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1. Begripsbepalingen  
 
Definities kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. 
 
Aanbestedende 

Dienst / 

Opdrachtgever 

Gemeente Den Helder 
De gemeente Den Helder door wie de aanbestedingsprocedure van het Werk wordt 
verzorgd, na het moment van het sluiten van de Overeenkomst te noemen de 
Opdrachtgever. 
 

Aanbestedings-

documenten 

De documenten die door of namens de Aanbestedende Dienst zijn opgesteld ten 
behoeve van de Aanbestedingsprocedure. Deze bestaan uit: het Inschrijvingsdocument, 
evenals Nota’s van Inlichtingen en overige documenten die de Aanbestedende Dienst in 
het kader van de Aanbestedingsprocedure aan de Gegadigden zal verstrekken en als 
zodanig zal aanmerken. 
 

Aanbestedings-

procedure 

De onderhavige Europees openbare aanbestedingsprocedure, van Aankondiging van 
de Opdracht tot aan definitieve gunning van de Opdracht. 
 

Aankondiging 

 

De formele Aankondiging van onderhavige Opdracht, zoals op donderdag 22 september 
2017 verzonden naar www.TenderNed.nl en www.Negometrix.com.  
 

Aannemings-

overeenkomst 

De overeenkomst inclusief bijlagen tussen Aanbestedende Dienst en Opdrachtnemer 
waarmee de realisatie aan Opdrachtnemer worden opgedragen als gevolg van deze 
Aanbestedingsprocedure. Waarvan integraal deel uitmaken de eventuele Nota’s van 
Inlichtingen en overige documenten die de Aanbestedende Dienst in het kader van de 
Aanbestedingsprocedure aan de Gegadigden, Deelnemers of Inschrijvers heeft 
verstrekt en als zodanig zal aanmerken, één en ander conform de rangorde 
weergegeven in de overeenkomst zoals die in de Inschrijvingsfase ter beschikking is 
gesteld. 
 

Best Value 

Approach (BVA) 

De gehanteerde aanbestedingsaanpak waarbij het uitgangspunt is dat leveranciers hun 
expertrol maximaal aanbieden. 
 

Concretiseringsfase Voorafgaand aan de definitieve gunning van de Opdracht wordt de Concretiseringsfase 
doorlopen. Tijdens deze fase wordt de uitwerking van de Opdracht geconcretiseerd door 
de Opdrachtgever en de Inschrijver aan wie de Opdracht voorlopig gegund is. 
Documenten voortkomend uit deze fase maken deel uit van de 
Aannemingsovereenkomst. 
 

Fictieve 

korting/bijtelling 

De scores op kwalitatieve criteria worden uitgedrukt in bedragen in €, die vervolgens in 
mindering/meerdering gebracht worden op het Inschrijfbedrag. 
 

Gegadigde Een ondernemer, of combinatie van ondernemers, die geïnteresseerd is om een 
Inschrijving in te dienen. 
 

Gunning Aanvaarding als bedoeld in artikel 6:217 BW, van het aanbod van de Inschrijver die de 
Inschrijving heeft gedaan met de beste verhouding tussen waarde en prijs. 
 

Gunningsbeslissing Het voornemen de Opdracht te gunnen aan de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteit 
verhouding.  
 

Gunningscommissie De door Aanbestedende Dienst samengestelde commissie die verantwoordelijk is voor 
de beoordeling van de Inschrijvingen tijdens de Inschrijvingsfase. 
 

Gunningscriterium Het gunningcriterium betreft de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.  
 

Inschrijfbedrag Het bedrag exclusief btw, die Inschrijver bereid is te betalen voor het kopen van het 
perceel. 
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Inschrijving 

 

De aanbieding en alle overige op grond van het Inschrijvingsdocument door de 
Inschrijver in te dienen documenten in de Inschrijvingsfase. 
 

Inschrijver 

 

Een Gegadigde die een Inschrijving heeft ingediend. 
 

Inschrijvings-

document 

De procedurebeschrijving van de Inschrijvingsfase om te komen tot het indienen van 
een Inschrijving, die tezamen met de Aankondiging van de Opdracht is gepubliceerd via 
TenderNed. 
 

Inschrijvingsfase 

 

De fase die aanvangt met de publicatie van de Aanbestedingsdocumenten tot en met de 
voorlopige Gunning. 
 

Nota(’s) van 

Inlichtingen 

 

Nota, deel uitmakend van de Aanbestedingsprocedure en/of de 
Aannemingsovereenkomst, met daarin opgenomen de door Aanbestedende Dienst 
gegeven antwoorden op de door de Gegadigde(n) gestelde vragen tijdens de 
Aanbestedingsprocedure. 
 

Opdracht / Project De realisatie van de renovatie van het stadhuis Den Helder conform de 
Aannemingsovereenkomst. 
 

Opdrachtnemer De inschrijver met wie de overeenkomst afgesloten is. 
 

Plafondbedrag Het maximumbedrag exclusief btw, wat het Inschrijfbedrag mag bedragen. 
  

Verificatiefase De fase na de gunningsbeslissing waarbij de Aanbestedende Dienst verifieert of de 
inhoud van de offerte voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.   
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2. Algemeen 
 
De gemeente Den Helder is een middelgrote gemeente in de Kop van Noord-Holland met ruim 57.000 
inwoners. De gemeente staat bekend als de marinestad van Nederland. De Koninklijke Marine is dan 
ook verreweg de grootste werkgever in de gemeente. Maar ook de offshore-industrie en zeehaven zijn 
belangrijke pijlers van de economie voor Den Helder. De Gemeente Den Helder heeft een regionale 
functie voor omliggende gemeenten als Schagen en Hollands Kroon. Onder meer heeft de gemeente 
een ziekenhuis en een schouwburg binnen haar gemeentegrenzen. Ook is binnen de gemeente 
vliegveld De Kooy gevestigd. 
 
Voor meer informatie over de gemeente Den Helder wordt verwezen naar de website, 
www.denhelder.nl. 
 
 
2.1. Doel van de aanbesteding  
 
De gemeente Den Helder (hierna te noemen: Aanbestedende Dienst) heeft op vrijdag 15 september 
door middel van Aankondiging op TenderNed, aangegeven diverse werkzaamheden voor de renovatie 
van het stadhuis van Den Helder te willen aanbesteden.  
 
De aanbesteding heeft als doel om te komen tot 1 aannemer per perceel, voor de realisatie van de 
renovatie van het stadhuis. Hiervoor is het werk opgedeeld in een drietal percelen, te weten 
bouwkundige werkzaamheden, installatietechnische werkzaamheden en werkzaamheden ten 
behoeve van vloeren- wanden en plafonds.  
 
Het betreft een Europese openbare procedure. Deze procedure is vastgelegd in deel 2 van de 
Aanbestedingswet 2012. Op deze procedure is de ARW 2016 van toepassing. 
 
