven.
1 Een basepoint geldt als startpunt bij het begin van een ingeplande dienst van een voertuig. Dit is een gebied

waarbinnen de dienst opgestart en beëindigd wordt. De regiecentrale maakt een inzetrooster per basepoint.
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1.2.4

Onafhankelijkheid regiecentrale
Door de scheiding tussen de operationele regie over het vervoer en uitvoering van het
vervoer kan de regiecentrale onafhankelijk van de vervoerders en vanuit de belangen van de
gemeenten en reizigers opereren. De scheiding voorkomt belangenverstrengeling en
minimaliseert

tegenstrijdige

belangen.

Deze

scheiding

wordt

geborgd

via

het

onafhankelijkheidcriterium.
In paragraaf 2.8.4 is geregeld welke relaties tussen de regiecentrale en gecontracteerde
vervoerder wel en niet zijn toegestaan waarmee de opdrachtgever de objectiviteit van de
regiecentrale ten opzichte van de vervoerders wenst te borgen. Inschrijver stemt door in te
schrijven onvoorwaardelijk en onherroepelijk in met de in deze paragraaf opgenomen
regeling.
1.2.5

Motivering onafhankelijke positie van de regiecentrale.
• De aanbestedende dienst wenst te borgen dat de regiecentrale vanuit een onafhankelijk
positie volledig acteert vanuit de belangen van de gemeenten. De opdrachtgever heeft twee
doelen geformuleerd:
•

enerzijds een afname van het doelgroepenvervoer door het realiseren van een kanteling
in het vervoer, waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van
mensen en per individu per vervoersvraag wordt gekeken welke vervoersoplossing de
beste is (ov, taxivervoer, of iets anders);

•

anderzijds een meer efficiënte organisatie van het doelgroepenvervoer. Als algemeen
kader voor de invoering van het nieuwe systeem geldt tot slot dat de huidige kwaliteit
van het vervoer ook bij gelijkblijvende volumes tegen lagere dan de huidige budgetten in
stand wordt gehouden.

• De opdrachtgever verwacht dat de regiecentrale deze belangen optimaal behartigt. Het
belang om het vervoervolume te laten dalen is strijdig met een eventueel belang van de
regiecentrale bij de uitvoering van het vervoer.
• De opdrachtgever wil dat de regiecentrale haar ondersteunt bij het contractbeheer over het
vervoer. De regiecentrale stuurt in het operationele proces vervoerders aan, ziet namens de
opdrachtgever toe op en adviseert de opdrachtgever over te nemen maatregelen naar
aanleiding van de geleverde prestaties. Dat de regiecentrale zelf ook (een deel van) het
vervoer zou uitvoeren, zou zich hiermee niet verhouden.
• De opdrachtgever wil een onafhankelijke toedeling van vervoer over de te contracteren
vervoerders. Indien de regiecentrale ook – direct of indirect - een deel van het vervoer gaat
verzorgen ontstaat (het risico op) (schijn van) belangenverstrengeling met de betrekking tot
deze toedeling.
• De opdrachtgever wil dat de regiecentrale haar adviseert bij de inkoop van vervoer. De
regiecentrale kan input geven voor het op te stellen aanbestedingsdocument.
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1.3

Categorieën
De opdracht bestaat uit twee categorieën, te weten categorie 1 en categorie 2. Zie het
programma van eisen voor meer informatie over de categorie indeling.

1.4

Opzet van de aanbestedingsdocumenten

1.4.1

Leeswijzer
• In hoofdstuk 1 is een beschrijving gegeven van de opdracht, de aard en de opzet.
• In hoofdstuk 2 worden de voorwaarden de uitgangspunten en (juridische) kaders van de te
doorlopen aanbestedingsprocedure geschetst.
•

In

hoofdstuk

3

wordt

ingegaan

op

de

geschiktheidscriteria

die

in

deze

aanbestedingsprocedure van toepassing zijn. Deze criteria hebben betrekking op de
inschrijver, ofwel op de organisatie dat de inschrijving doet.
• In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de gunningcriteria. Deze criteria hebben betrekking op de
te verstrekken opdracht.
1.4.2

Zorgvuldigheid
De aanbestedingsdocumenten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Indien na
inschrijving blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden waren die door de
(potentiële) inschrijver opgemerkt had kunnen worden, en de inschrijver heeft deze niet of
niet bijtijds (voor de genoemde datum ontvangst schriftelijke vragen ronde 2 zie 2.1.2)
schriftelijk aangekaart bij de opdrachtgever, dan zijn deze tegenstrijdigheden en/of
onvolkomenheden voor risico en rekening van de (potentiële) inschrijver. Op dat moment
heeft de (potentiële) inschrijver zijn rechten verwerkt om daartegen gerechtelijke stappen te
ondernemen.

pagina 5

EU-aanbesteding vervoer Valleihopper regio Foodvalley

2

De procedure

2.1

Toelichting op de aanbestedingsprocedure

2.1.1

Wettelijk regime
De bedoeling van deze procedure is het komen tot goede en marktconforme
inkoopcontracten voor het vervoer, met inachtneming van alle relevante wettelijke eisen en
rechtsbeginselen.
Uit het oogpunt van eerlijke concurrentie is gekozen voor een openbare procedure op basis
van de Aanbestedingswet 2012 waarin de Richtlijn betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 26 februari 2014 (2014/24/EG) is uitgewerkt.

2.1.2

Planning
De openbare procedure bestaat uit één fase (procedure). Vervoerders worden uitgenodigd
om in te schrijven op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde
aanbestedingsdocumenten. Met toepassing van de gunningcriteria worden de winnende
inschrijvers gevonden.
Hierbij treft u een planning aan van de aanbestedingsprocedure:
Publicatie aankondiging

dinsdag 10 mei 2016

Ontvangst schriftelijke vragen (ronde 1)

dinsdag 31 mei 2016 voor 10.00 uur

Publicatie Nota van Inlichtingen

dinsdag 7 juni 2016

Ontvangst schriftelijke vragen (ronde 2)

dinsdag 14 juni 2016 voor 10.00 uur

Publicatie Nota van Inlichtingen 2

dinsdag 21 juni 2016

Ontvangst inschrijvingen

dinsdag 28 juni 2016 voor 10.00 uur

(deadline en sluiting kluis)
Beoordeling inschrijvingen

week 28 en 29

Gunningsbeslissing

woensdag 6 juli 2016

Definitieve gunning

woensdag 27 juli 2016

Start vervoer

1 januari 2017

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de aangegeven tijdsplanning te wijzigen (met
inachtneming van wettelijk vastgestelde termijnen), genoemde data zijn streefdata, met
uitzondering van de exploitatiestart.
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2.1.3

Correspondentie
Alle communicatie tussen inschrijvers en opdrachtgever dient te lopen via Tenderned. Het is
niet toegestaan om medewerkers van de deelnemende gemeenten en/of Forseti en/of
Transvision tijdens de procedure rechtstreeks te benaderen omtrent de aanbesteding.
Inschrijvers die medewerkers rechtstreeks benaderen voor het verkrijgen van informatie
kunnen worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

2.1.4

Verstrekken aanbestedingsdocumenten en communicatie
De distributie van de documenten wordt verzorgd via de website www.tenderned.nl.
Gegadigden kunnen gratis de aanbestedingsdocumenten downloaden. Door de button
‘Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding’ aan te klikken en vervolgens in te loggen
met de eigen account wordt de gegadigde automatisch op de hoogte gehouden voor alle
vervolgpublicaties. Via deze website wordt ook aanvullende informatie, zoals Nota’s van
Inlichtingen, verstrekt.

2.2

Overeenkomst

2.2.1

Contractduur
De opdracht betreft meerdere overeenkomsten met evenzoveel te onderscheiden
vervoerders met in beginsel ieder een looptijd van 36 maanden, van 1 januari 2017 tot 1
januari 2020. Uitzondering daarop vormen de overeenkomsten met vervoerders voor de
volgende basepoints binnen categorie 2: Barneveld, Ede (6711), Ede (6717), Nijkerk en
Veenendaal. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van 29 maanden, van 1 augustus
2017 tot 1 januari 2020.
Voor alle categorieën geldt:
• Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden waarbij de uitvoeringskwaliteit een van de
onderwerpen zal zijn. Daarnaast kunnen ook marktontwikkelingen worden besproken.
• De overeenkomsten kunnen na de vaste looptijd verlengd worden met vier maal maximaal
12 maanden. Deze verlenging is niet alleen afhankelijk van de geleverde prestatie. Ook
andere overwegingen kunnen hierin een rol spelen. De opdrachtgever geeft uiterlijk zes
maanden van te voren aan of zij het contract wenst te verlengen.
Ingeval formeel schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen een of meer gunningsbesluiten
en/of er een kort geding aanhangig wordt gemaakt dan heeft de opdrachtgever het recht een
of meer overeenkomsten later in werking te laten treden. Inschrijver dient hiermee rekening
te houden bij zijn inschrijving. De aanbestedende dienst behoud zich het recht voor om die
gunningsbeslissingen die geen relatie hebben met een eventueel bezwaar in stand te
houden en volgens planning over te gaan tot definitieve gunning.
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2.2.2

Reservebankovereenkomst
Per categorie en basepoint wordt met maximaal één inschrijver een overeenkomst
afgesloten voor het leveren van de vervoercapaciteit. Per categorie en basepoint neemt
vervolgens de daarna hoogst scorende inschrijver in rangorde plaats op de “reservebank”
zonder dat daar een financiële vergoeding vanuit de opdrachtgever tegenover staat. Met
deze partij wordt een reservebankovereenkomst gesloten. Ter bepaling van de rangorde
gelden de gunningsvoorwaarden als beschreven in hoofdstuk 4.
Indien de overeenkomst met één van de partijen aan welke een opdracht is gegund, om
welke reden dan ook wordt ontbonden of anderszins tussentijds eindigt, zal de inschrijver
met welke de reservebankovereenkomst is aangegaan, daarvoor in de plaats treden.
Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart de inschrijver dat hij instemt met deze
reservebank-constructie

en

in

voorkomend

geval

bereid

is

een

dergelijke

“reservebankovereenkomst” af te sluiten. Ook verklaart de inschrijver dat in het geval de
inschrijver als reservepartij in de opdracht zal treden, hij binnen maximaal drie maanden na
de aankondiging, de opdracht zal uitvoeren.
De inschrijvingen van deze inschrijvers worden “bevroren”, alleen de prijzen worden volgens
de vastgelegde indexeringsmethodiek aangepast. De reservebankovereenkomst heeft een
looptijd tot 1 januari 2018. Na deze periode kan de reservebankovereenkomst verlengd
worden met twee maal een jaar als beide partijen daarmee instemmen onder ongewijzigde
voorwaarden.
Indien Inschrijver met een reservebankovereenkomst zoals hier bedoeld mogelijk het
maximaal aantal basepoints gegund heeft gekregen is uitvoering geven aan de hier
beschreven reservebank-constructie toch mogelijk. Een dergelijk conflict kan zich niet
voordoen omdat hiervoor in dit bijzondere geval een uitzondering gaat gelden.

2.3

Voorbehoud
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor (zover binnen de juridische grenzen mogelijk),
zonder schadeplichtig te zijn om:
• de aanbestedingsprocedure tussentijds af te breken / de opdracht niet te gunnen;
• de planning te wijzigen (met uitzondering van de wettelijk vastgestelde minimale termijnen);
• onderdelen van de opdracht te wijzigen.
De opdrachtgever verwijst in dit kader nadrukkelijk naar de Algemene Inkoopvoorwaarden
van de gemeente Ede zoals deze als bijlage 2 bij de aanbestedingsdocumenten zijn
gevoegd.
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Door het doen van een inschrijving conformeert de inschrijver zich aan alle door de
opdrachtgever in deze aanbestedingsdocumenten opgestelde bepalingen. Indien een
inschrijver één of meerdere voorwaarden aan haar inschrijving verbindt, zal de
opdrachtgever deze voorwaarde(n) terzijde schuiven en de gehele inschrijving uitsluiten van
de verdere aanbestedingsprocedure.

2.4

Inlichtingen
Alle belangstellenden hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst schriftelijk
vragen

te

stellen

naar

aanleiding

van

het

Programma

van

Eisen

en

de

aanbestedingsprocedure. Vragen over dit aanbestedingsdocument kunnen uitsluitend via
Tenderned worden gesteld. Er worden twee vragenrondes voorzien. Zie hiervoor de
planning zoals weergegeven in 2.1.2.
De ingediende vragen en de daarop door de opdrachtgever gegeven antwoorden worden
schriftelijk beantwoord en opgenomen in één of meer Nota’s van inlichtingen. De Nota’s van
inlichtingen worden door middel van publicatie op Tenderned openbaar gemaakt en maken
integraal onderdeel uit van dit aanbestedingsdocument. Door de aanbestedende dienst
verstrekte inlichtingen zijn alleen bindend voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd in een
Nota van Inlichtingen of in eventuele aanvullende correspondentie, die beschikbaar is
gesteld via de website www.tenderned.nl.
Het is verplicht om bij uw vragen duidelijk te verwijzen naar hoofdstuk-, paragraaf- of
bijlagennummers uit de aanbestedingsdocumenten en tevens de vragen in digitale vorm (in
het bestandsformaat *.doc of *.docx) aan te bieden. Maak hierbij gebruik van het format in
bijlage 7.
Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen
van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gepubliceerd in één of
meerdere Nota’s van Inlichtingen en beschikbaar gesteld via de website www.tenderned.nl.
De aanbestedende dienst wil de vragen zo snel mogelijk beantwoorden en wacht niet tot de
gestelde deadline met beantwoorden. U wordt daarom verzocht uw vragen zo snel mogelijk
te stellen.

2.5

Vorm inschrijving
Na opening wordt de inschrijving in eerste instantie getoetst op de procedurele voorwaarden
en op compleetheid.
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Indien niet wordt voldaan aan één van de onderstaande procedurele voorwaarden van
inschrijving of indien de inschrijving niet compleet is kan alleen dit feit al tot directe uitsluiting
leiden van verdere deelname in de aanbestedingsprocedure.
De inschrijving dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:

1.
2.

