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1 Begrippenlijst  

Termen die in dit Beschrijvend Document met een hoofdletter beginnen hebben de volgende 

betekenis: 

 

Aanbestedingswet 

De wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de im-

plementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Stbl. 

2016/241. De Aanbestedingswet kan worden geraadpleegd op wetten.overheid.nl.  

 

Aanbestedende dienst 

Het IFV (team FLIB), zoals omschreven in paragraaf 2.1, dat als aankoopcentrale namens 

de hierna genoemde Deelnemers deze aanbestedingsprocedure organiseert: 

> Veiligheidsregio IJsselland; 

> Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord; 

> Veiligheidsregio Kennemerland. 

 

Beschrijvend Document 

Het onderhavige document met inbegrip van de bijlagen en van de eventuele Nota(‘s) van 

Inlichtingen; deze offerteaanvraag m.b.t. Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons. 

 

Deelnemers 

De Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord en de Veiligheidsre-

gio Kennemerland, namens wie de Aanbestedende dienst de Aanbesteding uitvoert. 

 

IFV 

Het Instituut Fysieke Veiligheid. 

 

Inkoopvoorwaarden 

De toepasselijke inkoopvoorwaarden zijn: De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 

(ARIV-2018) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het 

verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018) (bijlage 4). 

 

Inschrijver 

De dienstverlener/leverancier of samenwerkingsverband van dienstverleners/leveranciers, 

met of zonder gebruikmaking van onderaannemers die een Inschrijving indient om in aan-

merking te komen voor het uitvoeren van de Opdracht zoals beschreven in dit Beschrijvend 

Document. Voor Inschrijver kan waar van toepassing ook Inschrijvers worden gelezen. 

 

Inschrijving  

Offerte ingediend door een Inschrijver in het kader van de onderhavige aanbesteding. 

 

Nota van Inlichtingen 

Het document/de documenten met door potentiële Inschrijvers gestelde en door de Aanbe-

stedende dienst geanonimiseerde vragen over de aanbestedingsprocedure en de aanbeste-

dingsstukken, inclusief de antwoorden van de Aanbestedende dienst op deze vragen. 
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Nadere opdracht 

De tussen Opdrachtnemer en iedere Deelnemer te sluiten overeenkomst, waarin – binnen 

de afspraken van de Raamovereenkomst – concrete afspraken zijn gemaakt over de onder-

linge rolverdeling rondom de uitvoering van correctief onderhoud en beheer op geleverde 

randapparatuur, en over de door Opdrachtnemer te leveren kwaliteit van dienstverlening. 

 

Opdracht 

De Opdracht tot het leveren van de producten/de uitvoering van de dienstverlening zoals be-

schreven in het Beschrijvend Document. 

 

Opdrachtgever 

Het Instituut Fysieke Veiligheid, die namens de aan deze Aanbesteding deelnemende Veilig-

heidsregio’s (voorts genoemd Deelnemers) deze Aanbesteding uitvoert.  

 

Opdrachtnemer 

De Inschrijver(s), aan wie de Opdracht gegund wordt en met wie Opdrachtgever de Raam-

overeenkomst zal aangaan. 

 

Raamovereenkomst 

De Raamovereenkomst die als resultaat van deze aanbesteding met een Opdrachtnemer zal 

worden gesloten voor onderhavig onderwerp, met inbegrip van eventuele bijlagen. 

 

Programma van eisen en wensen 

Het programma van eisen en wensen bestaande uit eisen en wensen zoals opgenomen in 

bijlage 7 Programma van eisen en wensen dat integraal onderdeel uitmaakt van het Be-

schrijvend Document.  

 

TenderNed 

Het digitale online aanbestedingsplatform waarvan voor de gehele aanbestedingsprocedure 

gebruik wordt gemaakt, vanaf de aankondiging tot en met de gunning zoals opgenomen in 

dit Beschrijvend Document. 

 

UEA 

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument van het Ministerie van Economische Zaken 

is via TenderNed te downloaden.   

 

Veiligheidsregio’s 

Een Veiligheidsregio is een openbaar lichaam gebaseerd op een gemeenschappelijke rege-

ling van de gemeenten, die met elkaar die Veiligheidsregio vormen. De regionale brandweer 

en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn in erin geïntegreerd om de 

crisisbeheersing en rampenbestrijding te verzorgen. In de Wet veiligheidsregio's is beschre-

ven welke wettelijke taken de 25 Veiligheidsregio’s hebben. 

Nadere opdrachten worden door de Veiligheidsregio’s verstrekt. 
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2 Instituut Fysieke Veiligheid, 
maatschappelijk verant-
woord inkopen, omschrij-
ving van de Opdracht en 
doel aanbestedingsproce-
dure 

2.1 Instituut Fysieke Veiligheid 

Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan. De positie van het IFV is  

vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties 

in Zoetermeer. Bij het IFV werken ruim 250 medewerkers en circa 700 personen die via een 

vorm van externe inhuur worden ingezet.  

 

Het IFV is opgericht op 1 januari 2013. Het IFV is het instituut van en voor de Veiligheidsregio’s 

en versterkt hen in de werkzaamheden op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding 

en crisismanagement.  

 

Via de Wet veiligheidsregio's zijn verschillende wettelijke taken overgeheveld naar het IFV. 

In opdracht van de Veiligheidsregio’s voert het IFV daarnaast gemeenschappelijke  

werkzaamheden voor de regio's uit. Het IFV verzorgt ook werkzaamheden op het gebied van 

de fysieke veiligheid voor derden.  

 

De hoofdactiviteiten van het IFV voor de Veiligheidsregio's zijn: 

> bestuurs- en directieondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top 

> kennis ontwikkelen, maken en borgen voor de professional in het veld 

> opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven  

faciliteren en verzorgen 

> talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen 

> materieel voor de Veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden 

> projectmanagement en (organisatie)advies 

> het ondersteunen van de 25 Veiligheidsregio's bij landelijke (Europese) aanbestedingen 

en bij de verdere professionalisering van het inkoopvak 

> het bieden van grip en controle op de aanbestedingstrajecten en het versterken van de 

kwaliteit van de aanbestedingen door kennisoverdracht 

> ontwikkeling, projecten, advies en beheer op het gebied van informatievoorziening 

Het IFV bestaat uit verschillende organisatieonderdelen. Meer informatie treft u aan op: 

www.ifv.nl.  

 

http://www.ifv.nl/
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2.1.1 De FLIB 

De Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer Nederland (FLIB) ondersteunt de 25 Veiligheidsre-

gio's bij landelijke Europese aanbestedingen en bij de verdere professionalisering van het In-

koopvak. De FLIB biedt grip en controle op de aanbestedingstrajecten en versterkt de kwaliteit 

van de aanbestedingen door kennisoverdracht. De FLIB is ondergebracht bij het IFV.   

2.1.2 De Veiligheidsregio’s 

Nederland is onderverdeeld in 25 Veiligheidsregio’s. Van deze Veiligheidsregio’s hebben de 

Veiligheidsregio’s die genoemd zijn in hoofdstuk 1 van dit beschrijvend document (onder de 

definitie Veiligheidsregio’s) de Aanbestedende dienst opdracht gegeven om deze aanbeste-

dingsprocedure te organiseren. 

 

Een Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van gemeenten in een regio, krachtens 

de Wet veiligheidsregio’s. Het algemeen bestuur van een Veiligheidsregio wordt gevormd 

door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 

  

De Veiligheidsregio’s hebben tot doel de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening 

en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te reali-

seren. Daarmee wordt de gewenste vergroting van de bestuurlijke en operationele slag-

kracht gerealiseerd. In een Veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulp-

verleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effec-

tieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. 

  

De taken van het bestuur van de Veiligheidsregio zijn onder meer: 

> Opstellen van het risicoprofiel: inventarisatie van de kans op branden, rampen en 

crises; 

> Adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises, bijvoorbeeld aan be-

drijven; 

> Organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

> Aanschaf en onderhoud van gemeenschappelijk materieel: brandweervoertuigen, 

redgereedschap, ambulances etc.; 

> Functioneren van de brandweer, de GHOR en de meldkamer; 

> Opstellen van het regionaal crisisplan; en 

> Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van 

de Veiligheidsregio en andere relevante diensten en organisaties. 

  

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast, te weten: 

> Regionaal risicoprofiel: Dit is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico’s, 

inclusief relevante risico’s uit de aangrenzende gebieden; 

> Beleidsplan: Hierin staat hoe de Veiligheidsregio haar bestuurlijke taken uitvoert.  

> Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan; 

> Crisisplan: Plan voor de algemene aanpak van rampen en crises in de regio, zoals 

een overstroming; en 

> Rampbestrijdingsplan: Plan voor de aanpak van rampen op speciale locaties, zoals 

een vliegveld,  chemische of Brzo bedrijven met gevaarlijke stoffen. 

  

Om de taken adequaat uit te kunnen voeren is per Veiligheidsregio sprake van een regionale 

brandweerorganisatie die centraal wordt aangestuurd. Het personeel van deze brandweeror-

ganisatie (beroeps en vrijwillig) is in dienst van de Veiligheidsregio. Het materiaal van de 

brandweerorganisatie is in beheer c.q. eigendom van de Veiligheidsregio. 
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Afhankelijk van de situatie kan een Veiligheidsregio, naast een regionale brandweerorgani-

satie, formeel uit meerdere onderdelen bestaan: 

> Meldkamer; 

> GHOR’; 

> GGD; 

> Ambulancedienst; 

> Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB); 

> Overig. 