De renovatie van het Stadhuis Den Helder bestaat totaal uit een zevental soorten werkzaamheden. 
Om de demarcatie tussen deze werkzaamheden te verduidelijken is een demarcatielijst opgesteld, die 
als annex Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is bijgevoegd bij voorliggend document. De 
percelen met bijbehorende CVP-codes zijn als volgt: 
 
1. Sloop en asbestsanering  (conform CPV-code 45110000) separate aanbesteding 
2. Bouwkundige werkzaamheden  (conform CPV-code 45000000) Perceel 1 
3. Installatie werkzaamheden  (conform CPV-code 45300000) Perceel 2 
4. Vloer-, plafond- en wandafwerking  (conform CPV-code 45421100) Perceel 3 
5. Vervangen van de dakbedekking  (conform CPV-code 45261000) separate aanbesteding 
6. Schilderwerkzaamheden  (conform CPV-code 45440000) separate aanbesteding 
7. Speciaal timmerwerk (conform CPV-code 45422000) separate aanbesteding 
 
 
2.2. Aanleiding van de aanbesteding en projectomschrijving 
 
Met de renovatiewerkzaamheden van het Stadhuis Den Helder krijgt de gemeente Den Helder een 
geheel vernieuwde en gemoderniseerde werkomgeving voor de komende 20 jaar. Hiervoor worden 
diverse werkzaamheden uitgevoerd, welke in zeven eenheden zijn te onderscheiden. Deze 
werkzaamheden zijn gebaseerd op het Definitief Ontwerp (DO), dat geverifieerd is aan het 
vastgestelde Programma van Eisen (PvE). 
 
De werkzaamheden van de onderhavige aanbesteding betreffen de werkzaamheden ten behoeve van 
de volgende 3 percelen: 
 
Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden 
Dit perceel betreffen bouwkundige werkzaamheden en de overall coördinatie van de 
renovatiewerkzaamheden. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere de organisatie van de 
bouwplaats inrichting, het realiseren van de vide en trappen, het aanpassen van de dakconstructie 
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boven de toekomstige raadzaal, evenals het vervangen van de zonwering, constructieve- en 
bouwkundige aanpassingen, revitalisering van de gevel en het opnieuw inrichten van het terrein. 
 
Perceel 2: Installatietechnische werkzaamheden 
Werkzaamheden ten behoeve van dit perceel betreffen de installatietechnische werkzaamheden van 
de renovatiewerkzaamheden. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere het stadhuis van 
warmte, koeling en meet- en regeltechniek te voorzien. Daarnaast worden zaken als elektra, 
leidingwerk (cv-leidingen, riolering, waterleidingen en dergelijke), ICT, brandmeldinstallaties, 
beveiliging en verticaal transport vernieuwd, gemoderniseerd en/of aangepast ten behoeve van de 
nieuwe situatie. 
 
Perceel 3: Werkzaamheden vloeren, wanden en plafonds 
Tot de werkzaamheden van dit perceel behoren de nieuwe en niet-vaste binnenwanden, de binnen 
kozijnen en deuren en het voorbereiden en aanpassen van de vloer- en plafondafwerkingen. Daarbij 
worden een aantal aanvullende eisen gesteld op gebied van akoestiek, zoals onder andere 
overspraak, contactgeluid en nagalmtijd. 
 
Overallplanning 
Ten behoeve van de aanbesteding van de Opdracht is een overallplanning voor de 
uitvoeringswerkzaamheden opgesteld. Deze wordt tezamen met de nog te contracteren organisaties 
afgestemd en vastgesteld. Deze overallplanning is als annex Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
bij deze leidraad gevoegd. 
 
Gunningsmethodiek 
De gunningswijze voor de percelen 1 en 2 betreffen Best Value Approach. Voor deze procedure wordt 
gevraagd om een Prestatie-, Kansen en Risicodossier en worden 2 sleutelfunctionarissen 
geïnterviewd. De aanbestedingsprocedure wordt hierbij afgesloten met een concretiseringsfase.  
Het derde perceel betreft een traditionele gunningsmethodiek waarbij, naast een begroting, gevraagd 
wordt om een plan van aanpak. De aanbestedingsprocedure wordt hierbij afgesloten met een 
verificatiefase. Deze gunningswijzen worden nader toegelicht op het aanbestedingsplatform 
Negometrix (www.negometrix.com). 
 
 
2.3. Uitgangspunten 
 
De Inschrijver/Opdrachtnemer dient aan de onderstaande uitgangspunten te voldoen. 
 

Werkzaamheden - De werkzaamheden bestaan uit de realisatie van de Opdracht blijkende uit 

de Aannemingsovereenkomst met bijlagen. De Inschrijving dient hierop te 

zijn gebaseerd en minimaal aan te voldoen. 

- Opdrachtnemer voert zelf de werkzaamheden uit, dan wel door de 

Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers en 

nevenaannemers/opdrachtnemers bij de realisatie van de Opdracht. 
 

Financieel kader Voor de gunningsaanpak Best Value Approach ten behoeve van percelen 1 en 2 
wordt een plafondbedrag gesteld.  
 
Het plafondbedrag voor perceel 1 bouwkundige werkzaamheden bedraagt 
€2.607.000,-- (zegge: tweemiljoen zeshonderdzevenduizend euro), dit is 
exclusief btw. 
 
Het plafondbedrag voor perceel 2 installatietechnische werkzaamheden 
bedraagt €2.750.000,-- (zegge: tweemiljoen zevenhonderdvijftigduizend euro), 
dit is exclusief btw. 
 
Een Inschrijving boven het genoemde plafondbedrag leidt tot ongeldigheid van 
de Inschrijving. 
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Planning Gunning vindt naar verwachting plaats op 29 november 2017. 

 
Juridisch De door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en resultaten daarvan 

dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, evenals de plaatselijke 
voorschriften en verordeningen, zoals deze in Nederland en de gemeente Den 
Helder gelden. 
 

Documenten ten 

behoeve van de 

Inschrijving 

De onderstaande documenten zijn door de Aanbestedende Dienst openbaar 
beschikbaar gesteld om te komen tot een geldige Inschrijving. De Inschrijving 
moet gebaseerd zijn op alle hieronder genoemde bijlagen.  
 

1. de overeenkomst 

2. de aanbestedingsdocumenten, met betrekking tot: 

a) De Nota van Inlichtingen 2 

b) De Nota van Inlichtingen 1 

c) Voorliggende inschrijvingsleidraad 

d) Ontwerpdocumenten conform bijgevoegde documentenlijst 

e) Demarcatielijst 
 
Bij onderlinge tegenstrijdigheid geldt de rangorde zoals aangegeven in de aannemingsovereenkomst. 
 
 
2.4. Communicatie 
 
De communicatie tijdens het aanbestedingstraject vindt alleen via Negometrix (www.Negometrix.com) 
plaats via de centrale contactpersoon: 
COARE Realisatie 
T.a.v. R. Oomen 
 
Het is niet toegestaan andere functionarissen over deze aanbesteding direct of indirect te benaderen. 
 
 
2.5. Directie 
 
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als 
directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 UAV 2012, zal optreden.  
 