De inschrijving en de eigen verklaring moet rechtsgeldig ondertekend zijn;
De inschrijving dient op het moment van de deadline compleet geüpload in de Digitale Kluis
van Tenderned aanwezig te zijn. De digitale klok van Tenderned is daarbij leidend.

3.

De inschrijving dient betrekking te hebben op de gehele opdracht zoals in het Programma
van Eisen is omschreven;

4.
5.

De inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn geschreven;
Alle pagina’s van de inschrijving dienen te zijn voorzien van een onderscheidend kenmerk
van de inschrijver (bijvoorbeeld de naam/logo van de inschrijver);

6.

Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben vanaf de datum van inschrijving
van tenminste 90 dagen. In verband met de mogelijkheid dat tegen de gunningbeslissing
een civiel kort geding wordt aangespannen, dient de dienstverlener de offerte in ieder geval
gestand te doen tot na afloop van de bezwaartermijn van 20 dagen. Voorts dient hij voor het
geval er een civiel kort geding wordt aangespannen de offerte in ieder geval gestand te doen
tot twee weken na de uitspraak in kort geding.

2.6

Inhoud inschrijving
De volgende documenten moeten bij de inschrijving bijgevoegd worden in de hieronder
aangegeven volgorde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

eigen Verklaring (bijlage 1);
inschrijfformulier (bijlage 3);
faseringsplan duurzaamheid voertuigen (bijlage 6)
kwaliteitsplan chauffeurs
verklaring 2:403 BW (concerngarantie) (indien van toepassing) (bijlage 8);
referentie(s) (paragraaf 3.4);
verklaring onderaanneming (indien van toepassing) (paragraaf 3.1);
De digitale documenten dienen te bestaan uit: [NAAM INSCHRIJVER] gevolgd door de
documentbenaming zoals in deze checklist gehanteerd.
Inschrijvers wordt met klem verzocht bij het opmaken van de inschrijving de volgorde van de
aanbestedingsdocumenten aan te houden. Bij deze Inschrijvingsleidraad is een separaat
document gevoegd, waarin een beschrijving wordt gegeven van het Programma van Eisen,
zoals dat geldt voor het vervoer. Door het bijvoegen en ondertekenen van het
inschrijfformulier (bijlage 3) verklaart de inschrijver in te stemmen met het Programma van
Eisen.
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2.7

Indienen inschrijving
Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal via Tenderned (www.tenderned.nl). U dient
derhalve uw volledige Inschrijving, dus zowel uw bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offerte,
digitaal via Tenderned in te dienen. U dient er zelf voor te zorgen dat uw Inschrijving tijdig in
de Digitale Kluis is geüpload.
LET OP: Zorgt u er voor dat u en uw organisatie juist en volledig zijn geregistreerd bij
Tenderned. De registratie van uw organisatie neemt enkele werkdagen in beslag, dus houdt
u hier rekening mee.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het document: “In 6 stappen digitaal
inschrijven

op

Tenderned”,

in

te

zien

via:

http://www.tenderned.nl/voor-

ondernemingen/ondersteuning en www.tenderned.nl. Voor eventuele technische vragen
over Tenderned kunt u contact opnemen met de servicedesk, via servicedesk@tenderned.nl
of via 0800-8363376.
Uw Inschrijving, inclusief de diverse Bijlagen, dienen rechtsgeldig te worden ondertekend.
Tenderned biedt (nog) geen faciliteiten om documenten, zoals de Eigen Verklaring,
elektronisch te ondertekenen. U dient derhalve de documenten waarop een handtekening
noodzakelijk is te printen, te (laten) ondertekenen en het ondertekenende document te
scannen. Vervolgens kunt u het gescande document uploaden in de Digitale Kluis op
TenderNed. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de te ondertekenen documenten te
scannen, kunt u ze uitprinten, laten ondertekenen en per post te versturen aan de in
paragraaf 1.1.3 genoemde contactpersoon. Mocht u van deze optie gebruik maken, wordt u
vriendelijk verzocht om dit uiterlijk twee werkdagen voor de deadline van inschrijving per email te melden aan de contactpersoon van deze aanbesteding.
Er vindt geen openbare opening plaats. Zo spoedig mogelijk na de deadline en het openen
van de Digitale Kluis wordt een verslag opgemaakt (Proces-verbaal van opening) en
verzonden naar alle inschrijvers. Hierin worden geen tarieven opgenomen.
Door het doen van een inschrijving garandeert de inschrijver dat de dienstverlening volledig
operationeel is bij aanvang van het vervoer op 1 januari 2017.

2.8

Juridisch kader

2.8.1

Voertaal
De voertaal in de gehele procedure is Nederlands. De inschrijvingen dienen in de
Nederlandse taal te worden gedaan.
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Indien inschrijver bepaalde door de opdrachtgever en/of inschrijving noodzakelijk geachte
documenten in een andere dan de Nederlandse taal heeft opgesteld, dient de inschrijver een
officiële Nederlandse vertaling binnen vijf werkdagen na het verzoek te kunnen overleggen.
2.8.2

Nederlands recht
Op deze aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de onderhavige opdracht is
Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de
Rechtbank Gelderland, tenzij partijen geschil beslechten door middel van arbitrage of
mediation overeenkomen.

2.8.3

Voorwaarden voor inschrijving
Nadrukkelijk wordt gesteld dat indien de inschrijving niet voldoet aan alle voorwaarden voor
inschrijving, naast de in paragraaf 2.3 genoemde voorwaarden, de inschrijving kan worden
afgewezen. De inschrijving dient tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.

De inschrijver, de hoofdaannemer en iedere combinant dient kennis te nemen van de
informatie in de aanbestedingsdocumenten.

2.

De winnende inschrijver is contractant van een eventueel te sluiten overeenkomst ter
uitvoering van de onderhavige opdracht.

3.

De inschrijver dient duidelijk te vermelden of deze zelfstandig inschrijft, inschrijft als
combinatie of als hoofdaannemer met onderaannemers. Dit moet worden aangegeven op de
Eigen Verklaring (bijlage 1).

4.

Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen inschrijven als inschrijver (hetzij
zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinant) indien zij – op eerste verzoek
van de opdrachtgever – onomstotelijk kunnen aantonen dat zij ieder de inschrijving
onafhankelijk van andere gegadigden (waaronder gegadigden die deel uitmaken van
hetzelfde concern) hebben opgesteld en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben
genomen.
Kan dit niet door één van de betreffende gegadigden worden aangetoond, dan leidt dit tot
uitsluiting van alle tot het desbetreffende concern behorende gegadigden. Middels het bij te
voegen organogram maakt inschrijver duidelijk welke concernrelaties hij heeft.

5.

Met

het

doen

van

een

inschrijving

conformeert

men

zich

aan

de

Algemene

inkoopvoorwaarden van de gemeente Ede die als bijlage 2 deel uitmaken van dit
aanbestedingsdocument.

6.

Door in te schrijven wordt akkoord gegaan met de aanbestedingsdocumenten, inclusief de
bijlagen en Nota(‘s) van Inlichtingen.

7.

Door in te schrijven wordt akkoord gegaan met de concept overeenkomst en concept
reservebankovereenkomst,

die

als

bijlage

4

en

5

deel

uitmaken

van

dit

aanbestedingsdocument.
2.8.4

Niet toegestane relaties
De opdrachtgever wil borgen dat de regiecentrale onafhankelijk opereert van de
vervoerders.
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Daartoe

hanteert

de

opdrachtgever

het

volgende

criterium

(hierna

het

Onafhankelijkheidscriterium): vereist is dat de regiecentrale of een partij die een direct of
indirect belang heeft in de regiecentrale geen direct of indirect belang heeft bij vervoeromzet
voor een te contracteren vervoerder dat naar oordeel van de opdrachtgever de
onafhankelijkheid van de regiecentrale aantast noch dat anderszins sprake is van een relatie
tussen enerzijds de regiecentrale of een partij die een direct of indirect belang heeft in de
regiecentrale, en anderzijds een te contracteren vervoerder of een partij die een direct of
indirect belang heeft in de vervoerder die naar oordeel van de opdrachtgever de
onafhankelijkheid van de regiecentrale aantast.
De bewijslast dat aan het Onafhankelijkheidscriterium wordt voldaan, rust bij de
regiecentrale en bij de inschrijvers/vervoerders aan wie de opdrachtgever voornemens is
(een deel van) het vervoer te gunnen.
De regiecentrale wordt gevraagd zo spoedig mogelijk nadat zij bekend is met de vervoerders
en door vervoerder eventueel in te zetten onderaannemers (zie paragraaf 3.1.2) aan wie de
opdrachtgever een voornemen tot gunning kenbaar heeft gemaakt, de opdrachtgever
informeren over mogelijke relaties die relevant kunnen zijn in het kader van het
Onafhankelijkheidscriterium. De opdrachtgever zal indien zij daartoe naar aanleiding van het
Onafhankelijkheidscriterium aanleiding ziet, na de mededeling van de gunningsbeslissing
bewijsstukken en een toelichting vragen bij de regiecentrale en bij de vervoerder(s) aan wie
zij een voornemen tot gunning kenbaar heeft gemaakt.
Partijen verlenen hun volledige medewerking hieraan. Vervolgens zal de opdrachtgever
beoordelen of naar haar oordeel voldaan wordt aan het Onafhankelijkheidscriterium. Indien
de opdrachtgever voornemens is te oordelen dat niet aan het Onafhankelijkheidscriterium
voldaan wordt, zal zij – alvorens dat definitief te besluiten – de regiecentrale en de
betreffende vervoerder(s) in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn schriftelijk te
reageren op de aan dat voornemen ten grondslag liggende redenen.
Indien de opdrachtgever na die reactie van oordeel blijft dat niet voldaan wordt aan het
Onafhankelijkheidscriterium,

legt

zij

de

inschrijving

van

de

betreffende

vervoerder(s)/inschrijver(s) terzijde. Indien de betreffende inschrijver daarentegen in rechte
wenst

op

te

komen,

rust

op

haar

de

bewijslast

dat

voldaan

word

aan

het

Onafhankelijkheidscriterium.
Op voorhand noemt de opdrachtgever een aantal (niet limitatieve) relaties waarin wordt
vermoed – tenzij het tegendeel wordt aangetoond waarbij de bewijslast op de
vervoercentrale en/of de vervoerder(s) rust – sprake te zijn van een situatie die niet voldoet
aan het Onafhankelijkheidscriterium:
•

Tussen de regiecentrale en vervoerder (of vice versa) bestaat een moeder-dochter-relatie
zoals bedoeld in artikel 2:24a BW dan wel de regiecentrale en de vervoerder zijn beide een
dochtermaatschappij zoals bedoeld in artikel 2:24a BW van dezelfde rechtspersoon. Het
voorgaande geldt eveneens voor eenzelfde verhouding met een natuurlijke persoon.
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•

Tussen regiecentrale en vervoerder (of vice versa) is sprake van een deelneming zoals
bedoeld in artikel 2:24c BW dan wel de regiecentrale en de vervoerder zijn beide door
middel van een deelneming zoals bedoeld in artikel 2:24c BW verbonden aan dezelfde
rechtspersoon. Het voorgaande geldt eveneens voor eenzelfde verhouding met een
natuurlijke persoon.

•

De regiecentrale of een partij die een direct of indirect belang heeft in de regiecentrale
ontvangt van de vervoerder een vergoeding, betaling of tegenprestatie die afhankelijk is van
de vervoeromzet van de vervoerder, bijvoorbeeld vanwege een franchiserelatie.
NB: in bovenstaande voorbeelden wordt vermoed dat niet voldaan wordt aan het
Onafhankelijkheidscriterium.

Dat

wil

niet

zeggen

dat

voldaan

wordt

aan

het

Onafhankelijkheidscriterium wanneer geen van deze voorbeelden aan de orde is. Deze
voorbeelden bevatten dus geen limitatieve beschrijving van gevallen waarin niet aan het
Onafhankelijkheidscriterium wordt voldaan.
2.8.5

Schadeloosstelling
Indien een inschrijver na gunning aan hem, onverhoopt besluit de opdracht toch niet uit te
voeren dient deze de opdrachtgever financieel schadeloos te stellen.
Deze schadeloosstelling bestaat:
• of uit het vergoeden van een nieuwe aanbestedingsprocedure en de kosten die de
opdrachtgever maakt in de overbruggingsperiode tussen de hier onderhavige en de dan
eventueel nieuwe aanbestedingsprocedure die de opdrachtgever maakt om het vervoer door
te kunnen laten gaan;
• of uit het vergoeden van de meerkosten die de opdrachtgever maakt om alsnog aan een
andere partij de opdracht te gunnen.

2.8.6

Klachtenmeldpunt
De aanbestedende dienst voorziet in een klachtenregeling ter uitvoering van de Standaard
voor Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als bedoeld in de Memorie van Toelichting bij de
Aanbestedingswet 2012.
De

klachtenregeling

omvat

de

inrichting

van

een

klachtenmeldpunt

en

een

klachtenprocedure op basis waarvan klachten van ondernemers aangaande een concrete
aanbesteding in behandeling kunnen worden genomen. Misverstanden, onbedoelde fouten
en eventueel ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op
onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost. De aanbestedende dienst draagt er
zorg voor dat haar klachtenregeling zodanig is ingericht dat ondernemers een klacht snel en
laagdrempelig kunnen indienen, dat elke klacht onafhankelijk, zorgvuldig en deskundig wordt
behandeld en dat door de aanbestedende dienst voortvarend wordt beslist of de klacht
(deels) terecht of onterecht is.
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Met de klachtenregeling wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om niet direct het
rechtsmiddel van een kort geding te hoeven inzetten. Een ondernemer is niet verplicht om
gebruik te maken van klachtenregeling van de aanbestedende dienst.
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3

Geschiktheidscriteria
Er zijn drie verschillende manieren om in te schrijven op een Europese aanbesteding: als
zelfstandige inschrijver, als hoofd-onderaanneming of als combinatie.