  

Bij een brand, ongeluk of lokale ramp is de burgemeester de plaatselijke opperbevelhebber. 

Hij stuurt de politie, brandweer en ambulances (officieel: geneeskundige hulpverleningsorga-

nisatie in de regio of GHOR-diensten) aan. Als meerdere gemeenten bij een ramp of crisis 

zijn betrokken, dan coördineren zij onderling de rampbestrijding. Daarnaast is de gemeente 

bij incidenten ook verantwoordelijk voor zorg aan de eigen bevolking. Deze zorg bestaat bij-

voorbeeld uit voorlichting over een gevaarlijke situatie, opvang van slachtoffers en familie, 

opruiming, registratie en afhandeling van schade en omgevingszorg (milieu). 

2.2 Maatschappelijk verantwoord inkopen 

2.2.1 Algemeen 

Op 8 december 2016 heeft het IFV het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen on-

dertekend. Door het ondertekenen van het manifest wil het IFV de effectiviteit en de impact 

van maatschappelijk verantwoord inkopen vergroten door dit integraal in de organisatie te 

borgen. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van maatschappelijk verantwoord inkopen 

op de realisatie van de beleidsdoelen te vergroten.  

2.2.2 Duurzaamheidsvisie 

De verantwoordelijkheid van het IFV gaat verder dan het vergroten van fysieke veiligheid. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus ook maatschappelijk verantwoord inko-

pen, betekent voor het IFV dat er een optimale balans bestaat tussen de gebieden people, 

planet en profit binnen de organisatie en de omgeving waaraan het IFV zijn bestaansrecht 

ontleent.  

De belangrijkste uitgangspunten die daarbij gehanteerd worden:  

> Respect voor mens en omgeving (people). 

> Duurzaam en minimale milieubelasting (planet). 

> Verantwoordelijk omgaan met continuïteit (profit).  

2.2.3 Ambitie 

De Aanbestedende dienst en de Deelnemers vinden het belangrijk dat de Tetra C2000 

TMO/DMO Portofoons onder duurzame omstandigheden met minimale negatieve impact op 

mens en milieu, wordt geproduceerd. Zie tevens deel III in bijlage 5. 

 

In deze aanbesteding streeft de Aanbestedende dienst de volgende maatschappelijke doel-

stellingen na:  

> Internationale Sociale Voorwaarden (mensenrechten, uitbuiting, arbeidsomstandig-

heden e.d.). Zie eis 1.1 in bijlage 7 en bijlage 13.  
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2.3 Omschrijving van de Opdracht 

2.3.1 Aanleiding 

De huidige Tetra portofoons zijn vanwege gewijzigde eisen en het einde van de technische 

levensduur aan vervanging toe.  

De Aanbesteding betreft de aanschaf van radiocommunicatie apparatuur ten behoeve van 

de brandweer te weten Tetra TMO/DMO C2000 portofoons, inclusief bijbehorende accessoi-

res en de mogelijkheid tot onderhoud zoals beschreven in de bijlage 7. 

2.3.2 Doel aanbestedingsprocedure, gewenste situatie 

Het doel van deze Aanbesteding is om per perceel twee Raamovereenkomsten te sluiten 

met één Opdrachtnemer. Eén Raamovereenkomst voor de levering van Tetra C2000 

TMO/DMO Portofoons en één Raamovereenkomst voor correctief onderhoud en beheer van 

Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons. Indien één leverancier voor gunning in aanmerking 

komt voor alle percelen, dan is het mogelijk dat het IFV één leverancier contracteert voor alle 

percelen. De contractduur van de Raamovereenkomst bedraagt twee jaar. Deze Raamover-

eenkomsten kunnen door de Opdrachtgever met twee maal één jaar worden verlengd.  

 

Nadere opdrachten tot levering en correctief onderhoud en beheer van Tetra C2000 

TMO/DMO Portofoons zullen worden verstrekt door de Deelnemers. Opdrachtnemer levert 

voor Nadere opdrachten een format aan na definitieve gunning dat wordt afgestemd met Op-

drachtgever. Het betreffende format behoeft niet door de Inschrijver te worden ingediend bij 

Inschrijving, doch dient na gunning van de Opdracht door de Opdrachtnemer aan de Op-

drachtgever te worden verstrekt.  

 

Onderhoud van apparatuur welke reeds in bezit zijn van de Deelnemers, valt buiten de 

Raamovereenkomst voor correctief onderhoud en beheer die naar aanleiding van deze Aan-

besteding tot stand komt.  

 

Alle Deelnemers kunnen van alle percelen gebruik maken maar hebben geen afnamever-

plichting. Dit geldt voor zowel levering als correctief onderhoud en beheer.  

2.3.4 Voorwerp van de Opdracht (scope) 

De Aanbestedende dienst is op zoek naar een Opdrachtnemer die radio communicatie ap-

paratuur ten behoeve van de brandweer (Deelnemers) kan leveren, te weten Tetra 

TMO/DMO C2000 portofoons inclusief bijbehorende accessoires en de mogelijkheid tot on-

derhoud.  

Met betrekking tot onderhoud worden de volgende 4 verschillende servicelevels gehanteerd 

(zie bijlage 7, eis 30.1): 

> Niveau 1: Inschrijver verzorgt het onderhoud ter plaatse op alle mogelijke locaties 

van de Deelnemers.  

> Niveau 2: Inschrijver verzorgt het onderhoud ter plaatse op de service centra van de 

Deelnemers. 

> Niveau 3: Inschrijver verzorgt het onderhoud op een service centrum van de inschrij-

ver waarbij de apparatuur heen en weer verzonden wordt met beveiligd transport 

(conform beveiligingsbeleid C2000). 

> Niveau 4: Inschrijver verzorgt het onderhoud op een service centrum van de inschrij-

ver en voorziet in een escalatie voor reparaties bij de fabrikant indien op een servi-

cecentrum van de inschrijver geen reparatie kan plaatsvinden. De escalatieproce-

dure betreft een uitvoeringseis. De procedure wordt dan ook niet beoordeeld in het 

kader van de Inschrijving. 
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Gunning van de Opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-

kwaliteitverhouding (zie hoofdstuk 8). 

 

Inschrijver wordt uitgenodigd om op basis van dit Beschrijvend Document een Inschrijving in 

te dienen conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit Beschrijvend Document.  

2.3.5 Percelen 
De Aanbestedende dienst heeft de Opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:  

> Perceel 1: Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons en RSM’s met helmcommunicatie-

sets en de mogelijkheid tot onderhoud zoals beschreven in bijlage 7. 

> Perceel 2: Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons en RSM’s welke gebruik kunnen ma-

ken van de MSA Boom-mike die reeds in de regio in gebruik zijn en de mogelijkheid 

tot onderhoud zoals beschreven in bijlage 7. 

> Perceel 3: Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons en RSM’s zonder helmcommunicatie-

sets en de mogelijkheid tot onderhoud zoals beschreven in bijlage 7. 
 

De omvang van de aanbesteding is als volgt:  

> Perceel 1: circa 1120 stuks  

> Perceel 2: circa 600 stuks  

> Perceel 3: circa 500 stuks 

 

De genoemde aantallen zijn indicaties/schattingen waar geen rechten aan kunnen worden 

ontleend. De verwachte aantallen accessoires en overige randapparatuur is weergegeven in 

bijlage 16 prijzenblad.  De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tot en met 

het moment van de eerste Nota van Inlichtingen de indicatie van het aantal stuks per perceel 

te wijzigen. Ook voor aantallen die eventueel bij Nota van Inlichtingen worden gecommuni-

ceerd, geldt dat het indicaties/schattingen zijn; daaraan kunnen evenmin rechten worden 

ontleend.  

2.3.6 Voorbehouden t.o.v. de Opdracht  
De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de aanbestedingsprocedure geheel of 

gedeeltelijk (betreffend één of meerdere percelen) te stoppen en/of uiteindelijk niet tot gun-

ning over te gaan. Inschrijvers hebben ook in een dergelijke situatie geen recht op vergoe-

ding van enigerlei kosten en/of schade, gemaakt in het kader van deze Aanbesteding. 
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3 Aanbestedingsprocedure  

3.1 Europese openbare aanbestedingsprocedure 

Voor de aanbesteding van Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons hanteert de Aanbestedende 

dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbestedingsprocedure is 

de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.   

 

De Aanbestedende dienst acht het voor de aanbesteding van de onderhavige Opdracht ge-

schikt en proportioneel om de Europese openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. De 

Aanbestedende dienst heeft voorafgaand aan zijn besluit om de Europese openbare proce-

dure te hanteren reeds ervaring opgedaan van de marktsituatie door middelen van een aan-

besteding. Hieruit is gebleken dat het aantal potentiële Inschrijvers dat geïnteresseerd kan 

zijn om deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure niet voldoende groot is om een 

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. Met een Europese open-

bare aanbestedingsprocedure wordt dan ook de meeste concurrentie voor de Opdracht ge-

genereerd. Daarnaast is De Aanbestedende dienst van mening dat het opstellen van een In-

schrijving voor deze aanbestedingsprocedure – met name nu gewerkt wordt met het UEA – 

niet een dermate grote inspanning voor Inschrijvers oplevert dat het gehouden is om een Eu-

ropese niet-openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. 