 
2.6. Tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en klachten 
 
De aanbesteding is met de grootste mogelijke zorg opgesteld. Door een inschrijving in te dienen 
verklaren inschrijvers zich akkoord met de opzet en inhoud van de aanbestedingsprocedure zoals in 
deze aanvraag en op Negometrix is omschreven. Kan een inschrijver zich niet met de opzet en inhoud 
van de aanbestedingsprocedure verenigen of indien de inschrijver eventuele tegenstrijdigheden en/of 
onvolkomenheden constateert, dan dient deze inschrijver de gemeente hier vóór het indienen van de 
inschrijving op te attenderen. De gemeente zal per geval de eventuele gevolgen van de 
tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden beoordelen en aangeven hoe zij die gevolgen, indien 
mogelijk, zal proberen op te heffen.  
 
Inschrijvers die de gemeente hierop niet tijdig attenderen kunnen de gemeente op een later moment 
niet alsnog aanspreken op het feit dat de opzet en/of inhoud van de aanbestedingsprocedure naar 
hun mening niet juist is. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele tegenstrijdigheden en/of 
onvolkomenheden. 
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2.7. Klachten  
 
Klachten over de aanbestedingsprocedure kunt u melden bij de Commissie van 
Aanbestedingsexperts. Op de website van de Commissie, 
http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/, kunt u zien wie een klacht kan indienen en 
wanneer, waarover en hoe u een klacht kunt indienen. 
 
 
2.8. Geschil  
 
Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daaronder begrepen een geschil dat slechts 
door één van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd – dat ontstaat naar aanleiding van deze 
aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland,  
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
 
 
2.9. Planning en termijnen 
 
Op www.negometrix.com wordt de planning in hoofdstappen weergegeven. In de onderstaande 
paragraven staat nader omschreven welke specifieke planningsstappen worden gehanteerd. 
 
Het staat de gemeente Den Helder vrij wijzigingen aan te brengen in deze planning, waarbij te allen 
tijden de wettelijk vastgestelde termijnen gehanteerd zullen worden. U kunt aan de genoemde 
termijnen geen rechten ontlenen. 
 
2.9.1. Planning percelen 1 en 2 

Stap Mijlpaal Termijn datum Tijdstip 
0 Publicatie aanbestedingsdocumenten 21 september 2017  
1 Aanmelding marktinformatiebijeenkomst/schouw 25 september 2017 Voor 12:00 uur 
1 Perceel 1 Marktinformatiebijeenkomst + schouw  27 september 2017 12.30 – 14.30 
1 Perceel 2 Marktinformatiebijeenkomst + schouw 27 september 2017 15.00 – 17.00 

2 
Perceel 1 Einddatum vragenronde 1e Nota van 
Inlichtingen 

4 oktober 2017 Voor 12:00 uur 

2 
Perceel 2 Einddatum vragenronde 1e Nota van 
Inlichtingen 

29 september 2017  

2 Perceel 1 Verzenden 1e Nota van Inlichtingen 12 oktober 2017  
2 Perceel 2 Verzenden 1e Nota van Inlichtingen 9 oktober 2017  

2 
Perceel 1 Einddatum vragenronde 2e Nota van 
Inlichtingen 

19 oktober 2017 Voor 12:00 uur 

2 
Perceel 2 Einddatum vragenronde 2e Nota van 
Inlichtingen 

16 oktober 2017  

2 Perceel 1 Verzenden 2e Nota van Inlichtingen 26 oktober 2017  
2 Perceel 2 Verzenden 2e Nota van Inlichtingen 24 oktober 2017  
3 Uiterste indieningsdatum inschrijving 7 november 2017 Voor 12:00 uur 

4+5 Beoordelingstermijn 
7 november –  
16 november 2017 

 

6 
Bekendmaking top 5 beste inschrijvingen,  
uitnodiging voor interview 

16 november  

6 Perceel 1 Interviews  
22 november &  
23 november 2017 

n.t.b. 

6 Perceel 2 Interviews  
20 november & 
22 november 2017 

n.t.b. 

7 Bekendmaken gunningsbeslissing 29 november 2017  

8 Concretiseringsfase 
29 november –  
22 december 2017 

 

 Einde Alcateltermijn 19 december 2017  
 Contractondertekening  22 december 2017  
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Stap 1: Marktinformatiebijeenkomst/schouw belangstellenden 
Aanbestedende Dienst maakt het voor geïnteresseerden mogelijk om een marktinformatiebijeenkomst 
+ schouw bij te wonen. De bijeenkomst is bedoeld om nadere toelichting te geven over de 
beoordelingsaanpak Best Value Approach en de onderhavige Opdracht. Vragen waarop Gegadigden 
een officieel antwoord verlangen dienen ingediend te worden ten tijde van een vragenronde (Nota van 
Inlichtingen). 
 
Stap 2: Vragenronden Belangstellenden 
Gedurende de Aanbestedingsprocedure worden twee vragenronden gehouden. De vragenronden zijn 
bedoeld voor eventuele vragen en/of bezwaren die betrekking hebben op (de inhoud van) dit 
Inschrijvingsdocument en de Opdracht. 
  
De Gunningscommissie anonimiseert en beantwoordt alle binnengekomen vragen. Zowel de 
geanonimiseerde vragen als de antwoorden worden via Negometrix aan alle geregistreerde 
Belangstellenden beschikbaar gesteld en dienen te worden beschouwd als integraal onderdeel van de 
Aanbestedingsdocumenten. 
 
Stap 3: Indiening Inschrijving 
Belangstellenden die de Aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd en die na lezing tot de 
conclusie zijn gekomen dat zij een Inschrijving wensen te doen, dienen alle verklaringen en alle 
bijkomende stukken zoals aangeduid in de vragenlijsten aan te leveren. De uiterste indieningsdatum 
van de inschrijving is 7 november 2017, voor 12:00 uur. 
 
Waar de inschrijving exact aan dient te voldoen staat omschreven in de vragenlijsten. Let op, het 
inschrijfbedrag mag niet boven het plafondbedrag uitkomen (minimum eis). 
 
Stap 4: Toetsing aan eisen voor deelname 
Inschrijvingen worden door de Gunningscommissie getoetst aan minimumeisen voor deelname, 
aangeduid in de vragenlijsten als zijnde zogenoemde 'Knock Out' criteria. 
 
Stap 5: Beoordeling op kwalitatieve Gunningscriteria 
De Inschrijvingen van de geschikt bevonden Inschrijvers worden vervolgens beoordeeld op de 
kwalitatieve gunningscriteria. Deze gunningscriteria zijn omschreven in de vragenlijsten op 
Negometrix. 
 
Stap 6: Uitnodiging tot interview 
Aan de hand van de kwalitatieve beoordeling uit de voorgaande stap wordt een top 5 van Inschrijvers 
bepaald. Deze Inschrijvers komen in aanmerking voor gunning van de Opdracht en worden 
uitgenodigd voor de Interviewfase. De Gunningscommissie beoordeeld 2 per genodigde inschrijver 2 
sleutelfunctionarissen tijdens de interviews. 
 
Stap 7: Bekendmaking gunningsbeslissing en rechtsbeschermingstermijn 
Nadat de beoordeling op de kwalitatieve gunningscriteria heeft plaatsgevonden worden 
de inschrijfbedragen bekend gemaakt aan de beoordelingscommissie. De uitkomst van de 
beoordelingen (stap 5 en 6) bepaalt de fictieve korting/bijtelling op het Inschrijfbedrag. De fictief 
laagste inschrijving komt in aanmerking voor gunning van de opdracht en uitnodiging voor de 
Concretiseringsfase.  
 