3.1

Inschrijfvorm

3.1.1

Zelfstandig
De inschrijver dient in te vullen op de Eigen Verklaring of deze van plan is de opdracht
geheel op eigen kracht uit te voeren. Deze inschrijver is de enige contractpartij. Het is
daarna in beginsel niet toegestaan derden in te schakelen voor de opdracht of een beroep te
doen op de middelen van derden, tenzij de opdrachtgever toestemming hiervoor geeft.

3.1.2

Hoofd-onderaanneming
Het is toegestaan een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven. In de Eigen
Verklaring

kan

dit

worden

aangegeven.

Ook

voor

onderaannemers

is

het

onafhankelijkheidscriterium zoals opgenomen in paragraaf 2.8.4 van toepassing.
Een hoofdaannemer kan besluiten om onderaannemers in te schakelen, terwijl deze
hoofdaannemer zelf al wel over alle middelen beschikt of terwijl deze zelf niet over alle
middelen beschikt. Alleen de hoofdaannemer heeft een contractuele relatie met de
opdrachtgever en is hoofdelijk aansprakelijk voor een goede naleving van de verplichtingen
door de onderaannemer(s).
Indien de hoofdaannemer zelf aan alle eisen kan voldoen/over alle middelen beschikt
behoeft geen beroep te worden gedaan op de middelen van de onderaannemer. In ieder
geval niet ten tijde van de inschrijving op de aanbesteding. Gedurende de uitvoering van de
overeenkomst dienen de middelen van de onderaannemer uiteraard wel beschikbaar te zijn,
maar dit is voor de aanbieding en toetsing aan de eisen niet relevant. Indien op dat moment
niet bekend is wie de onderaannemer gaat worden, is dat geen probleem. Deze kunnen
tijdens de gunningfase of kort daarna nog worden gevonden door de hoofdaannemer. De
opdrachtgever heeft hier in het Programma van Eisen (paragraaf 1.3) voorwaarden aan
verbonden.
Indien de hoofdaannemer niet zelf aan alle eisen kan voldoen mag deze een beroep doen
op de middelen van de onderaannemer mits deze kan aantonen daar daadwerkelijk over te
kunnen beschikken. Hiervoor is tenminste een duidelijke verklaring nodig van de
onderaannemers die van toepassing is op de gehele looptijd van de overeenkomst.
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3.1.3

Combinatie
Gegadigden die inschrijven als combinatie (combinanten geheten) bundelen als het ware de
krachten en dienen alleen afzonderlijk aan de gestelde eisen te voldoen indien dit
uitdrukkelijk op de Eigen Verklaring als zodanig is gevraagd.
Indien overige (financiële) voorwaarden gesteld zijn, is dit in het aanbestedingsdocument
aangegeven. Iedere combinant heeft een contractuele relatie met de opdrachtgever en ieder
combinant is hoofdelijk aansprakelijk.

3.2

Uitsluitingsgronden
Op deze opdracht zijn de verplichte uitsluitingsgronden van toepassing, evenals de op de
Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (bijlage 1)
aangevinkte facultatieve uitsluitingsgronden. De inschrijver geeft op de Eigen Verklaring voor
aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten aan dat deze uitsluitingsgronden
niet van toepassing zijn.

3.3

Beroepsbekwaamheid
De opdrachtnemer (en in geval van inschrijving als combinatie: alle combinanten) dient bij
gunning te beschikken over de volgende documenten:
• Uittreksel van de bedrijfssituatie, zoals van toepassing op het moment van inschrijven,
waaruit blijkt dat deze in het handels- of beroepsregister van de vestigingsplaats (Kamer van
Koophandel) is ingeschreven. Uit dit uittreksel dient de tekenbevoegdheid van de
ondertekenaar van de inschrijving te blijken. Wanneer dit niet direct uit het betreffende
uittreksel is te herleiden, dienen ook bovenliggende uittreksels meegenomen te worden in de
inschrijving.
• Vergunning waaruit blijkt dat deze op grond van de Wet Personenvervoer 2000 gerechtigd is
de opdracht uit te voeren.
• Indien wordt ingeschreven als hoofd-onderaanneming: verklaring van onderaannemer(s)
waarin deze aangeeft de voor het vervoer benodigde middelen ter beschikking te stellen aan
de hoofdaannemer.
• Cao-verklaring: De inschrijver is verplicht om door middel van een verklaring van Sociaal
Fonds Taxi (hierna: SFT) aan te tonen dat de bepalingen van de Collectieve
Arbeidsovereenkomst Taxivervoer getrouwelijk wordt nageleefd. Uit de verklaring van SFT
moet blijken dat de Cao-naleving van de vervoerder door SFT als voldoende wordt
beoordeeld.
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• Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer de betreffende
verklaring vervolgens iedere twee jaar aan. Vervoerders die dispensatie hebben van de Caotaxivervoer in verband met een eigen bedrijfs-Cao, dienen middels een brief/verklaring
vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te tonen dat deze
dispensatie is verleend. Daarnaast dient een verklaring van SFT te worden aangeleverd
waaruit blijkt dat de bedrijfs-Cao op juiste wijze wordt nageleefd. Deze verklaring verstrekt
opdrachtnemer jaarlijks aan de opdrachtgever.
• De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig TX-keurmerk (of aantoonbaar
vergelijkbaar). Dit geldt tevens voor de eventuele inzet van onderaannemers.

3.4

Technische bekwaamheid
•

De inschrijver dient ervaring te hebben met het uitvoeren van besloten personenvervoer.

•

Hiertoe dient de inschrijver bij inschrijving te beschikken over minimaal één referentie met
betrekking tot het uitvoeren van besloten personenvervoer.

•

De omvang van deze referentie is:
•

•

minimaal 15.000 uitgevoerde persoonsritten per jaar.

Een opgegeven referentie moet betrekking hebben op de uitvoering in de afgelopen drie
jaren (of is gestart of beëindigd binnen deze periode) en dient een looptijd van minimaal één
jaar te hebben.

•

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om direct – zonder tussenkomst van de
inschrijver – bij de referent(en) informatie in te winnen.

3.5

Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer dient zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren en zijn onderaannemers
te verplichten dezelfde verzekeringen af te sluiten.
• De opdrachtnemer dient zich te verzekeren op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). De dekking dient voor taxivoertuigen (tot en met acht
passagiers) minimaal 5 miljoen euro per gebeurtenis te bedragen voor schade aan personen
en minimaal 1 miljoen Euro per gebeurtenis voor schade aan zaken. Voor grootschalig
materieel (meer dan acht passagiers) dient de dekking voor schade aan personen per
gebeurtenis minimaal 10 miljoen Euro te bedragen en minimaal 1 miljoen Euro per
gebeurtenis voor schade aan zaken.
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• De opdrachtnemer dient te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor
schade die het gevolg is van de indirecte bedrijfsuitvoering, waarvoor de WAM geen of onvoldoende dekking geeft. De verzekerde som dient minimaal 1 miljoen euro per aanspraak
te zijn en 2 miljoen per jaar te bedragen.
Opdrachtnemer dient over bovengenoemde verzekeringsdekkingen te beschikken en deze
gedurende de gehele contractperiode in stand te houden.
De opdrachtnemer dient zijn polis en die van de ingezette onderaannemers op eerste
verzoek van de opdrachtgever te overhandigen.

3.6

Eigen Verklaring
Voortvloeiend uit de Aanbestedingswet 2012 geldt de wettelijke verplichting om het in het
Aanbestedingsbesluit bepaalde model voor de Eigen Verklaring te hanteren. Het hanteren
van andere modellen, of het wijzigen van de opzet van het wettelijke model is niet
toegestaan.
De opdrachtgever heeft alle van toepassing zijnde uitsluitingsgronden, minimumeisen en
geschiktheidscriteria ingevuld op de in bijlage 1 bijgevoegde standaard Eigen Verklaring
voor Aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. De opdrachtgever wenst de
volgende opmerkingen te plaatsen over de Eigen Verklaring:
• Er is sprake van een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde Europese
aanbestedingsdrempels, waaruit voortvloeit dat onderdeel 4 in de Eigen Verklaring niet van
toepassing is.
• Bij de onderdelen 3 en 5 zijn respectievelijk de van toepassing zijnde facultatieve
uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria weergegeven.
• Onderdeel 7 dient ingevuld te worden indien dat van toepassing is voor de gegadigde.
• Wanneer een samenwerkingsverband van gegadigden in combinatie aanmelden wordt
benadrukt dat de onderdelen 1.5, 1.6 en 8.1 volledig en juist ingevuld dienen te worden.
Daarnaast moet iedere combinant de Eigen Verklaring invullen, rechtsgeldig ondertekenen
en bij de inschrijving voegen.
• In geval van inschrijving waarbij voor middelen een beroep op een derde wordt gedaan
wordt benadrukt dat onderdeel 8.2 volledig en juist ingevuld dient te worden.
Bij de inschrijving moet de naar waarheid ingevulde Eigen Verklaring worden gevoegd
(bijlage 1). Indien deze Eigen Verklaring niet compleet is, leidt dit tot uitsluiting voor de
verdere gunningsprocedure.
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3.7

Bewijsstukken
De opdrachtgever vraagt de inschrijver ten behoeve van deze procedure diverse (eigen)
verklaringen af te leggen over onder meer het toepasselijk zijn van uitsluitingsgronden. De
opdrachtgever vertrouwt erop dat de inschrijver deze verklaringen volledig en naar waarheid
afgeeft. De opdrachtgever behoudt zich niettemin het recht voor om bewijsmiddelen ter
staving van de Eigen Verklaring (bijlage 1) met betrekking tot de uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen bij de inschrijver die voor voorlopige gunning in aanmerking komt op te
vragen.
Voor deze aanbesteding kan de opdrachtgever de volgende bewijsmiddelen opvragen bij de
inschrijver:
• Gedragsverklaring Aanbesteden, die op het tijdstip van indienen van de aanmelding niet
ouder is dan twee jaar.
• Actueel uittreksel uit het handelsregister.
• Verklaring van de belastingdienst waaruit blijkt dat wordt voldaan aan verplichtingen met
betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen (niet ouder dan zes
maanden).
• Vergunning(en) Wet Personenvervoer 2000.
• Cao-verklaring(en).
• Verzekeringen.
• TX-keurmerk.
• Statuten Kamer van Koophandel.
• Jaarverslagen.
De inschrijver dient de opgevraagde bewijsmiddelen binnen tien kalenderdagen na het
daartoe gedane verzoek te overleggen aan de opdrachtgever. LET OP, aan het opvragen
van stukken zijn termijnen verbonden. Zorg daarom voor tijdige opvraag van stukken!
Indien de inschrijver binnen de genoemde termijn de opgevraagde bewijsmiddelen niet
overlegt of indien zou blijken dat de (Eigen) Verklaring van de inschrijver onjuist is, legt de
opdrachtgever de inschrijving van de desbetreffende inschrijver ter zijde en zullen zij
overgaan tot het opvragen bij de nummer 2 in ranking. Indien deze inschrijver ook niet
voldoet wordt overgegaan naar de nummer 3 in ranking, etc.

3.8

Concerngarantie
In verband met het voldoen aan de geschiktheidseisen inzake financiële en economische
draagkracht, kan een beroep worden gedaan op de draagkracht van groepsmaatschappijen
en andere derden.

pagina 20

EU-aanbesteding vervoer Valleihopper regio Foodvalley

Hiertoe vraagt de opdrachtgever, indien sprake is van een concernrelatie, een
concerngarantie (zie bijlage 8) en voor de overigen, de Eigen verklaring in te vullen en aan
te leveren. Van iedere combinant dient een Eigen verklaring, rechtsgeldig door de hoogst
bevoegde ondertekend, aangeleverd te worden.
Betreft het een onderaannemer, dan dient Inschrijver dit op te nemen op de Eigen verklaring
alsmede welke middelen de onderaannemer beschikbaar stelt. financiële of andere
middelen.
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4

Gunning

4.1

Basiscapaciteit en flexibele capaciteit
De inschrijver kan inschrijven voor één of meerdere basepoints binnen zowel categorie 1 als
2. De systematiek van basepoints en oproep van voertuigcapaciteit is beschreven in
hoofdstuk 5 van het programma van eisen.

4.2

Criteria gunning
Voor een inschrijving geldt:
•

Alle inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende gunningcriteria:
• G1: prijs
• G2: faseringsplan verduurzaming voertuigen
• G3: kwaliteitsplan chauffeurs

• De verhouding tussen de gunningcriteria G1, G2 en G3 is respectievelijk 70%, 20%, 10%.
Deze criteria en de verhouding zijn zo gekozen om ondernemers voldoende de kans te
bieden om kwaliteit te bieden en gaande weg tijdens de uitvoering van de opdracht meer
aan duurzaamheid te doen en dit niet meteen bij de start van de opdracht te eisen.