3.2 Contactpersoon Aanbestedende dienst 

Alle communicatie over de aanbestedingsprocedure dient via TenderNed te verlopen via de 

onderstaande contactpersoon van de Aanbestedende dienst. Bij afwezigheid van deze con-

tactpersoon dient alle communicatie over de aanbestedingsprocedure via TenderNed te ver-

lopen met de plaatsvervanger van de contactpersoon.   

 

Bij correspondentie met de Aanbestedende dienst dient altijd de naam van de aanbeste-

dingsprocedure te worden vermeld. 

 

Contactgegevens 

 

Naam contactpersoon Sharanda de Jong 

Functie Tactisch inkoper  

E-mailadres Sharanda.dejong@ifv.nl  

Naam plaatsvervanger Nikoletta Nemeth 

Functie Teamleider inkoop 

E-mailadres Nikoletta.nemeth@ifv.nl 

mailto:Sharanda.dejong@ifv.nl
mailto:Nikoletta.nemeth@ifv.nl
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3.3 Beoogde planning   

De volgende planning wordt beoogd:  

 

Activiteit Datum 

Verzending aankondiging TenderNed en Beschrijvend 

Document beschikbaar op TenderNed 

4 oktober 2018 

Informatiebijeenkomst 11 oktober van 13:00 tot 14:00 uur 

Uiterste datum indienen schriftelijke vragen t.b.v. Nota 

van Inlichtingen 

24 oktober 2018 vóór 12:00 uur 

Verzending (laatste) Nota van Inlichtingen 31 oktober 2018  

Uiterste termijn indienen Inschrijving 14 november 2018 vóór 16:00 uur 

Verzending gunningsvoornemen 12 december 2018 

Einde vervaltermijn 2 januari 2018  

Definitieve gunning 3 januari 2018 

Ingangsdatum Overeenkomst 7 januari 2018 

 

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. De Aanbestedende dienst is 

gerechtigd de planning van de aanbestedingsprocedure eenzijdig te wijzigen. De Aanbeste-

dende dienst zal Inschrijvers tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de planning.  

3.4 Mededeling gunningbeslissing  

Nadat de beoordeling van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden wordt de mededeling van 

de gunningsbeslissing via TenderNed door middel van een e-mail met bijlage via de berich-

tenmodule aan de betrokken Inschrijver(s) verzonden. De mededeling aan de afgewezen In-

schrijver(s) bevat bovendien de relevante redenen voor de afwijzing. Op grond van art. 2.129 

Aanbestedingswet 2012, houdt de mededeling van de gunningsbeslissing aan de winnende 

Inschrijver geen aanvaarding in van het aanbod van de Inschrijver. 
 

De Aanbestedende dienst gunt de Opdracht niet eerder dan nadat een vervaltermijn van 20 

kalenderdagen na verzending van het gunningsvoornemen is verstreken (zie paragraaf 3.14 

Beschrijvend Document) tenzij slechts één Inschrijving is ontvangen.  

3.5 TenderNed 

De aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit houdt in dat alle aanbestedingsdocu-

menten door de Aanbestedende dienst worden geplaatst op TenderNed en alle informatie 

tussen de Aanbestedende dienst en de Inschrijvers wordt uitgewisseld via TenderNed. De 

Inschrijver is verantwoordelijk voor het kennisnemen van de handleidingen voor een juist ge-

bruik van TenderNed (zie ook: http://www.tenderned.nl/egids/ON). De Aanbestedende dienst 

http://www.tenderned.nl/egids/ON


 14/66 

 

is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van TenderNed. Voor hulp en ondersteuning kunt u 

contact opnemen met de Servicedesk van TenderNed:  

 

➢ Telefoon: 0800 836 33 76. 

➢ E-mail: servicedesk@tenderned.nl.  

 

Let op: De Aanbestedende dienst maakt Inschrijvers erop attent dat TenderNed gebruik 

maakt van eHerkenning om als ondernemer te kunnen registreren en inloggen. U heeft hier-

voor minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Inschrijver is verantwoor-

delijk voor de tijdige aanvraag van eHerkenning. De aanvraag van eHerkenning kan enkele 

werkdagen duren. Op de website https://www.eherkenning.nl/ staat beschreven hoe Inschrij-

ver eHerkenning kan aanvragen.  

3.6 Nota van Inlichtingen 

Vragen over de aanbestedingsdocumenten en de aanbestedingsprocedure dienen uiterlijk 

op de datum en het tijdstip uit de planning (zie paragraaf 3.3) via TenderNed bij de Aanbe-

stedende dienst te worden ingediend. Inschrijvers zijn verplicht om hiervoor het standaard-

formulier vragen te hanteren (bijlage 2). Inschrijvers dienen dit standaardformulier vragen in 

Excel in te dienen. 

 

De Aanbestedende dienst wenst met de winnende Inschrijver de Raamovereenkomst te slui-

ten die al in concept is opgesteld (bijlage 3). Op deze Raamovereenkomst zijn de Inkoop-

voorwaarden van toepassing (bijlage 4). De Aanbestedende dienst biedt Inschrijvers de ge-

legenheid om tot uiterlijk op de datum en het tijdstip uit de planning (zie paragraaf 3.3) via 

TenderNed vragen te stellen over deze concept Raamovereenkomst en de Inkoopvoorwaar-

den, dan wel wijzigingsvoorstellen in te dienen. Inschrijvers zijn verplicht om hiervoor het 

standaardformulier vragen (bijlage 2) te hanteren.  

 

Vragen en wijzigingsvoorstellen die ná deze termijn door de Aanbestedende dienst worden 

ontvangen, vragen en wijzigingsvoorstellen die niet via TenderNed bij de Aanbestedende 

dienst zijn ingediend en vragen en wijzigingsvoorstellen waarvoor niet het standaardformu-

lier vragen is gehanteerd, worden door de Aanbestedende dienst niet in behandeling geno-

men.  

 

Telefonisch c.q. mondeling worden geen inlichtingen verstrekt. Indien Inschrijvers toch con-

tact opnemen met medewerkers van de Aanbestedende dienst, kunnen geen rechten wor-

den ontleend aan mondeling gedane uitspraken van de Aanbestedende dienst. Zie ook para-

graaf 3.2. 

 

De Aanbestedende dienst zal één of meerdere Nota(‘s) van Inlichtingen publiceren (er wordt 

naar gestreefd om de ontvangen vragen eerder te beantwoorden). Indien er tegenstrijdigheid 

bestaat tussen verschillende Nota(‘s) van Inlichtingen, prevaleert de laatst gepubliceerde Nota 

van Inlichtingen.  

 

Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende vragen en wijzigingsvoorstellen worden door de Aan-

bestedende dienst geanonimiseerd beantwoord. Zowel de geanonimiseerde vragen en wijzi-

gingsvoorstellen als de antwoorden worden door middel van een Nota van Inlichtingen op Ten-

derNed gepubliceerd. Aan de Nota van Inlichtingen wordt de definitieve Raamovereenkomst ge-

hecht die met de Inschrijver aan wie de Opdracht (definitief) wordt gegund, wordt gesloten. In 

mailto:servicedesk@tenderned.nl
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de Raamovereenkomst zijn de eventuele wijziging van de concept Raamovereenkomst en de 

Inkoopvoorwaarden opgenomen. Door het indienen van een Inschrijving verklaart een Inschrij-

ver zich onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud akkoord met alle bepalingen van de defi-

nitieve Raamovereenkomst en de van toepassing zijnde Inkoopvoorwaarden.  

 

De Nota van Inlichtingen moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het Be-

schrijvend Document. In geval van strijdigheid met het Beschrijvend Document heeft de Nota 

van Inlichtingen voorrang. Een eventueel later uitgevaardigde Nota van Inlichtingen heeft 

voorrang op de eerder uitgevaardigde Nota van Inlichtingen.  

 

Een Inschrijver kan de Aanbestedende dienst verzoeken bepaalde informatie niet in de Nota 

van Inlichtingen op te nemen, indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toe-

brengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de Inschrijver. In dat geval 

kan de Aanbestedende dienst aan deze Inschrijver individuele inlichtingen verstrekken. 

3.7 Indienen Inschrijving 

De Inschrijving dient uiterlijk op de datum en het tijdstip, zoals vermeld in paragraaf 3.3 (de 

planning) via TenderNed te zijn ingediend. 

 

De Inschrijvingen worden na de datum en het tijdstip uit de planning door twee medewerkers 

van het IFV digitaal door middel van de aanbestedingskluis van TenderNed geopend. De 

aanbestedingskluis wordt vervolgens geopend en Inschrijver ontvangt via TenderNed een 

bevestiging hiervan.  
 

Inschrijvers moeten er rekening mee houden dat de datum en het tijdstip uit de planning een 

fatale termijn is, waarna het - technisch gezien - niet meer mogelijk is om via TenderNed een 

Inschrijving in te dienen. Om deze reden adviseert het IFV alle Inschrijvers om niet tot het 

laatste moment te wachten met het indienen van de Inschrijving via TenderNed.  
 

(Onderdelen van) Inschrijvingen die ingediend worden ná de datum en het tijdstip uit de 

planning worden door het IFV niet in behandeling genomen en worden uitgesloten van deel-

name aan de aanbestedingsprocedure. De bewijslast voor en het risico van tijdige indiening 

van (alle onderdelen van) de Inschrijving liggen bij de Inschrijver. 