Stap 8: Concretiseringsfase 
De onderneming aan wie de Opdracht voorlopig is gegund gaat met de Opdrachtgever de 
concretiseringsfase in. Ten einde van deze concretiseringsfase, bij wederzijdse overeenkomst van de 
Opdracht en afspraken, worden de contractstukken ondertekend en is de gunning definitief. 
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2.9.2. Planning perceel 3 

Stap Mijlpaal Termijn datum Tijdstip 
0 Publicatie aanbestedingsdocumenten 21 september 2017  
1 Aanmelding schouw 2 oktober 2017  
1 Schouw 6 oktober 2017  
2 Einddatum vragenronde 1e Nota van Inlichtingen 12 oktober 2017 Voor 12:00 uur 
2 Verzenden 1e Nota van Inlichtingen 26 oktober 2017  
3 Uiterste indieningsdatum inschrijving 7 november 2017 Voor 12:00 uur 

4+5 Beoordelingstermijn 
9 november –  
17 november 2017 

 

6 Bekendmaken gunningsbeslissing 29 november 2017  

7 Verificatiefase 
24 november –  
22 december 2017 

 

 Einde Alcateltermijn 19 december 2017  
 Contractondertekening  22 december 2017  

 
Stap 1: Schouw 
Aanbestedende Dienst maakt het voor geïnteresseerden mogelijk om een schouw bij te wonen. De 
bijeenkomst is bedoeld om geïnteresseerde marktpartijen de omvang en aard van de werkzaamheden 
te laten zien. Vragen waarop Gegadigden een officieel antwoord verlangen dienen ingediend te 
worden ten tijde van een vragenronde (Nota van Inlichtingen). 
 
Stap 2: Vragenronden Belangstellenden 
Gedurende de Aanbestedingsprocedure worden twee vragenronden gehouden. De vragenronden zijn 
bedoeld voor eventuele vragen en/of bezwaren die betrekking hebben op (de inhoud van) dit 
Inschrijvingsdocument en de Opdracht. 
  
De Gunningscommissie anonimiseert en beantwoordt alle binnengekomen vragen. Zowel de 
geanonimiseerde vragen als de antwoorden worden via Negometrix aan alle geregistreerde 
Belangstellenden beschikbaar gesteld en dienen te worden beschouwd als integraal onderdeel van de 
Aanbestedingsdocumenten. 
 
Stap 3: Indiening Inschrijving 
Belangstellenden die de Aanbestedingsdocumenten hebben opgevraagd en die na lezing tot de 
conclusie zijn gekomen dat zij een Inschrijving wensen te doen, dienen alle verklaringen en alle 
bijkomende stukken zoals aangeduid in de vragenlijsten aan te leveren. De uiterste indieningsdatum 
van de inschrijving is 7 november 2017, voor 12:00 uur. 
 
Waar de inschrijving exact aan dient te voldoen staat omschreven in de vragenlijsten. Let op, het 
inschrijfbedrag mag niet boven het plafondbedrag uitkomen (minimum eis). 
 
Stap 4: Toetsing aan eisen voor deelname 
Inschrijvingen worden door de Gunningscommissie getoetst aan minimumeisen voor deelname, 
aangeduid in de vragenlijsten als zijnde zogenoemde 'Knock Out' criteria. 
 
Stap 5: Beoordeling op kwalitatieve Gunningscriteria 
De Inschrijvingen van de geschikt bevonden Inschrijvers worden vervolgens beoordeeld op de 
kwalitatieve gunningscriteria. Deze gunningscriteria zijn omschreven in de vragenlijsten op 
Negometrix. 
 
Stap 6: Bekendmaking gunningsbeslissing en rechtsbeschermingstermijn 
Nadat de beoordeling op de kwalitatieve gunningscriteria heeft plaatsgevonden worden 
de inschrijfbedragen bekend gemaakt aan de beoordelingscommissie. De Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving komt in aanmerking voor gunning van de opdracht en uitnodiging voor de 
Verificatiefase.  
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Stap 7: Verificatiefase 
De onderneming aan wie de Opdracht voorlopig is gegund gaat met de Opdrachtgever de 
verificatiefase in. Ten einde van deze concretiseringsfase, bij wederzijdse overeenkomst van de 
Opdracht en afspraken, worden de contractstukken ondertekend en is de gunning definitief. 
 
 
2.10. Rekenkameronderzoek 
 
Indien gevraagd dient de Inschrijver mee te werken aan de verplichting tot informatieverstrekking voor 
rekenkameronderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeente. De gemeente moet in staat 
worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de wettelijke uitoefening van de rekenkamer- 
of rekenkamercommissie taak nodig is. 
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3. Aanbestedingsprocedure 
 
3.1. Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijnen 
 
De aanbesteding voor deze overeenkomst vindt plaats volgens de bepalingen van de gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016. 
 
 
3.1.1. Procedure 

Voor de onderhavige aanbesteding is gekozen voor een Europees openbare procedure conform 
hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Deze procedure is omwille 
van de omvang van de opdracht gekozen. Aanbesteder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om 
de aanbestedingsprocedure tijdelijk te staken dan wel definitief af te breken. 
 
 
3.2. Inlichtingen en Nota van Inlichtingen 
 
Indien er naar aanleiding van de aanbesteding vragen zijn, kunnen deze via Negometrix aan de 
gemeente Den Helder kenbaar worden gemaakt conform planning zoals omschreven op Negometrix.  
Telefonische vragen worden niet beantwoord.  
 
De vragen worden beantwoord in een Nota van Inlichtingen, die via Negometrix aan alle 
geïnteresseerden zal worden verzonden. De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten 
worden beschouwd als integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. 
 
Vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen dienen uitsluitend betrekking te hebben op de gestelde 
vragen en antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen. 
 
 
3.2.1. Wijzigen aanbestedingsdocumenten  

Wijzigingen op initiatief van de gemeente Den Helder worden aan de geïnteresseerde ondernemers 
bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. 
 
 
3.2.2. Marktinformatiebijeenkomst/schouw 

De Aanbestedende Dienst geeft de marktpartijen voor de percelen 1 en 2 de mogelijkheid om een 
marktinformatiebijeenkomst + schouw bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt toelichting 
gegeven over de wijze van inkoop, namelijk Best Value Approach en de hiervoor in te dienen stukken, 
alsmede de mogelijkheid geboden om het gebouw te schouwen. Indien u wenst hiervan gebruik te 
maken dient u zich alvorens aan te melden voor de bijeenkomst. De aanmelding dient uiterlijk  
 

Perceel 1: woensdag 27 september 2017 – 12.30-14.30 uur 
Perceel 2: woensdag 27 september 2017 – 15.00-17.00 uur 

 
in het bezit te zijn van de Aanbestedende Dienst. Per Gegadigde mogen maximaal 2 personen de 
bijeenkomst bijwonen. Na aanmelding ontvangt Gegadigde nadere informatie over de bijeenkomst 
met betrekking tot het tijdstip, locatie en agenda. 
 