4.3

G1: prijs
Ten aanzien van G1 geldt:
• De inschrijver dient een beschikbaarheidstarief per uur per voertuig inclusief chauffeur te
offreren voor de gevraagde basis voertuigcapaciteit per categorie voor één of meerdere
basepoints. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het inschrijfformulier (bijlage 3).
• De opdrachtgever verwacht dat partijen inschrijven met een reëel tarief dat minimaal
kostprijsdekkend moet zijn. Per categorie en basepoint wordt op basis van inschrijvingen
een gemiddeld inschrijftarief bepaald. Partijen die 10% of meer onder dit gemiddelde tarief
inschrijven worden gevraagd een toelichting te geven en aan te tonen dat de het afgegeven
beschikbaarheidstarief realistisch is en minimaal kostprijsdekkend is.
• Het aanbod voertuigcapaciteit dat een inschrijver aanbiedt voor een basepoint dient gelijk te
zijn aan de benodigde voertuigcapaciteit zoals aangegeven in het PVE (tabel 5.3 en 5.4).
• Het beschikbaarheidstarief per uur voor een basispunt heeft betrekking op het aantal
voertuigen in de basiscapaciteit en voertuigen in de flexibele schil (categorie 1). De
regiecentrale kan bij uitbreiding van het vervoer een beroep doen op het maximum aanbod
voertuigcapaciteit voor het basispunt dat aan de inschrijver is toegekend conform spelregels
zoals opgenomen in het PVE hoofdstuk 5.
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• Indien op meerdere basepoints en categorieën wordt ingeschreven, dient te allen tijde voor
ieder basepoint en categorie apart een prijsopgave te worden gedaan. Het is niet toegestaan
naast de aanbieding een korting te geven. Indien een inschrijver deze wel wenst te geven,
dan dient de korting in de basisprijs per basepoint en categorie verrekend te worden.
De inschrijver die het beste scoort (laagste tarief) krijgt het maximale aantal punten. De
aanbiedingen van de overige inschrijvers worden hieraan gerelateerd. Dat wil zeggen dat de
inschrijver met de laagste prijs het maximale aantal van 700 punten zal verdienen en dat de
inschrijver die bijvoorbeeld tweemaal zo duur is dan de goedkoopste inschrijver de helft van
het maximale aantal punten zal verdienen. Aldus ontstaat een lineaire verhouding tussen
prijs en daaraan toegekende punten. De volgende formule is hiervoor de leidraad. Punten
worden afgerond op hele punten.

score inschrijver X =

4.4

prijs laagste inschrijver
prijs inschrijver X

* 700

G2: faseringsplan verduurzaming voertuigen
Ten aanzien van G2 geldt:
• De opdrachtgever heeft de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en luchtvervuilende stoffen. De
inschrijver dient verplicht per basepoint waarvoor hij/zij inschrijft het faseringsplan
verduurzaming voertuigen zoals opgenomen in bijlage 6 in te vullen.
• De inschrijver kan maximaal 200 punten behalen op het moment dat hij met zijn plan meer
op het gebied van duurzaamheid doet dan minimaal geëist wordt. Punten worden afgerond
op hele punten.
• De vervoerder is verplicht het faseringsplan per basepoint in te vullen.
• De inschrijver is verplicht de aangeboden voertuigen conform het faseringsplan te leveren.
Dit geldt niet voor een partij waarmee een reservebankovereenkomst is gesloten waar later
dan één jaar na voorlopige gunning een beroep op wordt gedaan.
• Het faseringsplan verduurzaming voertuigen is van toepassing op het aantal voertuigen in de
basiscapaciteit zoals aangegeven in tabellen 5.3 en 5.4 in paragraaf 5.1 van het PVE. Voor
eventuele uitbreiding van de capaciteit boven de 100% basiscapaciteit is het plan niet van
toepassing.
• Gedurende de looptijd van de contracten zal de opdrachtgever toetsen of de ingezette
voertuigen overeenkomen met het aangeboden faseringsplan verduurzaming voertuigen.
• De regiecentrale zal in principe altijd de meest duurzame voertuigen bij een basepoint als
eerste inplannen.
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• Enkel op initiatief van de opdrachtgever kunnen opdrachtgever en vervoerder gedurende de
looptijd van het contract in overleg treden over een (deels) alternatieve invulling van het
faseringsplan verduurzaming voertuigen afhankelijk van wensen van de opdrachtgever en
ontwikkelingen in voertuig- en brandstof technieken.
Om in aanmerking te komen voor de punten dient de inschrijver aan te geven voor het
betreffende basepoint welk percentage hij aan voertuigen inzet met een lagere emissie dan
euro 5 en op welke termijn. Hiertoe dient de inschrijver per basepoint (ieder basepoint heeft
een eigen tabblad) de tabellen zoals opgenomen in bijlage 6 in te vullen. Voor basepoints
dient een tabel voor personenauto’s en een tabel voor rolstoelbussen / taxibussen ingevuld
te worden. Het faseringsplan duurzaamheid dient ingevuld te worden in de digitale versie
(Excel) van bijlage 6. De digitale versie van bijlage 6 is beschikbaar.
De volgende klassen worden onderscheiden:
Klasse

Factor voor score

Euro 5

0,00

Euro 6

0,20

Aardgas

0,85

Groen gas (Biogas)

1,00

Volledig elektrisch

1,20

De factor voor de score geeft aan in welke mate een inschrijvende vervoerder punten scoort.
In het faseringsplan verduurzaming voertuigen dient een inschrijvende vervoerder aan te
geven in de vorm van percentages welke voertuigtypen ingezet gaan worden voor drie
fasemomenten:
• inzet vanaf de start (per 1-1-2017 of 1-8-2017);
• inzet uiterlijk binnen 12 maanden na start contract;
• inzet uiterlijk binnen 24 maanden na start contract.
Voor dit criterium geldt het volgende:
• De inschrijver dient in de groen gearceerde kolommen in te vullen welke percentage
voertuigen, verdeeld over EURO 5, EURO 6, CNG, CNG uit groengas en elektrisch, ingezet
worden. De percentages worden toegepast op de in het PVE totaal per basepoint en
voertuigtype aangegeven aantal voertuigen en indien nodig naar boven afgerond op hele
aantallen voertuigen. Hierbij wordt altijd als eerste de meest duurzame klasse afgerond.
• Voor de categorie elektrisch vervoer mogen enkel voertuigen aangeboden worden voor het
voertuigtype personenauto’s in tabel A tot een maximum van 15% van het totaal aantal
personenauto taxi’s. Er kan dus nooit 100% elektrische personenauto voertuigen
aangeboden worden.
• Voor aangeboden elektrische voertuigen geldt het volgende:
• Aangeboden voertuigen dienen volledig elektrisch te zijn;
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• Aangeboden voertuigen dienen op één volledige acculading minimaal een actieradius te
hebben van 150 kilometer;
• Aangeboden voertuigen dienen geschikt te zijn voor laden aan de hand van een
snellaadpunt.
• Voertuigen dienen altijd volledig geladen te zijn voor aanvang van een dagdienst.
• Voor voertuigen aangeboden binnen categorie 2 geldt dat deze ook tussen twee diensten
gedurende de dag volledig geladen dienen te worden
• Voor voertuigen aangeboden binnen categorie 1 geldt dat eventueel tussentijds laden
om een langere dienst mogelijk te maken valt binnen een dienst (eventueel wel
gecombineerd met pauzes).
• In de onderstaande tabel is een voorbeeld gegeven van een mogelijke invulling van het
faseringsplan duurzaamheid voor basepoint Barneveld binnen categorie 1. In het
voorbeeld worden in totaal 114 van de maximaal 200 punten behaald.
Tabel A
Peronenvoertuigen basipunt 1 Barneveld
Percentage
Inzet vanaf
start vervoer
op 1-1-2017

Percentage
Inzet binnen
12 maanden,
tot 1-1-2018

Percentage
Inzet binnen
24 maanden,
tot 1-1-2019

50%
0%
0%
35%
15%
100%

0%
0%
0%
85%
15%
100%

0%
0%
0%
85%
15%
100%

Klassen
EURO 5
EURO 6
Aardgas
Groen gas (Biogas)
Elektrisch (max 15%)

Score factor
0,00
0,20
0,85
1,00
1,20

Score start
0
0
0
8
4
11

Score 12 maanden Score 24 maanden
0
0
0
0
0
0
18
18
4
4
22
22

Score subtotaal
personenvoertuigen
0
0
0
44
12
56

Score 12 maanden Score 24 maanden
0
0
4
4
0
0
22
22
27
27

Score subtotaal
rolstoelbussen
0
13
0
44
58

Score 12 maanden Score 24 maanden
0
0
4
4
0
0
41
41
4
4
49
49

Score totaal
0
13
0
89
12
114

Tabel B
Rolstoelbussen basispunt 1 Barneveld
Percentage
Inzet vanaf
start vervoer
op 1-1-2017

Percentage
Inzet binnen
12 maanden,
tot 1-1-2018

Percentage
Inzet binnen
24 maanden,
tot 1-1-2019

50%
50%
0%
0%
100%

0%
50%
0%
50%
100%

0%
50%
0%
50%
100%

Klassen
EURO 5
EURO 6
Aardgas
Groen gas (Biogas)

Score factor
0,00
0,20
0,85
1,00

Score start
0
4
0
0
4

Tabel C
Totaal basispunt 1 Barneveld
Klassen
EURO 5
EURO 6
Aardgas
Groen gas (Biogas)
Elektrisch
Totaal

Score factor
0,00
0,20
0,85
1,00
1,20

Score start
0
4
0
8
4
16

• Het totaal van elke groen gearceerde kolom dient 100% te bedragen. Indien de door u
ingevulde percentages gezamenlijk geen 100% bedragen of wanneer in tabel A bij de
categorie elektrisch een hoger percentage staat dan 15% ontvangt u voor criterium G2 geen
punten.
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• In het faseringsplan kan voor de basepoints altijd maximaal 200 punten behaald worden in
het geval de inschrijver invult: in tabel personenauto’s 85% groengas, 15% elektrisch en in
tabel rolstoelbussen/taxibussen 100% groengas. De punten worden toegekend naar rato van
de verdeling tussen personenauto’s en rolstoelbussen/taxibussen voor het betreffende
basepoint. Bij basepoint Barneveld bijvoorbeeld worden de maximale punten voor
personenauto’s bepaald aan de hand van de verhouding 3/9 en voor de rolstoelbussen 6/9.

4.5

G3. Kwaliteitsplan chauffeurs
De inschrijver dient een kwaliteitsplan chauffeurs op te stellen. Daarin beschrijft hij op welke
wijze hij/zij als vervoerder en werkgever de kwaliteit van de In te zetten chauffeurs waarborgt
en blijft verbeteren. Hierbij dient de inschrijver in ieder geval in te gaan op de volgende
aspecten:
• Inzet van opleiding en cursussen aanvullend op basiseisen, specifiek op volgende
onderdelen:
• Sociale vaardigheden;
• Klantgerichtheid;
• Opleiding van chauffeurs met beperkte chauffeurspas naar standaard chauffeurspas
(enkel relevant voor inschrijvingen categorie 2);
• Inzet van praktijk trainingen aanvullend op basiseisen, specifiek gericht op volgende
onderdelen;
• Veiligheid;
• Milieubewustheid;
• Klantgerichtheid reizigers / doelgroepen;
• De wijze waarop de inschrijver invulling geeft aan goed werkgeverschap, bijvoorbeeld in de
vorm van aanbieden vast dienstverband chauffeurs, secundaire arbeidsvoorwaarden en
medewerkerstevredenheidsonderzoek;
• Risico’s die de inschrijver ziet voor de kwaliteit die chauffeurs leveren en de wijze waarop hij
deze risico’s zal borgen tijdens de implementatie en de uitvoering.
Alle elementen binnen het kwaliteitsplan dienen concreet te zijn en dienen tijdens de
uitvoering ook voor de opdrachtgever aantoonbaar en controleerbaar te zijn.
Voor G2 kan maximaal 100 punten worden verkregen. De beschrijving van G2 mag
maximaal bestaan uit 2 pagina’s exclusief voor- en achterblad. Het kwaliteitsplan dient van
toepassing te zijn op alle basepoints waarvoor de betreffende inschrijver inschrijft.
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4.6

Wijze van beoordelen
Het openen van de ontvangen inschrijvingen zal plaatsvinden na de sluitingstermijn.
Onderstaand wordt inzicht gegeven in de te volgen methodiek die de opdrachtgever
hanteert.
Als eerste worden alle tijdig ingediende aanbiedingen gecontroleerd op volledigheid en het
al dan niet voldoen aan de in deze offerteaanvraag gestelde eisen aan de inschrijver. Indien
een inschrijver niet of niet volledig kan voldoen aan één of meerdere van deze eisen kan dit
leiden tot uitsluiting van de aanbieding van het verdere beoordelingsproces.
Inschrijvers die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen worden meegenomen naar de
gunningsfase. Gunning vindt plaats per categorie en per basepoint op basis van het totaal
aantal punten verkregen bij criteria G1, G2 en G3.
Voor

de

beoordeling

van

de

kwalitatief

criteria

G3

wordt

een

multidisciplinair

beoordelingsteam geformeerd. In eerste instantie worden de inschrijvingen individueel
beoordeeld. Na deze eerste beoordeling komen de beoordelaars bij elkaar om de
uitkomsten te vergelijken en tot consensus te komen. Bij de beoordeling van de antwoorden
zal een vergelijking tussen de inschrijvingen plaatsvinden. Hierbij krijgt het beste antwoord /
de beste antwoorden altijd een 10 en wordt de waardering van de overige inschrijvingen
hieraan gerelateerd. De beoordelaars zijn niet op de hoogte van de inschrijfprijs (G1) ten
tiide van de individuele beoordeling en de beoordelingsbijeenkomst.
Voor het bepalen van de aantallen punten voor criteria G1 en G2 wordt de systematiek
toegepast zoals verwoord in paragraaf 4.3 en 4.4. Punten worden volgens bij elkaar
opgeteld tot een totaal aantal punten. Een voorbeeld van deze berekening volgt hieronder:
Inschrijver fictief:
G1:

650 punten

G2:

80 punten

G3:

100 punten

--------------------------------Totaal 830 punten
De opdrachtgever sluit binnen categorie 1 met tenminste 2 inschrijvers overeenkomsten af
en binnen categorie 2 met tenminste 3 inschrijvers overeenkomsten af.
Hierna wordt ingegaan op de wijze van gunning.
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4.7

Gunning voertuigcapaciteit

4.7.1

Gunning en toedeling aan basepoints
Voor de gunning en toedeling gelden de volgende uitgangspunten:
• De maximaal benodigde capaciteit is bepaald in het rooster (zie inzetroosters per basepoint
bijlage 2 PVE).
• Ieder basepoint wordt in het geheel gegund aan één vervoerder.
• Een inschrijver kan binnen categorie 1 maximaal 3 basepoints toegekend krijgen.
• Een inschrijver kan binnen categorie 2 maximaal 3 basepoints toegekend krijgen.
• Op het moment dat er onvoldoende inschrijvers zijn om de verschillende basepoints conform
bovengenoemde uitgangspunten te gunnen zal de opdrachtgever alsnog gunnen aan de
meest gunstige inschrijver, ondanks dat deze daarmee meer basepoints toegekend krijgt
dan de hierboven genoemde aantallen.
• Indien voor een basepoint géén of geen geldige inschrijving wordt ontvangen behoudt de
aanbestedende dienst zich het recht voor om in dat specifieke geval voor dat basepoint de
onderhandelingsprocedure toe te passen onder de dan bestaande geldige inschrijvers op de
overige basepoints.
Per basepoint is in tabel 4.1 (categorie 1) en 4.2 (categorie 2) vastgelegd wat op basis van
de vervoervraag vanaf 1-8-2017 de verwachte maximaal benodigde vervoercapaciteit per
basepoint per voertuigtype zal zijn. Dit zijn de aantallen overeenkomstig aangegeven in
paragraaf 5.1 in het PVE. Deze capaciteit wordt per categorie en per basepoint toegekend
aan één vervoerder.