 

De Aanbestedende dienst verwijst naar het document Stappenplan digitaal Inschrijven op 

overheidsopdrachten via TenderNed dat als bijlage 12 aan dit Beschrijvend Document is ge-

hecht.  

3.8 Inhoud Inschrijving 

De Inschrijving dient te bestaan uit alle documenten die zijn opgenomen op de checklist In-

schrijving (bijlage 1) en waarvan is aangegeven dat deze bij Inschrijving moeten worden in-

gediend.  

 

Er geldt een maximum van 2 Inschrijvingen per perceel. In geval van meerdere Inschrijvin-

gen van dezelfde leverancier, worden deze als aparte offertes beoordeeld. 

Bij uw offerte dient u duidelijk te vermelden of u op één of meerdere percelen inschrijft en/of 

u één of meerdere inschrijvingen doet op één perceel. Dit dient u in uw aanbiedingsbrief op 
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te nemen. De indeling van uw offerte volgt de indeling op de checklist (bijlage 1) en de volg-

orde van bijlagen. 

 

Op alle tot de Inschrijving behorende documenten moeten de naam van de Inschrijver en de 

naam van de aanbesteding worden vermeld. De documenten dienen rechtsgeldig onderte-

kend te zijn.  

 

De voorgeschreven bijlagen, verklaringen, formulieren, etc. mogen door Inschrijver uitslui-

tend worden ingevuld en mogen door Inschrijver niet inhoudelijk worden gewijzigd. Het is 

niet toegestaan wijzigingen en/of verwijderingen en/of toevoegingen in vaste teksten van de 

bijlagen te wijzigen. Het wijzigen en/of verwijderen van vaste teksten en/of toevoegen van 

tekst leidt tot uitsluiting van de aanbesteding. 

 

Inschrijvingen die niet compleet zijn, zullen door de Aanbestedende dienst als ongeldig ter-

zijde worden gelegd, tenzij het gaat om aanvullingen die de inhoud van de aanbieding niet wij-

zigen en de beoordeling van de offerte niet zullen beïnvloeden.  

 

Inschrijvingen die per post of per e-mail worden ingediend of persoonlijk worden overhan-

digd, worden niet in behandeling genomen. 

 

De ontvangen Inschrijvingen en de daarbij behorende stukken worden na afloop niet gere-

tourneerd. 

3.9 Vergoeding kosten Inschrijving 

Kosten die door Inschrijver gemaakt (moeten) worden voor het opstellen van de Inschrijving 

worden door de Aanbestedende dienst niet vergoed. 

3.10 Varianten 

Inschrijvingen met varianten conform bijlage 7 zijn toegestaan (maximaal 2 Inschrijvingen 

per perceel). Dus de varianten moeten op straffe van uitsluiting voldoen aan het programma 

van eisen en wensen.  

3.11 Voorwaarden 

Inschrijven onder voorwaarden is niet toegestaan. Inschrijvingen waaraan voorwaarden zijn 

verbonden, worden als ongeldig terzijde gelegd. 

3.12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Op deze aanbestedingsprocedure en op de te sluiten Raamovereenkomst is Nederlands 

recht van toepassing. Tevens is van toepassing alle (dan) vigerende wet- en regelgeving die 

betrekking heeft op deze Opdracht.  

 

Door het indienen van een Inschrijving verklaart een Inschrijver zich onverkort en zonder 

enig voorbehoud akkoord met de toepassing van de in dit Beschrijvend Document (inclusief 
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bijlagen) genoemde administratieve, juridische en andere voorwaarden. Indien sprake is van 

een voorbehoud, zal de Inschrijving ongeldig verklaard worden. Van Inschrijver wordt ver-

langd dat deze in de Inschrijving direct zijn ‘best bid' doet. 

 

Geschillen tussen de bij deze aanbesteding betrokkenen, die ontstaan naar aanleiding van 

deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondis-

sement van de Rechtbank Den Haag.  

3.13 Rechtsbescherming 

Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen (onderdelen van) de Aanbestedingsprocedure, 

tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie of tegen andere aspecten die verband hou-

den met de Aanbestedingsprocedure, dan dient deze Inschrijver zijn bezwaren op de kortst 

mogelijke termijn kenbaar te maken aan de contactpersoon van de aanbestedingsprocedure. 

De termijn waarbinnen in rechte kan worden opgekomen tegen de gunningsbeslissing en/of 

de aanbestedingsprocedure bedraagt 20 kalenderdagen na verzending van de voorlopige 

gunningsbeslissing, Binnen deze termijn dient  een dagvaarding te worden betekend aan het 

adres van de Aanbestedende dienst (IFV). Inschrijver dient deze dagvaarding per e-mail te 

versturen aan de contactpersoon van deze Aanbestedingsprocedure. Indien deze termijn 

wordt overschreden zonder dat een juridische procedure is aangevangen door middel van 

het doen betekenen van een kortgedingdagvaarding, vervalt ieder recht daartoe. 

 

Eventuele verzoeken om een nadere toelichting op de voorlopige gunningsbeslissing en een 

daarop eventueel door de Aanbestedende dienst verstrekte toelichting laten deze vervalter-

mijn onverlet. Indien binnen voornoemde vervaltermijn door betekening van een dagvaarding 

een kort geding aanhangig is gemaakt, geeft de Aanbestedende dienst geen gevolg aan de 

voorlopige gunningsbeslissing voordat in kort geding in eerste aanleg vonnis is gewezen,. 

De uitspraak in kort geding vormt vervolgens de basis voor verdere besluitvorming over de 

gunning. 

 

de Aanbestedende dienst stelt de winnende Inschrijver op de hoogte indien er een kort ge-

ding aanhangig is gemaakt. De winnende Inschrijver dient zich in deze kortgeding procedure 

te voegen of tussen te komen, op straffe van verval van recht om - nadien - nog op te mogen 

komen tegen een eventueel gewijzigd gunningsvoornemen van de Aanbestedende dienst.  

 

Indien niet binnen de genoemde vervaltermijn daadwerkelijk een kort geding aanhangig is 

gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen aanspraak meer maken op gunning en 

hebben zij hun eventuele rechten ter zake daarvan verwerkt. De Aanbestedende dienst is in 

dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite voorlopige gunningsbeslissing. De 

gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in 

een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. 

 

NB: De in deze paragraaf opgenomen vervaltermijn van 21 kalenderdagen is eveneens van 

toepassing op andere beslissingen van de Aanbestedende dienst, zoals (maar niet uitslui-

tend) een besluit tot het tijdelijk opschorten en het geheel of gedeeltelijk intrekken van de 

aanbestedingsprocedure.  
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3.14 Taal 

Alle bij deze aanbesteding te voeren correspondentie en in te dienen stukken dienen in de 

Nederlandse taal te worden opgesteld, dan wel voorzien te worden van een vertaling in de 

Nederlandse taal.  

 

Correspondentie en/of stukken opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse taal of niet 

voorzien van een vertaling in de Nederlandse taal, worden geacht niet te zijn ontvangen door 

de Aanbestedende dienst c.q. worden door de Aanbestedende dienst niet in aanmerking ge-

nomen. 

3.15 Termijn van gestanddoening 

De termijn van gestanddoening van de Inschrijving is 120 kalenderdagen na de dag waarop 

de Inschrijving uiterlijk plaats heeft moeten gevonden. 

 

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 

30 kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.  

3.16 Valse verklaringen 

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om alle verstrekte informatie op juist-

heid te controleren.  

Concurrentievervalsing leidt tot uitsluiting. Indien de Aanbestedende dienst vermoedt dat 

sprake is van vervalsing van de mededinging, dan stelt zij de desbetreffende Inschrijver in 

de gelegenheid aan te tonen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan vervalsing van de 

mededinging. Slaagt de Inschrijver naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daarin 

niet, dan volgt uitsluiting van de Inschrijver van de verdere aanbestedingsprocedure. 

3.17 Onduidelijkheden c.q. onregelmatigheden 

Het Beschrijvend Document (inclusief bijlagen) en de andere aanbestedingsdocumenten zijn 

met zorg samengesteld. Van Inschrijvers wordt dan ook een proactieve houding verwacht. 

Indien de Inschrijver desondanks onduidelijkheden, onvolkomenheden, fouten en/of tegen-

strijdigheden in een van de aanbestedingsdocumenten opmerkt, dan dient hij de Aanbeste-

dende dienst hiervan vóór de uiterlijke datum waarop vragen kunnen worden gesteld (zie pa-

ragraaf 3,3), via TenderNed op de hoogte te stellen. Doet hij dat niet, dan heeft hij zijn recht 

verwerkt om hier in rechte tegen op te komen. 

3.18 Vertrouwelijkheid 

De Inschrijver dient dit Beschrijvend Document (inclusief bijlagen) en de overige aanbeste-

dingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en slechts aan personen te verstrekken die 

voor het indienen van de Inschrijving daarvan kennis moeten nemen.  
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De door de Inschrijver verstrekte informatie wordt door de Aanbestedende dienst vertrouwe-

lijk  behandeld en niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij de Aanbestedende dienst daar-

toe op grond van de wet is gehouden, daartoe in rechte wordt gedwongen en/of de Aanbe-

stedende dienst de gegevens in het kader van de motivering van de gunningsbeslissing dan 

wel voor een in rechte in te nemen standpunt nodig heeft. 