De overleggen gedurende de marktinformatiebijeenkomst kunnen er niet toe leiden dat de Deelnemer 
geheel of gedeeltelijk niet (langer) gebonden is aan geldende voorwaarden en uitgangspunten, zoals 
beschreven in de bijgesloten aannemingsovereenkomst en de overige documenten uit het 
Aanbestedingsdossier. Aanpassing van de voorwaarden en uitgangspunten kan slechts indien dit is 
vastgelegd in een Nota van Inlichtingen. De Marktinformatiebijeenkomst kan niet leiden tot individuele 
overeenkomsten.  
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Er kunnen door de Gegadigde aan uitspraken uit de marktinformatiebijeenkomst, geen rechten 
worden ontleend met betrekking tot de kwaliteit en geldigheid van zijn Inschrijving. Eveneens ontslaat 
het de Gegadigde niet van de verplichting een Inschrijving te doen die voldoet aan de gestelde eisen, 
genoemd in de Aanbestedingsdocumenten en het Inschrijvingsdocument. Of een Inschrijving voldoet 
aan de gestelde eisen, wordt na het moment van inschrijven getoetst door de Aanbestedende Dienst. 
 
 
3.2.3. Concretiseringsfase percelen 1 en 2 

De concretiseringsfase is de fase die, op grond van de beoordeling uit de eerste fase 
(Inschrijvingsfase percelen 1 en 2, inclusief prestatie-, kansen- en risicodossier en interviews) met de 
beoogde Opdrachtnemer wordt ingegaan. Gedurende deze fase wordt door de beoogde 
Opdrachtnemer een gedetailleerd Plan van Aanpak opgesteld waarin de dossiers nader uitgewerkt 
worden. De concretiseringsfase eindigt met een Plan van Aanpak waarin de aanbodscope volledig en 
nauwkeurig is uitgewerkt. Hierin wordt vermeld op welke wijze implementatie en realisatie van de 
bouwkundige renovatie wordt gerealiseerd.  
 

Let op!: de concretiseringsfase is geen voorlopige gunning.  
 
Checklist na voorlopige gunning (alleen van toepassing voor de nummer 1 in rang): 
 
Omschrijving Aanleveren in format 
Gedragsverklaring aanbesteden Format Ministerie van Justitie 
Bewijs afdracht Sociale zekerheidspremies of belastingen Format Belastingdienst 
Accountantsverklaring Format accountant 
Kopie verzekeringspolis / certificaat Format verzekeraar 
Uittreksel handelsregister Format handelsregister 
Referentiebladen technische 
bekwaamheid/beroepsbekwaamheid 

n.v.t. Max. 2 A4 totaal 

 
3.2.4. Schouw perceel 3 

Om Deelnemers een indruk te geven van de omvang en aard van de werkzaamheden, zal er op 
vrijdag 6 oktober 2017 een aanwijs worden gehouden bij het te renoveren stadhuis. In onderstaand 
overzicht wordt de dagindeling en ontvangstlocatie aangegeven. 
 
 Ontvangstlocatie:  :  Stadhuis Den Helder 
 Adres :  Doctorandus F. Bijlweg 20 
   1784 MC Den Helder 
 Tijdstip ontvangst  : 10:00 uur 
 Schouwing gebouwcomplex  : 10:30 uur 
 
Wij verzoeken u uiterlijk dinsdag 3 oktober 2017 de namen door te geven van de – maximaal twee – 
vertegenwoordigers van uw organisatie, die bij de aanwijs aanwezig zullen zijn. Uw opgave kunt u via 
de berichtenmodule van Negometrix opgeven. 
 
Vragen naar aanleiding van de aanwijs mogen alleen schriftelijk, na de aanwijs, worden gesteld 
tezamen met de vragen voor de Nota van Inlichtingen.  
 
 
3.2.5. Verificatiefase perceel 3 

Na voorlopige Gunning van de werkzaamheden vloeren, wanden en plafonds wordt de voorlopig 
gegunde partij uitgenodigd voor verificatiegesprekken. 
Gedurende deze fase verifieert Aanbestedende Dienst de inhoud van de offerte aan de gestelde 
randvoorwaarden. 
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3.2.6. Onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden 

De Aanbestedingsdocumenten en de contractdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht een 
Deelnemer hierin desondanks onduidelijkheden en/of onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden 
aantreffen, dan wel redelijkerwijs kunnen aantreffen, dan wel anderszins bezwaren hebben tegen de 
Opdracht, de procedure, de bepalingen en/of de eisen, dan dient de Gegadigde/Deelnemer de 
Aanbestedende Dienst daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, ter gelegenheid van de 
inlichtingenronde, zoals bedoeld in deze paragraaf.  
 
Mocht een Deelnemer nog vragen en/of bezwaren hebben naar aanleiding van de inhoud van de Nota 
van Inlichtingen, dan kan de Deelnemer die (uitsluitend) tot en met 7 kalenderdagen na 
publicatiedatum aan de orde stellen bij de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst, via de 
berichtenmodule op het aanbestedingsplatform Negometrix, onder vermelding van "vragen naar 
aanleiding van NvI".  
 
Maakt de Deelnemer van de geboden mogelijkheden geen gebruik, dan komt dit voor risico van de 
Gegadigde/Deelnemer/Inschrijver en mogen zowel de Aanbestedende Dienst als de overige 
Gegadigden/Deelnemers/Inschrijvers er gerechtvaardigd van uitgaan dat de 
Gegadigde/Deelnemer/Inschrijver tegen de procedure van de aanbesteding, de bepalingen, eisen en 
de overige inhoud van het Inschrijvingsdocument met bijlagen en Aannemingsovereenkomst met 
bijlagen geen bezwaar heeft. Het eerst na Inschrijving aan de orde stellen van bezwaren en/of 
onduidelijkheden leidt (op grond van rechtswerking) tot niet-ontvankelijkheid voor wat betreft die 
bezwaren en/of onduidelijkheden.  
 
De Aanbestedende Dienst kan naar aanleiding van opmerkingen, of indien daar naar het oordeel van 
de Aanbestedende Dienst aanleiding toe bestaat, wijzigingen doorvoeren in de 
Aanbestedingsprocedure, de toepasselijke voorschriften en de bepalingen, het verloop van de 
procedure en/of de aard en de inhoud van de Opdracht. Eén en ander vanzelfsprekend voor zover de 
wet- en regelgeving en jurisprudentie dat toestaat. 
 
 
3.3. Elektronisch aanbesteden 
 
Publicatie van de onderhavige aanbesteding heeft via het online aanbestedingsplatform Negometrix 
(www.negometrix.com) plaatsgevonden. Delen van aanbestedingsdocumenten en communicatie met 
Gegadigden vindt verder plaats via het aanbestedingsplatform Negometrix. Alle in te dienen vereisten 
bij de Inschrijving worden derhalve hier omschreven waar Gegadigden de bewijslasten en vereisten 
dient te beantwoorden en/of uploaden. 
 
 
3.4. Wijze van aanbieden van de inschrijving 
 
Alleen inschrijvingen, die volledig volgens onderstaande voorwaarden zijn opgemaakt en ingezonden, 
worden in behandeling genomen. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen, worden niet geëvalueerd. 
Indien dit het geval is wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden. Deze 
procedure wordt gehanteerd zodat een gesloten inschrijvingsprocedure gegarandeerd wordt. 
 