Basepoint

Postcod
e

Overzicht basepoints categorie 1 vanaf 1-8-2017
Taxi/personenaut
Rolstoelbu
Totaal
o
s
Basiscap.
Flex
Basiscap.
Flex Basiscap
.
.
.
schil
schil
3
1
6
2
9
5
1
2
1
7
6
2
2
1
8
2
1
5
1
7
4
1
2
1
6

Barneveld
3772 BL
Ede (6711)
6711 KB
Ede (6717)
6717 JR
Nijkerk
3862 PD
Veenendaal 3901 GC
Wageninge
6708 RC
3
1
2
n
Totaal
23
7
19
Tabel 4.1: Benodigde voertuigcapaciteit per basepoint categorie 1

Flex
.
schil
3
2
3
2
2

1

5

2

7

42

14
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Overzicht basepoints categorie 2 vanaf 1-8-2017
Postcode Taxi/personenauto Taxibus
Totaal
Basiscap.
Basiscap. Basiscap.
Barneveld
3772 BL
18
36
54
Ede (noord)
6711 KB
9
15
24
Ede (west)
6714 HH
6
10
16
Ede (zuid)
6717 JR
7
23
30
Nijkerk
3862 PD
20
17
37
Scherpenzeel / Renswoude 3925 VH
7
11
18
Wageningen
6708 RC
8
13
21
Totaal
75
125
200
Tabel 4.2: Benodigde voertuigcapaciteit per basepoint categorie 2
Basepoint

De gunning van de basepoints aan inschrijvers verloopt als volgt:

1.

Per basepoint worden de inschrijvingen vergeleken en op volgorde geplaatst van hoogste
aantal punten (nummer 1) naar laagste aantal punten. Vervolgens start toedeling bij
basepoint Barneveld en volgen de andere basepoints op alfabetische volgorde.

2.

Indien een inschrijver op slechts één basepoint als enige inschrijver het hoogste aantal
punten heeft, wordt dat basepoint aan deze inschrijver toegekend.

3.

Wanneer een inschrijver op meerdere basepoints de nummer 1 is, krijgt hij eerst dat
basepoint toegewezen waar het verschil met de nummer 2 het grootst is. Vervolgens wordt
het basepoint met het op één na grootste verschil met de nummer 2 toegekend. Enzoverder
voor het eventuele 3e basepoint waar de inschrijver de nummer 1 is.
Het verschil wordt als volgt bepaald: verschil in totaal aantal punten verkregen voor G1, G2
en G3 vermenigvuldigd met het totaal aantal voertuigen in de basiscapaciteit voor het
betreffende basepoint.

4.

Bij een gelijk verschil tussen de nummers 1 en 2 op meerdere basepoints, worden de
basepoints van groot (aantal voertuigen) naar klein toegewezen.

5.

Indien een nummer 1 een basepoint niet toegewezen krijgt vanwege het feit dat deze al 3
basepoints heeft toegewezen gekregen, wordt hij uit de volgorde van dit basepoint
geschrapt, waardoor de nummer 2 de nummer 1 wordt, de nummer 3 de nummer 2 wordt,
enzovoorts.

6.

Indien op enig moment in dit proces 2 of meer inschrijvers met een gelijk aantal punten voor
een basepoint op nummer 1 staan, wordt eerst aan de hand van stap 3 bekeken of een
ander basepoint toegewezen kan worden aan één van de gelijk geëindigde inschrijvers.
Hierna kan mogelijk één van de gelijk geëindigde inschrijvers geschrapt worden wegens de
capaciteitsoverschrijding.

7.

Indien na deze stappen op een basepoint nog altijd 2 of meer inschrijvers met een gelijk
aantal punten op nummer 1 staan, zal loting door de opdrachtgever plaatsvinden. Als dit
voor meerdere basepoints geldt gebeurt dit van groot (aantal voertuigen) naar klein waarbij
na iedere loting wordt beoordeeld of een inschrijver voor de volgende loting geschrapt moet
worden wegens mogelijke overschrijding van de maximale capaciteit.

pagina 29

EU-aanbesteding vervoer Valleihopper regio Foodvalley

4.7.2

Voorbeeld (fictief)
Voorbeeld: De volgende punten zijn bepaald op basis van de inschrijvingen die zijn
ontvangen per basepoint. Uitgangspunt is dat een inschrijver maximaal twee basepoints
gecontracteerd kan krijgen:
Basepoint
Barneveld
Ede (6711)
Ede (6717)
Nijkerk
Veenendaal
Wageningen

Totaal aantal
voertuigen
basis cap.
9
7
8
7
6
5

Inschrijving A

Inschrijving B

Inschrijving C

950
1000
800
900
1000
800

800
900
700
700
700
700

600
800
900
600
850
900

De volgende rangorde ontstaat per basepoint:
Basepoint
Rangorde 1
Rangorde 2
A
B
Barneveld
A
B
Ede (6711)
C
A
Ede (6717)
A
B
Nijkerk
A
C
Veenendaal
C
A
Wageningen

Rangorde 3
C
C
B
C
B
B

Op basis hiervan vindt de toekenning als volgt plaats:
Basepoint
Basepoint toegekend aan
Inschrijver A
Barneveld
Inschrijver B
Ede (6711)
Inschrijver C
Ede (6717)
Inschrijver A
Nijkerk
Inschrijver A
Veenendaal
Inschrijver C
Wageningen
Toelichting op bovenstaande voorbeeld:
•

In dit voorbeeld start toedeling bij basepoint Barneveld. Inschrijver A is hier de inschrijver
met het hoogste aantal punten maar ook op andere basepoints is deze de inschrijver met
het hoogste aantal punten.

•

Inschrijver A krijgt eerst dat basepoint toegewezen waar het verschil met de nummer twee
het grootst is. Dit is basepoint Nijkerk (200 punten verschil tussen A en B maal 7 voertuigen
= 1400).

•

Het volgende basepoint waar het verschil vervolgens het grootst is, is Barneveld en
vervolgens Veenendaal. Inschrijver A krijgt ook deze basepoints toegewezen en heeft
daarmee de maximale drie basepoints verkregen en wordt vervolgens uit de rangorde voor
de resterende basepoints geschrapt.
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•

Voor basepoint Ede (6711) is inschrijver B nu de eerstvolgende in rangorde. Hij krijgt dit
basepoint gegund.

•

In dit voorbeeld is inschrijver C de inschrijver met het hoogste aantal punten voor basepoint
Ede (6717) en Wageningen en krijgt deze toegewezen.

4.8

Inschrijfformulier
De inschrijver is verplicht gebruik te maken van het inschrijfformulier, zoals opgenomen in
bijlage 3. Het is niet toegestaan om de opzet van het inschrijfformulier aan te passen.
Het inschrijfformulier bestaat uit twee delen:
• Categorie 1: basis beschikbaarheidstarief (G1) per basepoint.
• Categorie 2: basis beschikbaarheidstarief (G1) per basepoint
De tarieven op het inschrijfformulier (bijlage 3) dienen geoffreerd te worden in euro’s
exclusief BTW met maximaal twee cijfers achter de komma. Er is sprake van een all-in tarief,
dit betekent dat alle kosten (zoals personeelskosten, bureaukosten, administratiekosten,
voertuigkosten, brandstofkosten e.d.) verdisconteerd moeten worden in het uurtarief.
De opdrachtgever accepteert alleen inschrijvingen met een realistisch tarief. Dit betekent dat
de prijsstelling kostendekkend moet zijn en dat de inschrijver dit op verzoek moet kunnen
aantonen. Het aanbieden van varianten is niet toegestaan. Indien de inschrijver een variant
aanbiedt, wordt deze variant niet meegenomen in de beoordeling van de inschrijving.
Indien het formulier niet correct of onvolledig is ingevuld, wordt de inschrijver uitgesloten van
de procedure. Dit formulier dient rechtsgeldig te zijn ondertekend (en door alle combinanten
in geval van combinatie).

4.9

Voorwaarden voor gunning
De in deze paragraaf genoemde voorwaarden gelden voor alle categorieën.

4.9.1

Gunning onder opschortende voorwaarden
De formele beslissing aan welke inschrijvers de opdrachtgever voornemens is te gunnen en
waarmee de individuele overeenkomsten zullen worden aangegaan, wordt schriftelijk
medegedeeld aan alle inschrijvers. Vanaf dat moment start een periode van 20
kalenderdagen waarin de opdrachtgever geen invulling geeft aan het gunningbesluit en niet
tot ondertekening van de overeenkomsten overgaat.
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Afgewezen inschrijvers die bezwaar maken tegen de voorgenomen gunning dienen een
civiel kort geding aanhangig te maken tegen de gunningbeslissing vóór het verstrijken van
de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen.
Deze termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn en eindigt op de 20ste dag ná de
dag van het verzenden van het gunningsvoornemen. Het kort geding dient aanhangig
gemaakt te worden bij de rechtbank Gelderland. In het belang van een goede en snelle
voortgang wordt een ieder die een rechtsmiddel aanwendt dringend verzocht om de
opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij
voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.
In het geval van het aanhangig gemaakt zijn van een kort geding zal niet worden
overgegaan tot gunning van de opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij
een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. Indien na het verstrijken van de
termijn van 20 kalenderdagen geen kort geding aanhangig is gemaakt zal de opdracht
definitief gegund worden.
4.9.2

Gunning onder voorbehoud
Indien er geen of onvoldoende geldige dan wel geschikte inschrijvingen worden ingediend,
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.
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Bijlagen

1

Eigen Verklaring
De Eigen Verklaring is separaat beschikbaar gesteld.
Let op: Om te voorkomen dat de door de opdrachtgever vooraf ingevulde gegevens
mogelijk verloren gaan dient de verklaring geopend te worden in Adobe Reader!
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Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden
van de Gemeente Ede 2013 (hierna te noemen ‘AIV’)
vastgesteld door het College van B&W op 9 juli 2013
Inhoudsopgave
Artikel

Naam
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Definities
Toepasselijkheid
Uitbrengen van een offerte
Totstandkoming van een Overeenkomst

2
2
2
3

Algemeen
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1
2
3
4

Uitvoering overeenkomst
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Algemene verplichtingen Wederpartij
Algemene verplichtingen Gemeente
Geheimhouding
Intellectueel eigendom
Nakoming
Toerekenbare tekortkoming
Niet-toerekenbare tekortkoming(overmacht)
Aansprakelijkheid en verzekering
Toepasselijk recht
Geschillen

3
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Financiële bepalingen
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

15
16
17
18

Prijzen
Meerwerk en minderwerk
Facturering en betaling
Cessieverbod en verrekening

6
6
6
7

Bepalingen over de levering van Goederen
Artikel
Artikel

19
20

Levering van Goederen
Garantie

7
8

Bepalingen over het verrichten van Diensten
Artikel
Artikel

21
22

Verrichten van Diensten
Inzet Personeel bij het verrichten van Diensten

8
8

Einde overeenkomst
Artikel
Artikel

23
24

Ontbinding
Vernietiging

9
9

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente
Ede 2013 (hierna te noemen ‘AIV’).

Algemeen
Artikel 1
Definities.
a. Aflevering:
Het verschaffen van het bezit van Goederen aan de Gemeente Ede.
b.

Dienst(en):

De door de Wederpartij op basis van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden
ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of
leveringen.

c.

Gemeente:

Gemeente Ede.

d.

Goederen:

Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

e.

Levering(en):

De Goederen, die door de Wederpartij op basis van de Overeenkomst ten behoeve
van de Gemeente worden geleverd.

f.

Offerte:

Schriftelijk aanbod van Wederpartij voor het aangaan van een Overeenkomst voor het
verrichten van Prestaties.

g.

Offerteaanvraag: Verzoek van de Gemeente om een aanbod te doen voor te verrichten Prestaties dan
wel een aanbesteding conform de geldende Europese en nationale wet- en
regelgeving.

h.

Overeenkomst:

Verbintenis als bedoeld in Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek tussen
Gemeente en Wederpartij inclusief de daarbij behorende bijlagen, op basis van een
Offertevraag.

i.

Partijen:

Gemeente en Wederpartij.

j.

Prestatie:

De te verrichten Levering(en) en/of Diensten.

k.

Wederpartij:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met de Gemeente wil
afsluiten of met wie de Gemeente een Overeenkomst heeft afgesloten alsmede het
eventueel personeel van de rechtspersoon of (het personeel van) door de
rechtspersoon ingeschakelde derden.

Artikel 2
Toepasselijkheid.
2.1
Deze AIV zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en de Overeenkomst met betrekking tot Diensten
en Leveringen.
2.2

Deze AIV maken deel uit van alle Overeenkomsten waarin de Gemeente als koper c.q. opdrachtgever
optreedt.

2.3

Door het indienen van een Offerte of het aangaan van een Overeenkomst wijst de Wederpartij
uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden, waaronder zijn eigen algemene voorwaarden van de hand.

2.4

De AIV zijn volledig van toepassing, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen anders is
overeengekomen.

2.5

Als een bepaling uit deze AIV nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze AIV
onverkort van kracht.

2.6

Wanneer zich een situatie voordoet zoals in het vorige artikellid is bedoeld, treden Partijen in overleg om
een nieuwe bepaling (of nieuwe bepalingen) overeen te komen, die de nietige of vernietigde bepaling(en)
vervangen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling(en) in acht genomen.