 

De Aanbestedende dienst is niet verplicht om interne documenten, zoals individuele beoor-

delingen en Inschrijvingsvergelijkingen, alsmede adviezen over de gunningsbeslissing aan 

Inschrijvers bekend te maken.  

3.19 Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van de Inschrijver zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een Inschrij-

ver die zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, wordt uitgesloten van 

deelname aan de aanbestedingsprocedure. De Inschrijving van deze Inschrijver wordt als 

een ongeldige Inschrijving onder voorwaarden beschouwd. 

3.20 Intrekken aanbestedingsprocedure 

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tot het moment van definitieve 

gunning de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten en geheel of gedeeltelijk in te 

trekken. Het geheel of gedeeltelijk intrekken van de aanbestedingsprocedure leidt niet tot 

enige aansprakelijkheid van de Aanbestedende dienst jegens Inschrijvers.  

3.21 Klachtenprocedure aanbestedingen IFV 

In het kader van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet heeft het Ministerie van Eco-

nomische Zaken in samenwerking met PIANOo het advies Klachtafhandeling bij aanbeste-

den opgesteld. Dit advies biedt ondernemers en Aanbestedende diensten een laagdrempelig 

instrument voor het oplossen van geschillen over aanbestedingsprocedures waarop de Aan-

bestedingswet van toepassing is. 

 

In deel 1 van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden is een standaard voor klachtaf-

handeling bij aanbestedingen opgenomen. Deze standaard is door het IFV gebruikt voor het 

opstellen van een interne regeling voor de afhandeling van klachten over aanbestedingspro-

cedures van het IFV: de Procedure klachtenafhandeling bij (EU) aanbestedingen door het 

IFV (bijlage 9). 

 

Een Inschrijver die klachten heeft over het IFV in het kader van deze aanbestedingsproce-

dure, kan zijn klachten voorleggen aan het klachtenmeldpunt van het IFV via klachtenmeld-

punt.aanbestedingen@ifv.nl.    

 

Inschrijver dient zijn klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure 

schriftelijk per e-mail in te dienen bij het klachtenmeldpunt met het klachtenformulier aanbe-

stedingen (bijlage 10). Voordat Inschrijver zijn klacht indient bij het klachtenmeldpunt dient 

hij de klacht kenbaar te maken aan de contactpersoon van deze aanbesteding (zie paragraaf 

mailto:klachtenmeldpunt.aanbestedingen@ifv.nl
mailto:klachtenmeldpunt.aanbestedingen@ifv.nl
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3.2), bijvoorbeeld door het opmerken van de klacht in de Nota van Inlichtingenfase (zie para-

graaf 3.7). 

 

Naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie beslist het IFV of zij het advies 

van de klachtencommissie al dan niet opvolgt.  

 

Zie voor meer informatie over de klachtenprocedure van het IFV de Procedure klachtenaf-

handeling bij (EU) aanbestedingen door het IFV (bijlage 9).   

 

Indien Inschrijver het niet eens is met de afwikkeling van de klacht door het IFV, dan kan In-

schrijver zijn klacht voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Voor meer in-

formatie over de Commissie van Aanbestedingsexperts en de wijze waarop Inschrijver zijn 

klacht kan indienen, zie http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.  

 

Het indienen van een klacht bij het IFV of de Commissie van Aanbestedingsexperts schort 

de aanbestedingsprocedure niet automatisch op. Het IFV is vrij om te besluiten of het naar 

aanleiding van de klacht de aanbestedingsprocedure al dan niet opschort.  

3.22  Informatie over verplichtingen Opdrachtnemer 

Informatie over de verplichtingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescher-

ming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst op de verrichtingen van de Opdrachtnemer van toepassing zijn, zijn ver-

krijgbaar bij: 

 

> Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. 

> Voor bepalingen inzake milieubescherming: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

www.rijksoverheid.nl.  

> Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.rijksoverheid.nl.   

 

Door het indienen van de Inschrijving verklaart Inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn In-

schrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal 

en arbeidsrecht op grond van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve 

arbeidsovereenkomsten of op grond van de in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU vermelde 

bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.  

 

De Aanbestedende dienst merkt op dat niet-naleving van de toepasselijke verplichtingen op 

het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van de Op-

dracht bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ge-

meld.  

3.23  Rekenkameronderzoek 

De Deelnemers zijn een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling van de aangesloten 

gemeenten. De rekenkamer van een van deze aangesloten gemeenten kan besluiten een 

onderzoek in te stellen naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van 

het gemeentelijke beleid. 

  

http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Indien bij een Deelnemer een dergelijk rekenkameronderzoek wordt ingesteld en een Deel-

nemer heeft hiervoor informatie nodig van de Inschrijver, dan dient de Inschrijver op verzoek 

van een Deelnemer kosteloos alle informatie te verschaffen die de rekenkamer nodig heeft 

voor haar onderzoek.  
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4 Mogelijkheden om in te 
schrijven 

4.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk zijn de mogelijkheden en voorwaarden opgenomen ten aanzien van de wijze 

waarop een Inschrijving kan worden gedaan. 

 

Een Inschrijver kan op basis van verschillende handelsrelaties een Inschrijving indienen: 

> Zelfstandig, zonder onderaanneming. 

> Zelfstandig, met onderaanneming. 

> Samenwerkingsverband, zonder onderaanneming. 

> Samenwerkingsverband, met onderaanneming. 
 

Inschrijven op meerdere percelen is toegestaan. Hierbij geldt een maximum van 2 Inschrij-

vingen per perceel. In geval van meerdere Inschrijvingen van dezelfde leverancier, worden 

deze als aparte offertes beoordeeld. Let wel: een software optie wordt niet als een aparte In-

schrijving gezien. Dit is toegestaan omdat de Aanbestedende Dienst Inschrijvers hiermee de 

mogelijkheid wil bieden om een aanbieding te doen voor apparaten van meerdere fabrikan-

ten/meerdere configuraties. In alle gevallen moeten de Inschrijvingen voldoen aan alle eisen 

van het Beschrijvend Document. Een Inschrijver kan één of meerdere percelen gegund krij-

gen.  

4.2 Zelfstandige Inschrijving 

Een onderneming kan zelfstandig al dan niet met gebruikmaking van een onder-aanneming 

een Inschrijving doen. Hiervoor dient bijlage 5 ‘Het UEA’ volledig, onvoorwaardelijk en zon-

der enig voorbehoud te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend als onderdeel van de 

Inschrijving te worden ingediend. 

4.3 Samenwerkingsverband 

Een samenwerkingsverband van ondernemers kan een Inschrijving doen; de mededingings-

rechtelijke aspecten van de samenwerking zijn de verantwoordelijkheid van de inschrijver. 

Eén samenwerkingsverband geldt als een Inschrijver. Het samenwerkingsverband dient een 

penvoerder aan te wijzen die namens het samenwerkingsverband optreedt en als contact-

persoon wordt opgegeven. 

 

Hiervoor dient door ieder lid van het samenwerkingsverband het UEA volledig, onvoorwaar-

delijk en zonder enig voorbehoud te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend als onder-

deel van de Inschrijving te worden ingediend. 
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Door ondertekening van het UEA, verklaart ieder van de leden van het samenwerkingsver-

band afzonderlijk dat hij zich als lid van het samenwerkingsverband gezamenlijk en hoofde-

lijk aansprakelijk stelt voor de volledige en juiste uitvoering van de Raamovereenkomst in al 

haar onderdelen. Daarnaast dient in deel II, onderdeel A (onder wijze van deelneming) van 

het UEA de naam van het lid van het samenwerkingsverband te worden vermeld die als ver-

tegenwoordiger namens het samenwerkingsverband optreedt en bevoegd is het samenwer-

kingsverband in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en die als enig aanspreek-

punt voor de Aanbestedende dienst dient. Ook wenst de Aanbestedende dienst uit de UEA 

op te maken welk lid van het samenwerkingsverband welk deel van de Opdracht uitvoert. Dit 

kan worden toegevoegd aan deel II, onderdeel A (onder wijze van deelneming) van het UEA.   

4.4 Onderaanneming 

Het is de Inschrijver toegestaan om voor de uitvoering van de Opdracht een of meerdere on-

deraannemers in te schakelen. Inschrijver is de hoofdaannemer en aanspreekpunt voor de 

Aanbestedende dienst tijdens de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de Op-

dracht. Inschrijver is volledig aansprakelijk voor de naleving van alle uit de Raamovereen-

komst voortvloeiende verplichtingen.   

 

Voor het inschrijven als onderaannemer gelden de volgende verplichtingen met betrekking 

tot bijlage 5, het UEA: 

Onderaannemer tevens derde op wiens geschiktheid een beroep wordt gedaan 

Als Inschrijver een onderaannemer(s) inschakelt en in het kader van het voldoen aan de ge-

schiktheidseisen een beroep doet op deze onderaannemer (de onderaannemer is dan dus 

‘een derde’) dan dient Inschrijver dit te vermelden in zijn UEA, Deel II onderdeel C. In dat ge-

val dient tevens door elk van deze onderaannemers bijlage 5 ‘UEA’ volledig, onvoorwaarde-

lijk en zonder enig voorbehoud te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend na het gun-

ningsvoornemen te worden ingediend. De bewijsmiddelen voor de geschiktheidseisen zoals 

voorgeschreven in hoofdstuk 6 dient Inschrijver bij zijn Inschrijving in te dienen. 