 
3.4.1. Algemene voorschriften 

 
De inschrijvingen dienen uiterlijk op 7 november 2017 voor 12.00 uur in het bezit te zijn van de 
gemeente Den Helder. Het risico van vertraging, bijvoorbeeld door een internetstoring o.a. op 
www.negometrix.com,  berust bij de inschrijver. 
 
De inschrijving dient te voldoen aan de volgende eisen: 
 De inschrijving dient via Negometrix te worden ingezonden. Op de website www.negometrix.com 

staan documenten die u helpen bij het inschrijven via Negometrix; 
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 De offerte moet voorzien zijn van originele rechtsgeldige handtekeningen. De offerte moet 
worden ondertekend door een of meer personen die bevoegd zijn de inschrijvende onderneming 
te binden. Die bevoegdheid moet kunnen worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit 
het handelsregister, zo nodig aangevuld met een bevoegdelijk ondertekende en bijgevoegde 
adequate volmacht. In geval van inschrijving door een samenwerkingsverband (Combinatie) 
wordt de inschrijving door alle deelnemers aan het samenwerkingsverband ondertekend. 
Daarnaast wordt een deelnemer van het samenwerkingsverband gevolmachtigd door alle andere 
leden ervan om rechtsgeldig te handelen en ondertekenen namens het gehele 
samenwerkingsverband; 

 De inschrijving moet zowel qua samenstelling als qua volgorde zijn opgebouwd uit de onderdelen 
die zijn omschreven op Negometrix; 

 Het is niet toegestaan andere informatie bij de inschrijving te voegen dan hetgeen waarom op 
Negometrix is gevraagd; 

 De inschrijver mag de gegevens die door de gemeente Den Helder in deze offerteaanvraag ter 
beschikking zijn gesteld, uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

 Correspondentie en ontvangen offerten worden na afloop niet geretourneerd. 
 

Let op: per fax, schriftelijk of per e-mail ingediende Inschrijvingen worden niet geaccepteerd en verder 
uitgesloten van deelname aan de aanbesteding.  

 
 

3.5. Algemene (voorwaarden) 
 
 Door een inschrijving in te dienen verklaart u zich akkoord met de opzet en inhoud van deze 

inschrijvingsleidraad, de op Negometrix gestelde indieningsvereisten en alle overige bij de 
aanbesteding horende documenten. 

 Op deze inschrijvingsleidraad zijn de bepalingen van de UAV2012 van toepassing; 
 Opdrachtnemersvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden worden door de 

gemeente Den Helder uitdrukkelijk van de hand gewezen; 
 De specifieke bepalingen zoals opgenomen in deze inschrijvingsleidraad prevaleren boven de 

UAV2012; 
 De informatie die wordt verstrekt in de Nota(‘s) van Inlichtingen prevaleert boven de UAV2012; 
 De inschrijver mag de gegevens die door de gemeente Den Helder in deze inschrijvingsleidraad 

ter beschikking zijn gesteld, uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt; 
 De gemeente Den Helder behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbesteding tijdelijk of 

definitief te beëindigen. Eventuele schade en kosten in verband met de beëindiging zijn voor 
rekening van de inschrijver; 

 Op de Aanbestedingsprocedure en op de te sluiten Overeenkomst is het Nederlands Recht van 
toepassing. De geschillenbeslechting vindt plaats bij de Burgerlijk rechter van het arrondissement 
waar de Aanbestedende Dienst is gezeteld. 

 
 
3.6. Opschortende voorwaarden 
 
Opschortende voorwaarden van de Opdracht zijn: 

1. Voor de start van het werk dient de omgevingsvergunning en een sloopvergunning te zijn 

verstrekt. 

2. Het voor de renovatie benodigde budget dient beschikbaar te zijn gesteld. 

 
3.7. Gestanddoeningstermijn 
 
De inschrijving heeft een minimale geldigheidsduur van 90 kalenderdagen die ingaat op de datum van 
sluiting van de inschrijving. Gedurende deze periode is het aanbod onherroepelijk. Daarnaast kan de 
gemeente Den Helder verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig 
verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In het geval van 
een kort geding eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is 
beslist. 
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3.8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
 
Het is Gegadigden, Deelnemers, Inschrijvers, leden van de Gunningscommissie en anderen dan de 
contactpersoon zoals vermeld in dit document, niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken 
die samenhangen met de Aanbestedingsprocedure, voordat de Gunningsbeslissing van de 
Aanbestedende Dienst bekend is gemaakt. Door aan deze Aanbestedingsprocedure deel te nemen, 
verplicht de Gegadigde/Inschrijver zich vertrouwelijk om te gaan met de stukken in de Inschrijversfase 
en de informatie uit deze Aanbesteding.  
 
De Gegadigde geeft de stukken en de informatie slechts vrij aan de medewerkers en eventuele 
onderaannemers die daarvan, in het kader van deze Aanbestedingsprocedure, kennis moeten nemen 
en dezelfde verplichting tot vertrouwelijk behandelen opgelegd hebben gekregen van de Gegadigde. 
De Gegadigde geeft geen stukken en informatie vrij aan derden, tenzij de Aanbestedende Dienst 
schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het vrijgeven van stukken en informatie aan deze derden.  
 
Deze vertrouwelijkheid moet ook na de Gunning in acht worden genomen. Daarnaast behandelt de 
Aanbestedende Dienst de informatie die zij van de Gegadigde/Inschrijver ontvangt vertrouwelijk. 
 
 
3.9. Nederlandse taal 
 
Offerten zijn gesteld in het Nederlands. Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de 
Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift. Dit geldt tevens voor de contractuitvoering. 
 
 
3.10. Inschrijving onder voorwaarden 
 
Indien aan een inschrijving voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden is de inschrijving ongeldig 
en wordt deze terzijde gelegd. 
 
 
3.11. Voorbehouden 
 
De gemeente Den Helder behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbesteding tijdelijk of 
definitief te beëindigen. Eventuele schade en kosten in verband met de beëindiging zijn voor rekening 
van de inschrijver. 
 
 
3.12. Eenmalig inschrijven 
 
Iedere onderneming mag per perceel maximaal één keer meedoen in de aanbestedingsprocedure, 
hetzij zelfstandig, hetzij als onderdeel van een Combinatie (samenwerkingsverband). Onder 
onderneming wordt niet alleen verstaan de inschrijvende rechtspersoon, maar tevens alle (rechts-) 
personen waarmee een juridisch, economisch en/of fiscaal verband bestaat dan wel een eenheid 
wordt gevormd of tot hetzelfde concern behoren. Er is sprake van een concern wanneer een aantal 
ondernemingen onder een gemeenschappelijke leiding staat en als eenheid optreedt. De enige 
uitzondering die de gemeente Den Helder hierop maakt is in het geval waarin de juridische 
verbondenheid de eerlijke mededinging op geen enkele wijze kan schaden. Indien een onderneming 
van oordeel is dat daarvan sprake is, dient hij die situatie tijdig, minimaal 14 dagen voor de 
sluitingsdatum, en onderbouwd aan de gemeente Den Helder voor te leggen. Het is wel toegestaan 
om als onderaannemer voor meerdere hoofdaannemers te werken en dus ook in het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument genoemd worden. 
 