Artikel 3
Uitbrengen van een Offerte.
3.1
Een Offerte kan uitsluitend worden ingediend op de wijze die in de Offerteaanvraag is vermeld.
3.2

Indien een Offerte niet ingediend wordt conform het gestelde in lid 1 van dit artikel heeft de Gemeente
het recht de Offerte ongeldig te verklaren.

3.3

Een Offerte moet uiterlijk op het tijdstip, dat in de Offerteaanvraag vermeld is, zijn afgeleverd op het
adres dat in de Offerteaanvraag is aangegeven.
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3.4

Offertes die niet uiterlijk op het tijdstip en de wijze als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn ingediend zijn
ongeldig, tenzij de Gemeente op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.

3.5

De Gemeente zal de Offertes eerst na het in lid 3 van dit artikel bedoelde tijdstip openen.

3.6

De Offerte heeft een gestanddoeningstermijn van dertig dagen, tenzij in de Offerteaanvraag expliciet
anders is vermeld.

3.7

De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de termijn voor het indienen van een Offerte
sluit, tenzij in de Offerteaanvraag expliciet anders is vermeld.

3.8

De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de
geldende wet- en regelgeving. De Gemeente zal in dit geval geen kosten of schade vergoeden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

3.9

Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding van de Offerte in in de zin van artikel 6:217, eerste
lid Burgerlijk Wetboek.

3.10

In afwijking van de vorige leden van dit artikel geldt dat als de Offerteaanvraag is gedaan in het kader
van een procedure als bedoeld in Europese wet- en regelgeving, dan is deze wet- en regelgeving van
toepassing.

Artikel 4
Totstandkoming van een Overeenkomst.
4.1
Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat de Gemeente het aanbod van de
Wederpartij expliciet schriftelijk heeft aanvaard.
4.2

Alle handelingen die de Wederpartij verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst
zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.

4.3

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door de Gemeente
ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften of dergelijke, dan maken deze deel uit van de overeenkomst.

4.4

Indien de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst bemerkt dat aanvullende
werkzaamheden verricht moeten worden, die tijdens het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet
konden worden voorzien, dient de Wederpartij de Gemeente zo spoedig hiervan op de hoogte te stellen.

4.5

Er kan alleen sprake zijn van wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst als dit schriftelijk door de
Gemeente en de Wederpartij is overeengekomen. De overeenkomst over gewijzigde of aanvullende
Prestaties maakt na ondertekening onderdeel uit van de Overeenkomst.

4.6

Aanvullende werkzaamheden kunnen slechts na het sluiten van een aanvullende Overeenkomst worden
uitgevoerd.

Uitvoering overeenkomst
Artikel 5
Algemene verplichtingen Wederpartij.
5.1
De Wederpartij moet zijn verplichtingen, die uit de Overeenkomst voortvloeien in samenwerking met de
Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
5.2

De Wederpartij moet met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst:
a.
geheel voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving;
b.
in het bezit zijn van resp. handelen volgens alle bij of krachtens de wet opgestelde documenten
resp. gestelde verplichtingen;
c.
op de hoogte zijn van alle geldende en relevante regels, procedures en beleidsvoorschriften;
d.
de kosten dragen die voortvloeien uit de naleving van de onder lid 5.2.a tot en met lid
5.2c genoemde verplichtingen.

5.3

De Wederpartij zal de Gemeente schadeloos stellen en vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor
schade die de Gemeente, dan wel een derde, lijdt als gevolg van het feit dat de Wederpartij niet heeft
voldaan aan bovengenoemde regels.

5.4

De Wederpartij is verplicht om de Gemeente gevraagd en ongevraagd te informeren over zaken die
betrekking hebben op en/of gevolgen hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval
moet zij de Gemeente informeren over feiten of omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de
nakoming van de Overeenkomst of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. De
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Wederpartij moet daarbij aangeven welke maatregelen zij zal treffen om de negatieve gevolgen van deze
feiten of omstandigheden zoveel mogelijk te beperken.
5.5

De Wederpartij mag alleen na schriftelijke toestemming van de Gemeente de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren of rechten of plichten, die uit de
Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden.

5.6

Ook wanneer de Gemeente toestemming heeft gegeven zoals bedoeld in het vorige lid blijft de
Wederpartij verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

5.7

De Wederpartij garandeert dat zij of aan hem gelieerde natuurlijke of rechtspersonen niet betrokken zijn
of zijn geweest bij activiteiten, die strijdig zouden kunnen zijn met wet- en regelgeving op het gebied van
de mededinging.

5.8

De Wederpartij vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke en bestuurlijke sancties, die aan de
Wederpartij of de Gemeente worden opgelegd ten aanzien van (de uitvoering van) de Overeenkomst.

5.9

Het is de Wederpartij niet toegestaan om informatie naar buiten te brengen die verband houdt met de
aan de Wederpartij aangegane Overeenkomst zonder medeweten en toestemming van de Gemeente.

5.10

De Wederpartij mag alleen als gemachtigde van de Gemeente optreden als hij hiertoe expliciet en
schriftelijk door de Gemeente is gemachtigd.

Artikel 6
Algemene verplichtingen Gemeente.
6.1
De Gemeente zal de Wederpartij gevraagd en ongevraagd informeren over zaken die nodig zijn voor de
goede uitvoering van de Overeenkomst.
6.2

De Gemeente zal zich in haar rol als rechtspersoon inspannen om (publiekrechtelijke) medewerking te
verkrijgen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7
Geheimhouding.
7.1
De Wederpartij mag informatie waarvan zij weet of kan weten dat deze een vertrouwelijk karakter heeft
niet naar buiten brengen, tenzij zij hiertoe bij of krachtens een wettelijk voorschrift of een rechterlijke
uitspraak toe verplicht worden.
7.2

Het is Wederpartij verboden de bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door
derden.

7.3

De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst
onverminderd van kracht.

7.4

De Gemeente heeft het recht om als de Wederpartij het in de vorige leden bedoelde verbod overtreedt
de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel – zonder rechterlijke tussenkomst of
ingebrekestelling – te ontbinden. Iedere opschorting of ontbinding moet per aangetekend schrijven aan
de andere Partij bericht worden.

7.5

Wanneer de Wederpartij de verplichtingen uit artikel 7.1 tot en met 7.3 niet nakomt is hij een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 500 en van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voorduurt,
onverminderd het recht tot opschorting of ontbinding als bedoeld in artikel 7.4.

Artikel 8
Intellectueel eigendom.
8.1
Het intellectueel eigendomsrecht op alle informatie die de Wederpartij in het kader van de
Overeenkomst vervaardigt en/of verstrekt berust te allen tijde bij de Gemeente. De Gemeente
verkrijgt daarmee het vrije gebruiksrecht.
8.2

De Wederpartij garandeert dat de Goederen en/of (de resultaten van) de Diensten zoals vastgelegd in de
Overeenkomst vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen, die het vrije gebruik daarvan door de
Gemeente in de weg zouden kunnen staan.

8.3

De Wederpartij stelt de Gemeente schadeloos en vrijwaart deze tegen alle schade die mocht
ontstaan als gevolg van enige door of vanwege de Wederpartij veroorzaakte inbreuk of
gepretendeerde inbreuk op welke intellectueel of industrieel eigendomsrecht of overig recht van
derden dan ook.

8.4

Ten aanzien van door de Gemeente verschafte gegevens behoudt de Gemeente zich het eigendoms- en
auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gemeente noch geheel,
noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door de
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Wederpartij worden gebruikt ter vervaardiging van zaken of uitvoering van soortgelijke werken voor
derden.
Artikel 9
Nakoming.
9.1
De Wederpartij is van rechtswege in verzuim nadat de termijn(en) voor de uitvoering van de
desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst zijn verstreken en de desbetrefffende
Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
Artikel 10
Toerekenbare tekortkoming.
10.1
Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst kan de
andere Partij de tekortkomende partij per aangetekend schrijven in gebreke stellen.
10.2

Als sprake is van een andere situatie als bedoeld in artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek is de
tekortkomende Partij zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

10.3

Als een Partij in verzuim is geraakt mag de andere partij de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden. De ontbinding moet wel
redelijk en billijk zijn gelet op de ernst van het verzuim. Ontbinding moet per aangetekend schrijven
gedaan worden.

10.4

In afwijking van de vorige leden van dit artikel is geen sprake van een tekortkoming van de Gemeente
als vanuit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid (bestuursorganen van) de Gemeente bepaalde
informatie niet kan verschaffen of publiekrechtelijke medewerking kan verlenen, die nodig is voor de
uitvoering van de Overeenkomst.

10.5

Indien de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3
van dit artikel een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1 % van het bedrag waarvoor de
Overeenkomst is afgesloten voor elke werkdag dat het verzuim voortduurt, met een maximum van 10 %.

10.6

Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in
haar geheel verschuldigd.

10.7

De boete komt de Gemeente toe onverminderd het recht op schadevergoeding.

10.8

De Gemeente mag de boete verrekenen met onbetwiste betalingen die zij verschuldigd is aan de
Wederpartij.

Artikel 11
Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
11.1
Indien één van de Partijen de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan
nakomen als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht), wordt de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen. Partijen zijn in dit geval ten
opzichte van elkaar niet tot schadevergoeding verplicht.
11.2

De Partij die zich op overmacht beroept moet dat zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 3 werkdagen na het intreden van de overmachtsituatie schriftelijk aan de andere Partij
kenbaar te maken. De tekortkomende Partij moet hierbij bewijsstukken overleggen.

11.3

De Wederpartij kan geen beroep doen op overmacht wanneer sprake is van stakingen en
werkonderbrekingen.

11.4

Wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, van wie de Wederpartij goederen en/of diensten
betrekt, wordt niet als overmacht aangemerkt.

11.5

Als de overmachtsituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, of als vaststaat dat deze langer
dan dertig dagen zal duren – gerekend vanaf de dag waarop de overmachtsituatie is ontstaan – heeft de
andere Partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

11.6

Partijen zijn in het geval, dat in het vorige artikellid is bedoeld, ten opzichte van elkaar niet tot
schadevergoeding verplicht.

Artikel 12
Aansprakelijkheid en verzekering.
12.1
Als sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 10.1 of 10.2 is de tekortkomende Partij
aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die de andere Partij heeft geleden of zal lijden.
12.2

De Wederpartij vrijwaart de Gemeente tegen aanspraken van derden vanwege directe of indirecte
schade die deze derden hebben geleden of zullen lijden bij de uitvoering van de overeenkomst of de
toepassing van Goederen of Diensten van de Wederpartij.
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12.3

De Wederpartij is aansprakelijk voor schade die door de Gemeente of derden wordt geleden
als gevolg van handelen of nalaten van de Wederpartij.

12.4

De hoogte van het bedrag waarvoor de Wederpartij aansprakelijk is, wordt mede bepaald aan de hand
van de aard en financiële omvang van Opdracht zoals die in de Overeenkomst is vastgelegd en het
risico, dat de Gemeente en/ of eventuele derden lopen.

12.5

De Wederpartij moet vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn en verzekerd
blijven gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

12.6

De Wederpartij mag de Verzekering gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van
de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor expliciete en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12.7

De Wederpartij zal eventuele verzekeringen, die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst en waarover de Wederpartij nog niet beschikt afsluiten voor tenminste de duur van de
uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13
Toepasselijk recht.
13.1
Op deze Algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de
interpretatie is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens
Koopverdrag worden uitgesloten.
13.2

Indien en voor zover enige bepalingen in deze algemene inkoopvoorwaarden strijdig zouden zijn
met huidige en toekomstige in Nederland geldende wetten en richtlijnen, is uitsluitend de
betreffende bepaling niet van toepassing. Deze bepaling zal in dat geval worden vervangen
door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de partijen ten tijde van de
overeenkomst benadert.

Artikel 14
Geschillen.
14.1
Er is sprake van een geschil als tenminste één van de Partijen vindt dat er sprake is van een geschil.
14.2

Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg worden opgelost.

14.3

Wanneer een geschil niet door overleg kan worden opgelost kan het geschil uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Oost-Nederland.

Financiële bepalingen
Artikel 15
Prijzen.
15.1
De overeengekomen prijs luidt in Euro’s (€).
15.2

De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief alle kosten en rechten.

15.3

De overeengekomen prijs is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de prijsaanpassing plaatsvindt.

15.4

Eventuele prijsaanpassingen kunnen pas worden geëffectueerd, nadat de Gemeente
hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

15.3

Als zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de
totstandkoming van de overeenkomst niet waren voorzien en die hun invloed hebben op
prijsbepalende factoren is de Wederpartij niet gerechtigd de Gemeente hiervoor een prijsverhoging te
berekenen, tenzij de Gemeente hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 16
Meerwerk en minderwerk.
16.1
Meerwerk dat is uitgevoerd voordat een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid is gesloten, blijft voor
rekening van de Wederpartij.
16.2

Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven, die in de
Overeenkomst zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17
Facturering en betaling.
17.1
Facturatie door de Wederpartij geschiedt nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd, tenzij in de
Overeenkomst hiervan expliciet wordt afgeweken.
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17.2

De factuur voldoet tenminste aan de wettelijke vereisten. Daarnaast vermeldt de factuur in ieder geval
het factuuradres van de Wederpartij, het totale factuurbedrag zowel inclusief als exclusief BTW en
eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

17.3

De factuur wordt digitaal verstuurd naar het factuuradres van de Gemeente zoals vermeld in de
Overeenkomst.

17.4

De Gemeente zal facturen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 15 binnen dertig dagen na
factuurdatum voldoen.

17.5

Als de factuur niet voldoet aan de het bepaalde in artikel 15 zal de Gemeente de Wederpartij hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte stellen.

17.6

Als er volgens de Gemeente gebreken kleven aan een geleverd Goed en/of indien een Dienst niet
deugdelijk is verricht, dient de Gemeente hierover onverwijld een klacht aan de Wederpartij kenbaar te
maken.

17.7

De Gemeente is in dat geval gerechtigd betaling te weigeren of de betalingsverplichting op te schorten
met betrekking tot de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten waaromtrent klachten kenbaar zijn
gemaakt.