 

Onderaannemer níet tevens derde op wiens geschiktheid een beroep wordt gedaan 

Indien een gedeelte van de Opdracht in onderaanneming zal worden verricht terwijl geen be-

roep wordt gedaan op deze onderaannemer in het kader van het voldoen aan de geschikt-

heidseisen (de onderaannemer is dus geen derde) dan dient Inschrijver dit te vermelden in 

Deel II onderdeel D van het UEA. Deze onderaannemer hoeft níet een eigen bijlage 5 UEA 

in te dienen.  
 

Van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht voornemens is te gunnen 

wordt in de voorlopige gunningsbrief het volgende opgevraagd:  

> Een uittreksel uit het Handelsregister van de onderaannemer, dat op het tijdstip van 

het indienen van de Inschrijving niet ouder mag zijn dan zes maanden. 

> De namen van de wettelijke vertegenwoordigers van de onderaannemers, die bij de 

uitvoering van de Opdracht zijn betrokken.  

 

De Aanbestedende dienst verlangt van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de 

Opdracht gunt, dat hij de Aanbestedende dienst in kennis stelt van alle wijzigingen in de 

voornoemde gegevens van de onderaannemer tijdens de uitvoering van de Opdracht.  

 

De Aanbestedende dienst verlangt daarnaast van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende 

dienst de Opdracht gunt, dat hij de Aanbestedende dienst in kennis stelt van de voornoemde 
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gegevens van nieuwe onderaannemers die deze Inschrijver bij de uitvoering van de Op-

dracht zal betrekken.  

4.5 Beroep op derden in het kader van het voldoen aan de 
geschiktheidseisen  

Een Inschrijver (in samenwerkingsverband of combinatie) die niet zelfstandig aan de ge-

stelde geschiktheidseisen in hoofdstuk 6 van dit Beschrijvend Document kan voldoen, kan 

een beroep doen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaam-

heid of beroepsbekwaamheid van een of meer derden. Een derde kan ieder ander natuur-

lijke persoon of rechtspersoon zijn, ongeacht de juridische aard van de banden van de In-

schrijver (samenwerkingsverband of combinatie) met die natuurlijke persoon of rechtsper-

soon.   

 

Inschrijver dient in deel II, onderdeel C (onder beroep) van het UEA op te geven voor welke 

geschiktheidseis een beroep wordt gedaan op de middelen van deze derde en de naam op 

te geven van deze derde.  

 

Door ondertekening van het UEA verklaart de derde dat de Inschrijver kan beschikken over 

de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen van deze derde. 

 

Indien in het kader van de verzekeringseis (paragraaf 6.3) een beroep wordt gedaan op de 

middelen van een derde, dan is zowel de Inschrijver als deze derde hoofdelijk aansprakelijk 

voor de uitvoering van de Opdracht.  
 

Indien in het kader van geschiktheidseisen over de technische bekwaamheid en beroepsbe-

kwaamheid - paragraaf 6.4 (referentie-eis) en paragraaf 6.5 (kwaliteitsmanagementsysteem) 

- een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde, dan moet deze derde door de In-

schrijver daadwerkelijk voor de uitvoering van de Opdracht als onderaannemer of lid van het 

samenwerkingsverband worden ingezet.  
 

Aan mogelijk anders suggererende bepalingen in de aanbestedingsdocumenten (dat voor 

een bepaalde geschiktheidseis geen beroep zou mogen worden gedaan op de middelen van 

een derde) mogen geen verwachtingen worden ontleend. Het is Inschrijver toegestaan om 

voor alle geschiktheidseisen een beroep te doen op middelen van een derde. 
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5 Uitsluitingsgronden 

5.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

5.1.1 Inschrijver 

Ten bewijze dat de Inschrijver niet onder een of meer van de gestelde uitsluitingsgronden 

(paragraaf 5.2) valt en aan de gestelde geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) voldoet, dient In-

schrijver bij zijn Inschrijving het UEA in te dienen. In dit UEA dient Inschrijver (onder meer) te 

verklaren dat hij niet onder een of meer van deze uitsluitingsgronden valt en aan de gestelde 

geschiktheidseisen voldoet. De Inschrijver dient de volgende onderdelen van het UEA volle-

dig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen:  

> Deel II, onderdeel A en B en - indien van toepassing - onderdeel C en/of D (gege-

vens Inschrijver) 

> Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden) 

> Deel IV, onderdeel α (geschiktheidseisen) 

> Deel VI (ondertekening). 

5.1.2 Samenwerkingsverband 

Indien wordt ingeschreven als samenwerkingsverband, dan dient het samenwerkingsver-

band bij zijn Inschrijving voor alle leden van het samenwerkingsverband het UEA in te die-

nen. Ieder van de leden van het samenwerkingsverband dient in het UEA (onder meer) te 

verklaren dat hij niet onder een of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) 

valt en aan de gestelde geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) voldoet. Ieder van de leden van het 

samenwerkingsverband dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en 

rechtsgeldig te ondertekenen:  

> deel II, onderdeel A en B en - indien van toepassing - onderdeel C en/of D (gege-

vens lid samenwerkingsverband). 

> deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden). 

> deel IV, onderdeel α (geschiktheidseisen). 

> deel VI (ondertekening). 

5.1.3 Derde 

Indien een Inschrijver een beroep doet op een derde om aan een geschiktheidseis te vol-

doen, dan dient de Inschrijver na het gunningsvoornemen voor ieder van deze derden het 

UEA in te dienen. Ieder van deze derden dient in het UEA (onder meer) te verklaren dat hij 

niet onder een of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt. De derde 

dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te onderteke-

nen:  

> deel II, onderdeel A en B (gegevens derde). 

> deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden). 

> deel VI (ondertekening).  

 

Indien een Inschrijver een beroep doet op de geschiktheid van een derde waarop een grond 

voor uitsluiting als bedoeld in paragraaf 5.2 van dit Beschrijvend Document van toepassing 

is, dan draagt Inschrijver ervoor zorg dat deze derde wordt vervangen. De Inschrijver dient 

de afgewezen derde te vervangen door een beroep te doen op een vervangende derde, ter 

zake van dezelfde geschiktheidseis(en) als waarvoor de Inschrijver eerder een beroep deed 
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op de inmiddels afgewezen derde. Voor het beroep op de vervangende derde gelden de 

voorwaarden en voorschriften als die gelden voor de derde op wiens bekwaamheid in eerste 

instantie een beroep is gedaan. 

5.1.4 Bewijsmiddelen 

Van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst voornemens is de Opdracht te gunnen, 

worden de bewijsmiddelen opgevraagd. Uit deze bewijsmiddelen moet volgen dat de In-

schrijver (leden van het samenwerkingsverband, onderaannemer, derde) daadwerkelijk niet 

onder de gestelde uitsluitingsgronden valt en de Inschrijver daadwerkelijk aan de gestelde 

geschiktheidseisen voldoet. Indien de Aanbestedende dienst een bewijsmiddel rechtstreeks 

en kosteloos kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank of al over dit be-

wijsmiddel beschikt, dan behoeft Inschrijver dit bewijsmiddel niet aan de Aanbestedende 

dienst te overleggen.  

 

In het geval de Aanbestedende dienst een bewijsmiddel rechtstreeks kan verkrijgen door 

raadpleging van een nationale databank, dan verstrekt Inschrijver in het UEA de informatie 

(het internetadres van de databank en de identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de 

benodigde verklaring van instemming) die de Aanbestedende dienst nodig heeft om toegang 

te krijgen tot deze informatie.  

 

In het geval de Aanbestedende dienst al over een bewijsmiddel beschikt, dan verstrekt In-

schrijver in het UEA de informatie in het kader van welke aanbestedingsprocedure de Aan-

bestedende dienst dit bewijsmiddel heeft verkregen. 

5.2 Uitsluitingsgronden 

5.2.1 Uitsluitingsgronden 

De Inschrijver wordt van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien 

de Inschrijver (een of meer van de leden van het samenwerkingsverband) is veroordeeld we-

gens een of meer van de verplichte uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.86 lid 2 Aanbe-

stedingswet. Deze verplichte uitsluitingsgronden zien op onherroepelijk geworden rechtelijke 

uitspraken die zijn gewezen in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van de 

Inschrijving. Deze verplichte uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel III, onderdeel A van 

het UEA.  

 

De Inschrijver wordt daarnaast van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgeslo-

ten, indien een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend or-

gaan van de Inschrijver of lid van het samenwerkingsverband of die daarin vertegenwoordi-

gings-, beslissings-, of controlebevoegdheid heeft, is veroordeeld wegens een of meer van 

de verplichte uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.86 lid 2 Aanbestedingswet.  Deze ver-

plichte uitsluitingsgronden zien op onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraken die zijn ge-

wezen in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van de Inschrijving. Deze ver-

plichte uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel III, onderdeel A van het UEA. 

 

De Inschrijver wordt ook van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, in-

dien de Inschrijver (een of meer van de leden van het samenwerkingsverband) in een of 

meer van de in de facultatieve uitsluitingsgronden van artikel 2.87 lid 1 sub a, b of d t/m j jo 

lid 2 Aanbestedingswet genoemde omstandigheden verkeert. Deze uitsluitingsgronden zijn 

opgenomen in Deel III, onderdelen B en C van het UEA).  
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De Inschrijver wordt verder van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, 

indien Inschrijver (een of meer van de leden van het samenwerkingsverband) niet voldoet 

aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies (artikel 2.86 

lid 4 en artikel 2.87 lid 1 sub j Aanbestedingswet). 