 
3.13. Offerte opening 
 
De opening van de Inschrijvingen op Negometrix is niet openbaar.  
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3.14. Wijze van beoordelen 
 
Na de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn vindt het beoordelingsproces per perceel in de 
volgende stappen plaats. 
 
 Eerst wordt vastgesteld of de inschrijving is ingediend volgens de voorwaarden en de wijze van 

aanbieden Inschrijvingen. Indien de inschrijving onjuist of onvolledig is ingediend, wordt deze door 
de gemeente Den Helder niet verder in behandeling genomen.  

 Ten tweede vindt de beoordeling plaats van de inschrijver aan de hand van de op Negometrix 
gestelde minimumeisen. Indien de inschrijving onjuist of onvolledig is ingediend, wordt deze door 
de gemeente Den Helder niet verder in behandeling genomen. 

 Ten derde vindt de beoordeling plaats van de inschrijver aan de hand van de op Negometrix 
gestelde geschiktheidseisen. Indien de inschrijving onjuist of onvolledig is ingediend, wordt deze 
door de gemeente Den Helder niet verder in behandeling genomen. 

 Ten vierde wordt de offerte beoordeeld op basis van de op Negometrix beschreven gunningswijze 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving. 

 De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan komt voor gunning 
van de opdracht in aanmerking. 

 
3.14.1. Beoordelingsmethodiek perceel 1 en 2 

Criteria Aandachtspunten Doelstelling Opdrachtgever 

Prestatieonderbouwing 
(kwaliteitscriterium) 
 
 2 = slecht 
 4 = onvoldoende 
 6 = neutraal 
 8 = goed 
10 = uitmuntend 
 

Passend binnen de projectdoelstellingen en 
randvoorwaarden. 
 
Hoge prestatiebeweringen. 
 
In perspectief geplaatst. 
 
Zo nodig met onderscheid in activiteiten voor 
Opdrachtnemer en activiteiten voor Opdrachtgever. 
 
Onderbouwing van de performance en het realiseren 
van de doelstellingen met verifieerbare 
uitvoeringsinformatie. 
 
SMART omschreven. 
 
Ambitie en commitment. 

Inschrijver maakt aannemelijk dat en in 
welke mate de doelstellingen worden 
gerealiseerd en toont aan dat de opdracht 
en de doelstellingen worden doorgrond. 

Risicodossier 
(kwaliteitscriterium) 
 
 2 = slecht 
 4 = onvoldoende 
 6 = neutraal 
 8 = goed 
10 = uitmuntend 
 

Identificatie belangrijke risico’s (buiten invloedsfeer) 
en effectieve beheersmaatregelen onderbouwd met 
verifieerbare uitvoeringsinformatie 
 
Inschrijver toont met zijn risicodossier aan dat hij in 
staat is de (gevolgen van) risico’s voor het project te 
minimaliseren. 
 
SMART omschreven. 
 
Ambitie en mate waarin  
Opdrachtnemer pro actief de belangen van 
Opdrachtgever behartigt. 

Risico’s minimaliseren en beheersen ten 
behoeve van het realiseren van de 
projectdoelstellingen. 
 
Inschrijver toont aan dat hij de opdracht en 
de doelstellingen doorgrondt en maakt 
aannemelijk dat de doelstellingen worden 
gerealiseerd. 
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Kansendossier 
(kwaliteitscriterium) 
 
 2 = slecht 
 4 = onvoldoende 
 6 = neutraal 
 8 = goed 
10 = uitmuntend 
 

Identificatie belangrijkste kansen onderbouwd met 
verifieerbare uitvoeringsinformatie. 
 
Identificatie effectieve maatregelen om kansen te 
benutten. 
 
SMART omschreven. 
 
Ambitie en mate waarin  
Opdrachtnemer pro actief de belangen van de 
Opdrachtgever behartigt. 

Extra opties die waarde toevoegen aan de 
projectdoelstellingen in termen van beter, 
sneller, efficiënter, duurzamer etc. 
 
Inschrijver toont aan dat hij de opdracht en 
de doelstellingen doorgrondt. 

Interviews 
Sleutelfunctionarissen 
(kwaliteitscriterium) 
 
 2 = slecht 
 4 = onvoldoende 
 6 = neutraal 
 8 = goed 
10 = uitmuntend 
 

Vertrouwd en consistent met de opdracht en de 
Inschrijving blijkend uit de gegeven antwoorden. 
 
In staat om de opdracht binnen zijn/haar functie te 
allen tijde goed te kunnen uitvoeren/managen, 
blijkend uit de gegeven antwoorden. 
 
Commitment 

Sleutelfunctionarissen van Inschrijver die de 
opdracht en de Inschrijving doorgronden, 
zich er aan committeren en in staat zijn de 
Opdracht binnen hun functie te allen tijde 
goed te kunnen uitvoeren/managen. 

 
3.14.2. Interviews perceel 1 en 2 

De interviews worden gehouden op 20, 22 en 23 november 2017. Het doel van het interview is om te 
verifiëren of de Inschrijver zijn plan in de uitvoeringsfase ook kan waarmaken met de mensen die hij 
inzet. Aan de hand van het interview wordt beoordeeld of de sleutelfunctionaris het project (de 
uitvoering van de opdracht) goed doorgrond en goed kan managen. De vragen zullen hier nadrukkelijk 
op zijn gericht, mede in het licht van de ingediende plan van aanpak en het risico- en kansendossier. 
De volgende functionaris van inschrijver wordt hiertoe geïnterviewd: 
 

 De beoogde Projectmanager; 

 De beoogde Implementatieconsultant; 

 
3.14.3. Eindbeoordeling perceel 1 en 2 

Het eindresultaat wordt bepaald door de scores van de Inschrijvers voor de criteria Prestatie-Kansen-
Risico dossiers en Interviews in het Gunnen op Waarde model te berekenen. De Inschrijver met de 
laagst fictieve inschrijfprijs heeft de Economisch meest voordelige inschrijving (“beste prijs-
kwaliteitverhouding”) gedaan en krijgt de opdracht voorlopig gegund. 
 
Na voorlopige gunning moet de nummer 1 in rang de gevraagde documenten (zie onderstaande 
checklist) inleveren. Indien blijkt dat de na voorlopige gunning ingediende documenten niet voldoen 
aan de in dit Offerte-Aanvraag gestelde eisen en voorwaarden, dan wordt deze Inschrijver uit de 
beoordeling gehaald. Er komt vervolgens een nieuwe ranking tot stand en er wordt een nieuwe 
voorlopige gunning gedaan. 
 
3.14.4. Beoordelingsmethodiek perceel 3 

 
De inschrijvingen worden beoordeeld conform de Utility Index methodiek. Hierbij wordt de 
volgende formule gehanteerd om te komen tot de beste prijs/kwaliteit verhouding (Value for 
Money): 
 

Ui = [(1 – (Qbest – Qi) xN ) / Pi ] x Pbest 
 
Kenmerken van deze beoordelingsmethodiek zijn: 

 Verhoudingsgewijs een hogere kwaliteit bij een relatieve prijsstijging (meer kwaliteit 

 voor je geld); 

 De leverancier heeft invloed op het kwalitatieve deel van de offerte. 
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Voor een uitgebreide beschrijving van deze beoordelingsmethodiek verwijzen wij u naar de bijlage 
“Utility index” op Negometrix. 
 