17.8

De Gemeente mag de betalingsverplichting niet opschorten ten aanzien van onderdelen van de
Overeenkomst waarover geen klachten zijn kenbaar gemaakt.

17.9

Kredietbeperkingstoeslagen worden door de Gemeente niet aanvaard.

17.10

Met betaling van de factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die de Gemeente
heeft jegens de Leverancier.

Artikel 18
Cessieverbod en verrekening.
18.1
De Wederpartij mag een vordering op de Gemeente niet aan derden overdragen zonder schriftelijke
toestemming van de Gemeente.
18.2

De Gemeente mag al hetgeen de Gemeente schuldig is aan de Wederpartij te allen tijde
verrekenen met hetgeen de Wederpartij op welke wijze dan ook schuldig is aan de Gemeente.

Bepalingen over de levering van Goederen
Artikel 19
Levering van Goederen.
19.1
De Wederpartij levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP) volgens Incoterms 2010, zoals
vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel.
19.2

Als de Wederpartij om welke reden dan ook eerder wenst te leveren dan is overeengekomen, is dit
alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de Gemeente.

19.3

Vervroegde levering heeft geen gevolgen voor de overeengekomen betaling.

19.4

Goederen kunnen uitsluitend worden afgeleverd op Werkdagen tijdens de openingsuren van de
Gemeente, tenzij door Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

19.5

De Wederpartij neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.6

De Wederpartij dient er naar te streven de Goederen zodanig te verpakken dat zo weinig mogelijk
milieubelasting ontstaat. Wederpartij dient er voor te zorgen dat de wijze van verpakken van de
Goederen en deze verpakking op zich zelf ook op andere wijze geen bedreiging voor de veiligheid,
welzijn of gezondheid kunnen vormen.

19.7

De Wederpartij dient alle gebruiksaanwijzingen, productinformatie en kwaliteitskeurmerken of –
certificaten op eerste verzoek van de Gemeente kosteloos ter beschikking te stellen.

19.8

De gevraagde stukken moeten zo mogelijk in de Nederlandse taal zijn gesteld.

19.9

De Gemeente is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de zaken. De keuring kan plaatsvinden
zowel voorafgaand aan, tijdens of na de levering.

19.10

Keuring van Goederen impliceert geen automatische acceptatie.
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19.11

De Wederpartij zal op eerste aanzegging van de Gemeente alle voorkomende gebreken aan de
geleverde Goederen na aflevering of voltooiing voor zijn rekening en risico herstellen of vervangen.

19.12

Als de Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij schriftelijk en gemotiveerd aan waarom de
acceptatie onthouden wordt.

19.13

Als de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt of niet accepteert, zal de Wederpartij op zijn eigen
kosten de Goederen terugnemen.

19.14

De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd en/of geaccepteerd vanaf het moment van volledige
operationele ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of gelet op
de omstandigheden.

19.15

De eigendom van en het risico voor de Goederen gaat over op de Gemeente na acceptatie van de
Goederen, waar nodig na eventuele noodzakelijke installatiewerkzaamheden. De kosten en het risico
voor transport, lossen en eventuele doorvoer zijn derhalve voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20
Garantie.
20.1
De Wederpartij verleent een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de
Goederen geaccepteerd zijn. Indien echter door Wederpartij in het algemeen een langere garantietermijn
wordt aangehouden dan twaalf maanden geldt deze langere garantietermijn.
20.2

Indien na acceptatie wordt ontdekt dat de geleverde Goederen naar de mening van de Gemeente geheel
of gedeeltelijk niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen en andere redelijkerwijze te stellen eisen,
wordt de levering volledig of gedeeltelijk geretourneerd op kosten van de Wederpartij en zal de
Wederpartij zorg dragen voor een nieuwe levering conform het gestelde in de overeenkomst.

20.3

Wanneer Goederen worden geretourneerd op grond van het vorige lid, zal de Gemeente de Wederpartij
een termijn stellen waarbinnen een nieuwe levering moet worden aangeboden.

20.4

Als de Wederpartij niet voldoet aan de vereisten, die in de vorige leden van dit artikel zijn genoemd kan
de Gemeente de overeenkomst ontbinden.

20.5

Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde zaken of verrichte diensten, begint voor het te
vervangen deel de hiervoor vermelde garantieperiode opnieuw te lopen.

20.6

De Wederpartij garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaren na acceptatie van de Goederen
of – als dit schriftelijk is overeengekomen – een langere termijn onderdelen van de Goederen kunnen
worden nageleverd.

Bepalingen over het verrichten van Diensten
Artikel 21
Verrichten van Diensten.
21.1
De Wederpartij verricht de Diensten, die zijn overeengekomen binnen de termijn en op de plaats, die in
de Overeenkomst is opgenomen.
21.2

De Wederpartij is verantwoordelijk voor de geleverde Prestaties. Het doet er hiervoor niet toe of het gaat
om eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van de Wederpartij of Prestaties van derden die door de
Wederpartij zijn ingeschakeld.

21.3

De Gemeente behoudt zich het recht voor om de geleverde Diensten te keuren of te controleren.
Feitelijke uitvoering van de Diensten impliceert niet zondermeer dat deze ook door de Gemeente zijn
geaccepteerd.

21.4

Als de Diensten naar de mening van de Gemeente niet zijn uitgevoerd conform de vereisten zoals
beschreven in de overeenkomst dan kan de Gemeente de Diensten zo spoedig mogelijk gemotiveerd
nadat dit geconstateerd is schriftelijk en gemotiveerd afkeuren.

21.5

Het bepaalde in artikel 20 (Garantie) is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22
Inzet Personeel bij het verrichten van Diensten.
22.1
Personeel dat door de Wederpartij wordt ingezet voor het verrichten van Diensten moet gerechtigd zijn
om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verlenen.
22.2

De Wederpartij mag alleen Personeel, dat eenmaal is ingezet ter uitvoering van de overeengekomen
Diensten vervangen, nadat de Gemeente daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In
noodgevallen kan met mondelinge toestemming worden volstaan die later schriftelijk bevestigd wordt.
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22.3

Als de Gemeente van mening is dat Personeel van de Wederpartij niet functioneert in het belang van
een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft zij het recht om deze door de Wederpartij te laten
vervangen. Na een schriftelijk verzoek van de Gemeente zal de Wederpartij deze personen op zo kort
mogelijke termijn vervangen. De kosten voor de vervanging komen te allen tijde voor rekening van de
Wederpartij.

22.4

De Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de
belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, die uit de nakoming van de Overeenkomst
voortvloeien.

Einde overeenkomst
Artikel 23
Ontbinding.
23.1
De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden als:
a.
de Wederpartij handelt zoals bedoeld in artikel 7.4;
b.
door de Wederpartij of Personeel van de Wederpartij enig voordeel is of wordt aangeboden of
verschaft aan een medewerker of bestuurder van de Gemeente;
c.
de Wederpartij wordt ontbonden;
d.
de Wederpartij in een overmachtsituatie van langer dan 30 dagen verkeert zoals bedoeld in
artikel 11.5;
e.
de Wederpartij fuseert, splitst of een deel van zijn bedrijf overdraagt;
f.
de Wederpartij in surseance van betaling verkeert;
g.
de Wederpartij in staat van faillissement verkeert.
23.2

Ontbinding geschiedt schriftelijk per aangetekend schrijven.

23.3

Ingeval van ontbinding is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd voor Prestaties die niet door de
Wederpartij zijn verricht. Eventuele onverschuldigde betalingen worden door de Wederpartij aan de
Gemeente terugbetaald, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop het onverschuldigde
bedrag is betaald.

Artikel 24
Vernietiging.
24.1
Vernietiging van de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geschiedt per
aangetekend schrijven.
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Inschrijfformulier

B3 Inschrijfformulier

Categorie 1
Basepoint

Schrijf in voor basepoint

G1: Tarief per beschikbaarheidsuur
per voertuig

Barneveld

ja/nee

€ ....................

Ede (6711)

ja/nee

€ ....................

Ede (6717)

ja/nee

€ ....................

Nijkerk

ja/nee

€ ....................

Veenendaal

ja/nee

€ ....................

Wageningen

ja/nee

€ ....................

•

Met invullen van een tarief bij één of meerdere basepoints doet de inschrijver een aanbieding
voor de benodigde basis voertuigcapaciteit voor het betreffende basepoint.

•

De inschrijver is verplicht voor het basepoint waarvoor hij/zij inschrijft een tarief in te vullen bij

•

Alle geoffreerde tarieven moeten aantoonbaar realistisch en minimaal kostprijsdekkend zijn.

•

Alle geoffreerde tarieven dienen afgerond te zijn op hele eurocenten.

•

Alle tarieven zijn exclusief btw.

G1.
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Categorie 2
Basepoint

Schrijf in voor basepoint

G1: Tarief per beschikbaarheidsuur
per voertuig

Barneveld

ja/nee

€ ....................

Ede (noord)

ja/nee

€ ....................

Ede (west)

ja/nee

€ ....................

Ede (zuid)

ja/nee

€ ....................

Nijkerk

ja/nee

€ ....................

Scherpenzeel / Renswoude

ja/nee

€ ....................

Wageningen

ja/nee

€ ....................

•

Met invullen van een tarief bij één of meerdere basepoints doet de inschrijver een aanbieding
voor de benodigde basis voertuigcapaciteit voor het betreffende basepoint.

•

De inschrijver is verplicht voor het basepoint waarvoor hij/zij inschrijft een tarief in te vullen bij
G1.

•

Alle geoffreerde tarieven moeten aantoonbaar realistisch en minimaal kostprijsdekkend zijn.

•

Alle geoffreerde tarieven dienen afgerond te zijn op hele eurocenten.

•

Alle tarieven zijn exclusief btw.
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Naam inschrijver:
Naam tekenbevoegd persoon:

Functie:

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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4

Concept overeenkomst

B4: Concept overeenkomst vervoer regio Foodvalley
Ondergetekenden:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Regio Foodvalley, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>
handelend ter uitvoering van het besluit d.d. <dag-maand-jaar>, nr. @@; hierna te noemen: “opdrachtgever”;

2. de besloten vennootschap <naam opdrachtnemer> statutair gevestigd te <plaatsnaam> en kantoorhoudende te <plaatsnaam>. Ingevolge haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam en functie> , hierna te noemen: "opdrachtnemer";
In aanmerking nemende dat:
•

de opdrachtgever verantwoordelijk is voor diverse vormen van personenvervoer en diverse vervoers-

•

de opdrachtgever heeft besloten een scheiding te maken tussen de regie en uitvoering van vervoers-

contracten beheert;
contracten;
•

opdrachtgever het wenselijk acht dat genoemd vervoer wordt verricht door een onafhankelijke en

•

opdrachtgever hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure heeft gehouden;

•

opdrachtnemer op <dag-maand-jaar> een Aanbieding heeft gedaan;

•

deze Aanbieding van opdrachtnemer als economisch meest voordelige inschrijving is aan te merken;

•

opdrachtgever bij besluit van <dag-maand-jaar> de opdracht voor het verrichten van het vervoer aan

bedrijfsmatig opererende opdrachtnemer;

opdrachtnemer heeft gegund;
•

dat opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van alle aanbestedingsstukken, waaronder het Programma van Eisen, de nota's van inlichtingen alsmede onderhavige uitvoeringsovereenkomst inclusief
de daarop gedane Aanbieding van inschrijver/opdrachtnemer, overeenstemming hebben bereikt over de
wijze waarop het vervoer uitgevoerd gaat worden.

•

op onderhavige overeenkomst zijn de bepalingen van de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit
personenvervoer 2000 van toepassing;

•

opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst gehouden is de exploitatie van de overeengekomen
inzet voor het vervoer uit te voeren.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
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Artikel 1

Begripsbepalingen

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de navolgende definities:

1. Bestek: de Europese aanbestedingsdocumenten inzake het vervoer inhoudende het Programma van
Eisen en de selectie- en gunningscriteria ten behoeve van de aanbesteding van <dag-maand-jaar> en
de Nota van Inlichtingen (<kenmerk>) van <dag-maand-jaar>.

2. Aanbieding: de aanbieding van opdrachtnemer van <dag-maand-jaar>, inclusief alle bij de aanbieding
aangeboden bijlagen zoals de prijzenbladen.
Artikel 2

Doel van de overeenkomst

1. Op grond van deze overeenkomst wordt aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt om ten behoeve van
opdrachtgever het vervoer uit te voeren, tegen betaling en onder de in deze overeenkomst gestelde
voorwaarden.

2. Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van deze opdracht te houden aan het bepaalde in het Programma van Eisen opgenomen in het Bestek.

3. Opdrachtnemer voert het vervoer uit overeenkomstig hetgeen beschreven is in zijn Aanbieding, op
grond waarvan de opdracht is gegund.

4. Opdrachtnemer garandeert de juistheid van hetgeen in de Aanbieding is omschreven en aanvaardt
daarbij volledige aansprakelijkheid voor de uitvoering daarvan.

5. Voor zover de Aanbieding afwijkt van het Bestek, prevaleert het Bestek.
6. Het Bestek en de Aanbieding, inclusief alle bijlagen, maken deel uit van deze overeenkomst.
Artikel 3

Onderwerp en duur van de overeenkomst

1. Het vervoer wordt uitbesteed voor het overeengekomen deel aan de opdrachtnemer conform het Programma van Eisen en de Nota van Inlichtingen (<kenmerk> van <dag-maand-jaar> en de inschrijving
van opdrachtnemer van <dag-maand-jaar>. Deze zijn als bijlagen gevoegd bij deze overeenkomst.

2. De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 / 1 augustus 2017
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden, van 1 januari 2017 tot 1 januari
2020 / De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 29 maanden, van 1 augustus 2017 tot
1 januari 2020.

4. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst verlengd worden met een periode van vier maal
maximaal 12 maanden.