 

Indien Inschrijver zijn verplichtingen is nagekomen door de verschuldigde belastingen of so-

ciale zekerheidspremies te betalen (met inbegrip van lopende rentes of boetes) of een bin-

dende regeling tot betaling daarvan heeft getroffen, wordt Inschrijver (samenwerkingsver-

band) niet op basis van deze uitsluitingsgronden uitgesloten van deelname aan de aanbe-

stedingsprocedure (artikel 2.86 lid 5 en artikel 2.87 lid 3 Aanbestedingswet. Deze uitslui-

tingsgronden zijn opgenomen Deel III, onderdeel B van het UEA).   

5.2.2 Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden 

Ten bewijze dat de Inschrijver (een of meer van de leden van het samenwerkingsverband) 

onderaannemer, derde) niet onder een of meer van de voornoemde uitsluitingsgronden valt, 

kan bij Inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (zie paragraaf 5.1).  

 

De Aanbestedende dienst stelt een Inschrijver waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in 

artikel 2.86 lid 1 en 3 en 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is in de gelegenheid te be-

wijzen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 

Inschrijver dient aan te tonen dat hij de schade die voortvloeit uit veroordelingen voor straf-

bare feiten (artikel 2.86 Aanbestedingswet) of uit fouten (artikel 2.87 Aanbestedingswet) 

heeft vergoed of heeft toegezegd te vergoeden, dat hij heeft bijgedragen aan opheldering 

van feiten en omstandigheden door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten 

en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen 

die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen. De Aanbestedende 

dienst beoordeelt de door Inschrijver genomen maatregelen met inachtneming van de ernst 

en de bijzondere omstandigheden van de strafbare feiten en fouten. Indien de Aanbeste-

dende dienst de genomen maatregelen toereikend acht om de betrouwbaarheid van Inschrij-

ver aan te tonen wordt de Inschrijver niet uitgesloten van deelname aan de aanbestedings-

procedure.  
 

Van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht voornemens is te gunnen, 

worden in de voorlopige gunningsbrief de volgende (Nederlandse) bewijsmiddelen opge-

vraagd. Met deze bewijsmiddelen dient de Inschrijver binnen zeven kalenderdagen na ver-

zending van dit voornemen tot gunning aan te tonen dat de Inschrijver (samenwerkingsver-

band en/of onderaannemer en/of derde) daadwerkelijk niet onder een van de gestelde uit-

sluitingsgronden valt. 

 

Uitsluitingsgrond  Nederlandse Bewijsmiddelen 

Artikelen 2.86 lid 2 en 3 

en 2.87 lid 1 onderdelen 

c en d Aanbestedingswet  

Een Gedragsverklaring Aanbesteden*, die op het tijdstip van het indienen 

van de Inschrijving niet ouder is dan twee jaar. 

Artikel 2.87, onderdeel b 

Aanbestedingswet 

Een uittreksel uit het Handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen 

van de Inschrijving [datum Inschrijving opnemen] niet ouder is dan zes 

maanden. 

Artikelen 2.86 lid 4 en 

2.87, onderdeel j Aanbe-

stedingswet 

Een verklaring van de Belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen 

van de Inschrijving [datum Inschrijving opnemen], niet ouder is dan zes 

maanden. 
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*De Gedragsverklaring Aanbesteden kan worden aangevraagd bij het Centraal Orgaan Verklaring 

Omtrent het Gedrag (COVOG). Zie voor meer informatie: www.justis.nl, waarop ook het aanvraag-

formulier voor de Gedragsverklaring Aanbesteden kan worden gedownload.  

 

Daarnaast aanvaardt de Aanbestedende dienst ook bewijsmiddelen uit een andere lidstaat 

van de Europese Unie of uit het land van herkomst of vestiging van de Inschrijver (samen-

werkingsverband, onderaannemer, derde). Uit deze bewijsmiddelen moet blijken dat de uit-

sluitingsgrond niet op Inschrijver (samenwerkingsverband, onderaannemer, derde) van toe-

passing is.  

 

De Aanbestedende dienst wijst Inschrijvers erop dat het verkrijgen van sommige bewijsmid-

delen enkele weken kan duren. Inschrijvers wordt geadviseerd de bewijsmiddelen in een zo 

vroeg mogelijk stadium aan te vragen, opdat deze tijdig – na een eventueel verzoek daartoe 

door de Aanbestedende dienst – kunnen worden verstrekt. Indien de Inschrijver de bewijs-

stukken niet tijdig indient, wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.  

 

http://www.justis.nl/
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6 Geschiktheidseisen 

6.1 Inleiding  

In onderhavige aanbesteding zijn voor de volgende onderwerpen geschiktheidseisen van 

toepassing: 

1. Bevoegdheid de beroepsactiviteiten uit te voeren 

2. Financiële en economische draagkracht 

3. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
 

De Inschrijver dient te voldoen aan alle geschiktheidseisen die in onderstaande sub paragra-

fen zijn opgenomen. 

 

In Deel IV van het UEA dient Inschrijver te verklaren dat wordt voldaan aan alle geschikt-

heidseisen (in het UEA ‘selectiecriteria’ genoemd). Inschrijver verklaart dat door in deel IV 

van het UEA het antwoord ‘ja’ aan te kruisen. 

 

Voor Inschrijvers die als samenwerkingsverband een Inschrijving indienen, geldt dat het sa-

menwerkingsverband als geheel moet voldoen aan alle geschiktheidseisen. Ieder van de le-

den van het samenwerkingsverband dient in dat geval in deel IV van het UEA het antwoord 

‘ja’ aan te kruisen.  

6.2 Bevoegdheid de beroepsactiviteiten uit te voeren 

De geschiktheidseisen zoals bedoeld in deel IV van het UEA staan hieronder vermeld. 
 

Geschiktheidseis: Inschrijving in nationaal Handelsregister 

Inschrijver dient ten tijde van de Inschrijving, op straffe van uitsluiting van de Inschrijver van 

de aanbestedingsprocedure, ingeschreven te staan in het in het land van herkomst geldende 

beroeps- of Handelsregister. Indien wordt ingeschreven als samenwerkingsverband dienen 

de leden van het samenwerkingsverband ingeschreven te staan in het in het land van her-

komst geldende beroeps- of Handelsregister. Indien wordt ingeschreven met onderaanne-

ming dienen ook de onderaannemers ingeschreven te staan in het in het land van herkomst 

geldende beroeps- of Handelsregister. 

 

De Aanbestedende dienst controleert zelf of wordt voldaan aan bovenvermelde geschikt-

heidseis door het Handelsregister te raadplegen. Inschrijver hoeft dus geen bewijsstukken te 

leveren dat wordt voldaan aan bovenvermelde geschiktheidseis.  
 

Deze eis geldt niet voor Inschrijvers en leden van samenwerkingsverbanden die niet in een 

zodanig register zijn ingeschreven en die verklaren dat dit volgens de wetgeving van het 

land van vestiging niet verplicht is. 

 
Bewijsmiddelen: 

Ten bewijze dat de Inschrijver aan deze eis voldoet, kan bij Inschrijving worden volstaan met 

het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel α aankruisen).  
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Van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht voornemens is te gunnen 

wordt in de voorlopige gunningsbrief een uittreksel uit het beroeps- of Handelsregister opge-

vraagd. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden voorafgaand aan het tijdstip van 

het indienen van de Inschrijving. De Inschrijver moet binnen zeven kalenderdagen na ver-

zending van dit voornemen tot gunning dit bewijsmiddel aan de Aanbestedende dienst ver-

strekken (zie ook paragraaf 5.2.2).  

6.3 Financiële en economische draagkracht 

De geschiktheidseisen zoals bedoeld in deel IV van de UEA staan hieronder vermeld. 
 
Geschiktheidseis: Verzekering 

De Inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te beschikken 

over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 250.000,-- 

per aanspraak gemaximeerd tot € 500.000,-- per verzekeringsjaar. Deze verzekering dient 

ten minste op de datum van Inschrijving te zijn afgesloten en gedurende de gehele looptijd 

van de Raamovereenkomst die naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure wordt af-

gesloten geldig te zijn.  

 

In het geval de Inschrijver een samenwerkingsverband is, dient deze verzekering te zijn af-

gesloten door het samenwerkingsverband als geheel of door ieder van de leden van het sa-

menwerkingsverband afzonderlijk.  

 

Bewijsmiddelen: 

Ten bewijze dat de Inschrijver aan deze eis voldoet, kan bij Inschrijving worden volstaan met 

het indienen van het UEA (deel IV, onderdeel α aankruisen). 

 

Van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht voornemens is te gunnen 

wordt in de voorlopige gunningsbrief het bewijsmiddel opgevraagd, waaruit de verzekerings-

dekking volgt. Dit bewijsmiddel kan bijvoorbeeld een kopie van het polisblad of een verkla-

ring van de verzekeringsmaatschappij zijn. De Inschrijver moet binnen zeven kalenderdagen 

na verzending van het voornemen tot gunning dit bewijsmiddel aan de Aanbestedende 

dienst verstrekken.  

6.4 Technische bekwaamheid en/ of beroepsbekwaamheid 

De geschiktheidseisen zoals bedoeld in deel IV van het UEA staan hieronder vermeld. 