Het Plan van Aanpak bestaat uit vier onderdelen, met per onderdeel een percentage weging: 

 Borgen van de planning (30%) 

 Maatregelen overlast (30%) 

 Risicobeheersing (20%) 

 Samenwerking (20%) 

 
3.14.5. Beoordelingscommissie 

 
Ten behoeve van de Aanbestedingsprocedure is door de Aanbestedende Dienst een 
Gunningscommissie samengesteld, die de tijdig ontvangen Inschrijvingen zal beoordelen. De 
Gunningscommissie is als volgt samengesteld: 
 
FUNCTIE 
Vastgoed adviseur, gemeente Den Helder 
Algemeen adviseur, gemeente Den Helder 
Projectmanager COARE 

 
De Gunningscommissie laat zich bij het aanbestedingsproces ondersteunen door een onafhankelijke 
derde partij. Deze partij begeleidt de aanbestedingsprocedure procesmatig en heeft geen stemrecht.  
 
 
3.15. Prijsonderhandeling  
 
De Gemeente voert bij gunning geen prijsonderhandelingen. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt 
bepaald door de ingediende inschrijving en dat de inschrijver slechts één gelegenheid krijgt om tegen 
een concurrerende prijs inschrijving uit te brengen. 
 
In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 04 van de Standaard is het niet toegestaan om bij inschrijving 
een eenmalige korting toe te passen. Inschrijvingen met een eenmalige korting zullen ongeldig 
worden verklaard.  
 
 
3.16. Inschrijvingskosten 
 
Deze inschrijvingsleidraad wordt kosteloos ter beschikking gesteld.  
 
De gegadigden die een geldige inschrijving hebben gedaan, hebben recht op een inschrijfvergoeding 
van €5.000,-- exclusief BTW, met uitzondering van de gegadigde aan wie de opdracht wordt gegund 
en met wie de overeenkomst wordt gesloten. Deze tegemoetkoming in de kosten geldt slechts voor de 
5 beste inschrijvingen en heeft dus geen betrekking op alle inschrijvingen. 
 
 
3.17. Gunning 
 
Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan degene met wie de overeenkomst 
gesloten wordt, zullen de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis worden gesteld. Zij 
ontvangen daarover een bericht met een motivering voor de reden van afwijzing.  
De afgewezen inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om binnen 20 kalenderdagen na 
verzending van de voorgenomen gunningbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de 
bevoegde rechter. Indien niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een kort geding/dagvaarding 
correct is betekend, gaat de gemeente Den Helder over tot definitieve gunning van de opdracht. 
 
Indien de afgewezen inschrijvers niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan 
worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorgenomen 



Aanbesteding renovatie Stadhuis Den Helder 
Bouwkundige-, Installatietechnische en vloer- en plafondwerkzaamheden 

   

20 

gunningbeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen 
indien zij alsnog een kort geding of een andere juridische procedure aanhangig maken. Indien 
gemeente Den Helder de winnende inschrijver in kennis heeft gesteld van het feit dat een kort geding 
aanhangig is gemaakt, dan dient de winnende inschrijver in deze kortgedingprocedure te 
interveniëren, op straffe van verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel 
gewijzigd gunningvoornemen. 
 
Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan wacht 
gemeente Den Helderde uitkomst van dat kort geding af alvorens over te gaan tot definitieve gunning.  
Indien de gemeente Den Helder na een, al dan niet uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, uitspraak in 
eerste aanleg in kort geding, overgaat tot gunning en deze uitspraak in hogere instantie(s) of in een 
bodemprocedure wordt vernietigd of zijn betekenis verliest, dan leidt dat – ongeacht de vervolgens 
door de gemeente Den Helder te nemen besluiten of te ondernemen stappen naar aanleiding van de 
dan geldende situatie – niet tot enige aansprakelijkheid van de gemeente Den Helder. Eventuele 
kortgedingprocedures dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde civiele rechter van de 
rechtbank Noord-Holland te Haarlem. 
 
De gunning is pas definitief indien er een definitieve gunningbeslissing is verzonden en de 
overeenkomsten tussen gemeente Den Helder en de winnende inschrijver(s) is getekend.  
 
Het staat de gemeente Den Helder vrij de opdracht niet te gunnen of aan een andere partij te gunnen 
indien met de winnende inschrijver geen overeenstemming wordt bereikt of niet wordt voldaan aan 
één of meer van de opschortende voorwaarden. 
 
 
3.17.1. Aanvullende opdrachten 

 
Het staat de gemeente Den Helder vrij een overheidsopdracht via de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking te gunnen, als bedoeld in artikel 6.1.8 van het ARW 2016.  
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4. Annexen 
 
A. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (perceel 1, 2 en 3) – indienen bij inschrijving 
B. Model-K verklaring (perceel 1, 2 en 3) – indienen bij inschrijving 
C. Overallplanning, d.d. 16-08-2017 (perceel 1, 2 en 3) 
D. Format referenties (perceel 1, 2 en 3) – indienen bij inschrijving 
E. Format kansendossier (perceel 1 en 2) – indienen bij inschrijving 
F. Format prestatiedossier (perceel 1 en 2) – indienen bij inschrijving 
G. Format risicodossier (perceel 1 en 2) – indienen bij inschrijving 
H. Format sleutelfunctionarissen (perceel 1 en 2) – indienen bij inschrijving 
I. Prijzenblad (perceel 1, 2 en 3) – indienen bij inschrijving 
J. Demarcatielijst (perceel 1, 2 en 3) 
K. Documentenlijst Definitief Ontwerp, incl. DO-stukken (perceel 1, 2 en 3) 
L. Concept aannemingsovereenkomst (perceel 1, 2 en 3), inclusief annexen: 

1) a. Algemene voorwaarden en bouwplaats (perceel 1, 2 en 3) 
b. Werkomschrijving vloer- en wandafwerking (perceel 3) 

2) Hoofd uitvoeringsschema (perceel 1, 2 en 3) 
3) Betalingsschema (perceel 1, 2 en 3) – nader overeen te komen 
4) CAR-verzekering (perceel 1, 2 en 3) 
5) Garantieverklaring bouwkundige werkzaamheden (perceel 1) 

Garantieverklaring installaties (perceel 2) 
6) Bereidverklaring bankgarantie (perceel 1, 2 en 3)  
7) Concept coördinatieovereenkomst (perceel 1, 2 en 3) 
8) Inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Helder (perceel 1, 2 en 3) 
9) Gegevensbehoefteschema (perceel 1, 2 en 3) – door opdrachtnemer 
10) Nota van Inlichtingen 1 perceel 1/2/3 d.d. xx (perceel 1, 2 en 3) 
11) Nota van Inlichtingen 2 perceel 1/2 d.d. xx (perceel 1 en 2) 
12) Inschrijving perceel 1/2/3 d.d. xx 

M. Procedure preventie verontreiniging installaties (perceel 2) 
N. Asbestrapportage (perceel 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