5. De optie tot verlenging dient schriftelijk en zes maanden voor beëindiging van de reguliere looptijd
gelicht te worden, anders wordt het contract automatisch stilzwijgend verlengt voor een periode van 6
maanden.
Artikel 4

De dienst

De totale dienst bestaat uit de uitvoering van het vervoer op basis van de overeengekomen beschikbaarheid.
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Artikel 5

Vervoergebied

Het vervoergebied en de specificaties daarvan zijn in het Programma van Eisen in het Bestek opgenomen. De opdracht betreft categorie <1/ 2 >.
Artikel 6

Operationele uren

De operationele uren van het vervoersysteem zijn in het Programma van Eisen in het Bestek opgenomen.
Artikel 7

Personeelseisen

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle chauffeurs en de aanspreekpunten die voor het vervoer
worden ingezet en die na de start van het systeem zijn of worden aangesteld, voldoen aan de vereisten
van het Bestek.
Artikel 8

Voertuigeisen

1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle voertuigen die voor het vervoer worden ingezet voldoen aan
de eisen van het Bestek én conform de eigen aanbieding.

2. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de voertuigen die worden ingezet voor de uitvoering van de
overeenkomst te (laten) controleren. Daarbij zal worden vastgesteld of de voertuigen voldoen aan de
wettelijke eisen en de eisen zoals deze zijn opgenomen in het Bestek, alsmede aan de uitgebrachte
aanbieding van opdrachtnemer ten aanzien van duurzaam vervoer.
Artikel 9

Kwaliteitsaspecten

Opdrachtnemer is gehouden aan alle kwaliteitsaspecten met betrekking tot de opdracht, zoals deze
voortvloeien uit het Programma van Eisen dat is opgenomen in het Bestek. Daarnaast dient de opdrachtnemer zich te houden aan het geoffreerde in haar offerte.
Artikel 10

Vergoeding en facturatie

1. De vergoeding aan de opdrachtnemer is gebaseerd op het aantal inzeturen conform de beschreven
vergoedingssytematiek in het Programma van Eisen.

2. Betalingen van de vergoeding zullen maandelijks plaatsvinden op basis van de vastgestelde wijze in het
Programma van Eisen aangegeven.
Artikel 11

Prijsindexatie

1. De kostenontwikkelingen in de tarieven worden jaarlijks berekend door het NEA, deze indexering is
doorgaans in november bekend.

2. Inschrijver deelt de bedoelde kostenontwikkelingen jaarlijks na bekendmaking door het NEA schriftelijk
mede aan de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever stelt de nieuwe tarieven vervolgens jaarlijks vast per 1 januari van het komende
kalenderjaar.

4. De eerste indexering vindt plaats per 1 januari 2018 en geldt voor kalenderjaar 2018
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Artikel 12

Overleg, klachten en evaluatie

De eisen en voorwaarden voor overleg, klachten en evaluatie zijn in het Programma van Eisen in het
Bestek opgenomen.
Artikel 13

Onderaanneming

1. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever toestemming vragen over de inzet van specifieke onderaannemers die het vervoer of andere onderdelen van de dienst in onderaanneming voor hem uitvoeren,
zowel bij de aanvang als de beëindiging van de onderaanneming.

2. Voor aanvang van de werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde onderaannemer(s) legt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het contract met die onderaannemer ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer waarborgt, dat de eventuele door opdrachtnemer uitgevoerde verdeling van de ritaanvragen over zijn onderaannemer(s) functioneert als ware er sprake van één aanspreekpunt voor wat
betreft de ritadministratie.
Artikel 14

Aansprakelijkheid en verzekering

1. Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verlenen diensten, gemeten naar de voor
dergelijke diensten geldende criteria en standaarden, met de vereiste en gebruikelijke zorgvuldigheid en
vakmanschap zullen worden uitgevoerd.

2. Op grond van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de uit het
gebruik van het vervoersysteem voortvloeiende schades.

3. De opdrachtnemer dient zich te verzekeren op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM). De dekking dient voor taxivoertuigen (maximaal acht personen, excl. chauffeur) minimaal 1 miljoen euro per persoon te bedragen voor schade aan personen en minimaal 1 miljoen euro per gebeurtenis voor schade aan zaken.

4. De opdrachtnemer dient te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade die
het gevolg is van de indirecte bedrijfsuitvoering, waarvoor de WAM geen of onvoldoende dekking geeft.
De verzekerde som dient minimaal 1 miljoen euro per aanspraak te zijn en 2 miljoen euro per jaar te
bedragen;

5. De opdrachtgever wordt door de inschrijver gevrijwaard van alle aanspraken van klanten en/ of derden
tot vergoeding van schade voor zover veroorzaakt door de inschrijver ter uitvoering van deze overeenkomst, dan wel wordt de opdrachtgever terzake door de inschrijver volledig schadeloos gesteld.

6. De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat bovengenoemde genoemde verzekeringen minimaal
één maand voor de start van de uitvoering van de overeenkomst afgesloten zijn. De verzekeringen
moeten gedurende de gehele contractperiode in stand worden gehouden.
Artikel 15

Overdracht rechten en plichten/inschakeling derden

1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of ten dele
zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden over te dragen, tenzij anders in deze
overeenkomst overeen gekomen.

2. Opdrachtnemer mag voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van diensten van derden. Deze derden dienen te voldoen aan de in de aanbestedingsdocumenten vermelde eisen. OpBijlage 4 Concept overeenkomst
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drachtnemer is dan verplicht, jegens die derden en ten gunste van de opdrachtgever, het bepaalde in
deze overeenkomst te bedingen. Daarnaast dient opdrachtnemer zodanige bepalingen overeen te komen met bedoelde derden, dat de voorwaarden waaronder het gebruik maken van de diensten van
derden plaatsvindt, geen beletsel vormen of kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de
overeenkomst door opdrachtnemer.

3. Het gebruik maken van de diensten van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van opdrachtnemer voortvloeiende uit deze overeenkomst.

4. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van
derden, dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na van tevoren daartoe verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
Artikel 16

Geheimhouding

1. Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van alle informatie, waarvan het vertrouwelijke
karakter bekend is of redelijkerwijs bekend moet worden geacht, behoudens eventuele informatieverplichtingen die voortvloeien uit de provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheid, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dan wel overige wettelijke verplichtingen.

2. Opdrachtnemer verklaart ermee bekend te zijn dat de hem verstrekte gegevens over de reizigers persoonsgegevens zijn ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens en dat hij deze gegevens dient
te behandelen met inachtneming van hetgeen bij en krachtens deze wet is bepaald.
Artikel 17

Doorkruising publiekrecht

1. Deze overeenkomst beperkt de opdrachtgever of het Rijk op geen enkele wijze in hun publiekrechtelijke
bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om wetten of regels uit te vaardigen die verband houden
met een publiek belang, die op deze overeenkomst van invloed zouden kunnen zijn.

2. Indien één of meerdere van de in lid 1 genoemde overheden gebruik maakt van genoemde bevoegdheden en dit gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen zoals vervat in deze overeenkomst, zullen
partijen met elkaar in overleg treden. De opdrachtgever verplicht zich in te spannen om de gevolgen
voor opdrachtnemer zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.
Artikel 18

Ontbinding en tussentijdse beëindiging

1. Indien één van de partijen al datgene wat bij deze overeenkomst is overeengekomen niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt en schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen die termijn uitblijft, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de nalatige partij. Een en ander laat onverlet het bepaalde in artikel 6:83 BW. De
partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, is schadeplichtig op de voet van
artikel 6:277 BW.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a. opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
b. opdrachtnemer surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard;
c.

de onderneming van de opdrachtnemer wordt gestaakt en / of geliquideerd;
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d. besloten wordt tot het ontbinden van de rechtspersoon van de opdrachtnemer;
e. de opdrachtnemer één of meer van zijn rechten en/of plichten uit deze overeenkomst overdraagt
aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever;

3. De opdrachtgever kan deze overeenkomst per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden tussentijds beëindigen indien sprake is van gewichtige redenen, waaronder
onder meer zijn te begrijpen gewijzigde beleidsinzichten of politieke omstandigheden die aan de gehele
of gedeeltelijke nakoming van deze overeenkomst in de weg staan.

4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te
duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan.

5. De continuïteit van de uitvoering van het vervoer mag niet in gevaar komen door beëindiging van de
overeenkomst. Daarom zijn beide partijen verplicht te zorgen voor uitvoering van het vervoer na formele
contractbeëindiging zoals nodig voor het doorlopen van een nieuwe aanbestedingsprocedure en reële
voorbereidingstijd voor een nieuwe of hernieuwde start. Deze bepaling is uitdrukkelijk niet van toepassing wanneer de overeenkomst wordt beëindigd om één van de redenen genoemd in lid 1 en lid 2 van
dit artikel.

6. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van daaruit
mogelijkerwijs voor de wederpartij voortvloeiende schade, worden ontbonden indien als gevolg van het
aanspannen van een civiel of arbitraal kort geding tegen de gunning in dit geding door de rechter wordt
geoordeeld dat de gunning onrechtmatig is. Opdrachtgever deelt Opdrachtnemer uiterlijk binnen eenentwintig dagen na de datum van uitspraak in civiel of arbitraal kort geding mede of hij overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 19

Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel bij de uitvoering daarvan geschillen mochten
ontstaan - met uitzondering van het bedoelde in artikel 2 lid 4 - zullen partijen onverwijld met elkaar in
overleg treden om tot een oplossing daarvan te komen. Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen
worden opgelost, zullen uitsluitend ter beslechting kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

3. Alle geschillen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bestaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.
Artikel 20

Slotbepalingen

1. Voorzover de bepalingen van deze overeenkomst afwijken van of verder strekken dan hetgeen in de
aanbestedingsstukken en in de Aanbieding van opdrachtnemer is opgenomen, gelden tussen partijen
de bepalingen van deze overeenkomst.

2. Indien in deze overeenkomst ter zake niets is geregeld, geldt het bepaalde in de Nota(‘s) van Inlichtingen, het Bestek en de offerte van opdrachtnemer, in die volgorde.
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Aldus overeengekomen te @@ op 7 pagina's tekst en @ bijlagen op <datum> 2016.
Ondertekening
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Bijlagen contract:
•

Inschrijvingsleidraad:

(@@ d.d. @@ 2016);

•

Programma van Eisen:

(@@ d.d. @@ 2016);

•

Nota van Inlichtingen:

(@@, d.d. @@ 2016);

•

Offerte van de opdrachtnemer:

(d.d. @@ 2016).
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5

Concept overeenkomst reservebank

B5 – Conceptovereenkomst reservebank vervoer regio Foodvalley
Ondergetekenden:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Regio Foodvalley, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>
handelend ter uitvoering van het besluit d.d. <dag-maand-jaar>, nr. @@ hierna te noemen:
“opdrachtgever”;

2. de besloten vennootschap <naam opdrachtnemer in rang> statutair gevestigd te <plaatsnaam> en
kantoorhoudende te <plaatsnaam>. Ingevolge haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<naam en functie> , hierna te noemen: "contractant";
In aanmerking nemende dat:
• de opdrachtgever verantwoordelijk is voor diverse vormen van personenvervoer en diverse
vervoerscontracten beheert;
• de opdrachtgever besloten heeft een scheiding te maken tussen de regie en uitvoering van
vervoerscontracten;
• opdrachtgever het wenselijk acht dat genoemd vervoer wordt verricht door een onafhankelijke en
bedrijfsmatig opererende opdrachtnemer;
• opdrachtgever hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure heeft gehouden;
• contractant op <dag-maand-jaar> een aanbieding heeft gedaan;
• deze aanbieding van contractant als tweede/derde in de rangorde voor het basepoint @@@ aan te
merken;
• burgemeester en wethouders bij besluit van <dag-maand-jaar> de opdracht voor het verrichten van
het doelgroepenvervoer aan <winnaar> heeft gegund;
• partijen tegen deze achtergrond onderhavige overeenkomst met elkaar aangaan, onder de
navolgende voorwaarden en bedingingen.
Komen als volgt overeen:
1. Indien de nummer 1 <winnaar> niet voldoet aan de kwaliteitseisen van opdrachtgever of in surseance
betaling / staat van faillissement is heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst met deze
organisatie te beëindigen.
2. In dat geval besluit de opdrachtgever of hij gebruik maakt van deze reservebankovereenkomst.
Opdrachtgever kan bij het beëindigen van de overeenkomst ook beslissen om opnieuw aan te
besteden.
3. Opdrachtnemer houdt zijn offerte gedurende 11 maanden gestand. Daarna kan de overeenkomst
alleen verlengd worden als beide partijen daarmee instemmen. Verlenging is dan telkens voor één
jaar en dient voor afloop van de lopende overeenkomst overeengekomen te worden.
4. Contractant is verplicht om op verzoek van opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst uit te
voeren.
5. Indien van de reservebankovereenkomst gebruik wordt gemaakt, wordt een overeenkomst opgesteld,
gelijk aan de originele overeenkomst voor de resterende duur van de contractperiode. Echter de op
de overeenkomst toegestane prijsindexering mag doorgevoerd worden.
Aldus overeengekomen te @@ op twee pagina's tekst en @@ bijlagen op <datum> 2016.

Ondertekening
Opdrachtgever
<naam>

Opdrachtnemer

<naam en functie>

<Naam ondertekenaar>

Bijlagen contract:
•

Inschrijvingsleidraad:

•

Programma van Eisen:

•

Nota(‘s) van Inlichtingen:

•

Offerte van de opdrachtnemer:

6

Faseringsplan duurzaamheid
Het format voor het faseringsplan duurzaamheid is separaat beschikbaar
gesteld.

7

Format vragen
Het format voor het indienen van vragen is separaat beschikbaar gesteld.

8

Concerngarantie

B8 Concerngarantie

Standaard verklaring 2:403 BW (concerngarantie)
Hierbij verklaren ondergetekenden, de moedermaatschappij/holding en de dochteronderneming, dat
de hieronder vermelde holding zich namens de inschrijver bij gunning van de opdracht volledig en
onvoorwaardelijk financieel garant stelt voor de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen die
uit de af te sluiten overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voortvloeien. Eveneens
verklaren ondergetekenden hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de uit de rechtshandelingen van de
inschrijver voortvloeiende schulden, conform het bepaalde in artikel 2:403 sub f BW.

Holding (moeder):
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:

Holding (dochter):
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:
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