 

In deze aanbesteding zijn de volgende kerncompetenties met betrekking tot de technische 

bekwaamheid en beroepsbekwaamheid relevant: 

• Levering van professionele communicatiemiddelen aan parate (overheids)diensten 

zoals brandweer, politie en ambulance.  

• Onderhoud van professionele communicatiemiddelen aan parate (overheids)dien-

sten zoals brandweer, politie en ambulance. 

 

Ter toetsing van het voldoen aan deze kerncompetenties worden de volgende geschikt-

heidseisen gesteld. 
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Geschiktheidseis: Referenties 

De Inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, minimaal één 

referentieopdracht per kerncompetentie (1 levering van professionele communicatiemiddelen 

aan parate (overheids)diensten zoals brandweer, politie en ambulance én 1 onderhoud van 

professionele communicatiemiddelen aan parate (overheids)diensten zoals brandweer, poli-

tie en ambulance) in per perceel (in totaal dus één referentie per perceel) vergelijkbaar met 

de Opdracht van onderhavige Aanbesteding qua aard conform art.2.93 Aw2012. Onder ver-

gelijkbaar wordt verstaan: 

> Omvang voor perceel 1 de levering van minimaal 500 stuks, voor perceel 2 de leve-

ring van minimaal 600 stuks en voor perceel 3 de levering van minimaal 500 stuks. 

> Professionele communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld portofoons, mobiele tele-

foons en/of andere communicatiemiddelen waarop de aanbestedende dienst doelt. 

 

De referentieopdrachten moeten, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, 

in de afgelopen vijf jaar voorafgaande aan de datum van Inschrijving zijn verricht. Referentie-

opdrachten die zijn beëindigd in de afgelopen vijf jaar voorafgaande aan de datum van In-

schrijving vallen binnen deze periode. Ook referentieopdrachten die nog in uitvoering zijn 

vallen binnen deze periode. Voor deze laatste referentieopdrachten geldt wel dat deze mini-

maal een jaar voorafgaande aan de datum van Inschrijving moeten zijn aangevangen. 

 

Daarnaast moeten de referentieopdrachten naar tevredenheid van de opdrachtgever van de 

referentie en tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) te zijn verricht. De tevredenheid houdt 

in dat de dienstverlening is uitgevoerd conform de gestelde eisen en wensen die vooraf door 

opdrachtgever van de referentie zijn geformuleerd*. Om te controleren of de 

referentieopdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever van de referentie en tijdig 

(verleend uitstel daarin begrepen) is verricht, behoudt de Aanbestedende dienst zich het 

recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact op te nemen met de 

opdrachtgever van de referentieopdracht. 

 
De aard van de referentieopdracht sluit aan bij de Opdracht. Bij de beoordeling van de aan-

sluiting zal gelet worden op de volgende aspecten: 

> Levering aan parate overheidsdiensten zoals brandweer, politie en ambulance.  

> Onderhoud van professionele communicatiemiddelen. 

 

* De referent geeft met de ondertekening van de referentieverklaring een 

tevredenheidsverklaring af inzake de kwaliteit van de uitvoering van de referentieopdracht. 

De referent tekent ervoor dat alle essentiële aspecten van de uitvoering van de 

overeenkomst van de referentie naar behoren en conform overeenkomst van de referentie 

zijn uitgevoerd. Dat betekent dat geen sprake is geweest van het structureel niet nakomen 

van een of meerdere essentiële aspecten van de dienstverlening die onderdeel vormden van 

de overeenkomst van de referentie.  

 

Voor de beoordeling of aan de ervaringseis wordt voldaan, worden alleen referentieopdrach-

ten in aanmerking genomen die Inschrijver zelf heeft uitgevoerd (dus zonder tussenkomst 

van een onderaannemer). In het geval de Inschrijver de referentieopdracht heeft verricht in 

combinatie, dan telt slechts zijn aandeel in de feitelijke uitvoering van de referentieopdracht 

mee bij de beoordeling of aan deze ervaringseis wordt voldaan. Ervaring van een onderaan-

nemer of lid van een samenwerkingsverband wordt door de Aanbestedende dienst uitslui-
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tend in aanmerking genomen indien bij Inschrijving wordt vermeld dat een beroep wordt ge-

daan op de ervaring van deze derde en wordt voldaan aan de overige voorwaarden van pa-

ragraaf 4.3.  

 

In geval de Inschrijver een samenwerkingsverband is, wordt geëist dat de leden van het sa-

menwerkingsverband samen aan deze ervaringseis kunnen voldoen. Hun referenties mogen 

voor wat betreft de omvang bij elkaar opgeteld worden.  

 

Bewijsmiddelen: 

Ten bewijze dat de Inschrijver aan deze eis voldoet, dient Inschrijver per referentieopdracht 

bij zijn Inschrijving het formulier referentieopdracht (bijlage 6) in te dienen, waarin de vol-

gende gegevens worden opgevraagd: 

 

> Korte omschrijving van de referentieopdracht, waaruit in ieder geval blijkt dat de referen-

tieopdracht voldoet aan de referentie-eis. 

> Naam en contactgegevens opdrachtgever van de referentie. 

> Gefactureerd bedrag (in euro's exclusief btw). 

> Begin en einddatum referentieopdracht. 

> Indien verricht in samenwerkingsverband: het percentage/aandeel in het samenwer-

kingsverband; aard en inhoud van de eigen werkzaamheden verricht in samenwerkings-

verband. 

 

Ten bewijze dat de Inschrijver aan deze eis voldoet, kan bij Inschrijving dus niet worden vol-

staan met het indienen van het UEA. 

6.5 Kwaliteitsmanagementsysteem 

Geschiktheidseis  

Een Inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te beschik-

ken over een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 9001: 2008 of 

NEN-EN-ISO 9001:2015. Inschrijver dient dit aan te tonen door een van de volgende bewijs-

middelen:  

1. Een geldig kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 

9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 afgegeven door een certificerende instelling 

die is erkend door de Raad voor Accreditatie. 

2. Een geldig certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 

of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en is afgegeven door een certificerende instelling 

die is erkend door de Raad voor Accreditatie.  

3. Een ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem dat minimaal gelijkwaardig is aan 

de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. De Aanbestedende 

dienst beschouwt het ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem als gelijkwaardig 

aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm, indien dit kwali-

teitsmanagementsysteem minimaal de volgende aspecten omvat: 

 

> Een beleidsverklaring van het management, waaruit volgt dat het kwaliteitsbeleid be-

kend is bij alle medewerkers, dat het geschikt is voor de organisatie en dat het op 

regelmatige basis wordt beoordeeld.  

> SMART-geformuleerde doelstellingen om kwalitatief goede diensten/producten te 

leveren.   
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> Functieomschrijvingen (bekwaamheidseisen, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-

den) voor personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op de kwaliteit 

van de te leveren diensten/producten.  

> Een interne communicatiestructuur (management en de rest van de organisatie) en 

een externe communicatiestructuur (met de externe klant).   

> De beheerste omstandigheden, waaronder het productieproces plaatsvindt/de dien-

sten worden verricht en de bijbehorende procedures en werkinstructies.  

> Criteria voor beoordeling, goedkeuring en oplevering van de producten/diensten.   

> Het inkoopproces met bijbehorende inkoopspecificaties en goedgekeurde leveran-

ciers/dienstverleners.   

> Een klachtenprocedure die erop toeziet dat klachten op een wijze worden opgelost, 

opdat deze in de toekomst niet meer voorkomen.   

> De wijze waarop documenten bij de Inschrijver worden beheerd. In ieder geval dient 

hieruit te volgen dat de in gebruik zijnde documenten zijn voorzien van een revisie-

datum en versienummer.  

 

Voor een samenwerkingsverband geldt dat de leden van het samenwerkingsverband die 

daadwerkelijk de Opdracht gaat/gaan uitvoeren, ieder aan bovengenoemde eis moet(en) 

voldoen.  

 

Indien Inschrijver voor de uitvoering van de Opdracht een onderaannemer inzet, dan dient 

deze onderaannemer, op straffe van uitsluiting van de Inschrijver van de aanbestedingspro-

cedure, aan bovengenoemde eis te voldoen.  

 

Bewijsmiddelen: 

Ten bewijze dat de Inschrijver aan deze eis voldoet, kan bij Inschrijving worden volstaan met 

het indienen van het UEA (deel IV, onderdeel α aankruisen).  

 

Van de Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht voornemens is te gunnen 

wordt in de voorlopige gunningsbrief het volgende bewijsmiddel opgevraagd, waarmee de 

Inschrijver binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet 

aantonen dat de Inschrijver daadwerkelijk aan deze eis voldoet: 

 

> Een kopie van het geldige kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat conform de 

NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en afgegeven door een 

certificerende instelling die is erkend door de Raad voor Accreditatie.  

> Een kopie van het geldige certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-

ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en is afgegeven door een certifice-

rende instelling die is erkend door de Raad voor Accreditatie. 

> Een beschrijving van maximaal 5x A4 van een ander (eigen) kwaliteitsmanagement-

systeem dat gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 

9001:2015 norm en dat minimaal de genoemde aspecten bevat die onder 3 zijn be-

noemd.  

6.6 Bewijsmiddelen geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden 

Indien de Aanbestedende dienst een bewijsmiddel rechtstreeks en kosteloos kan verkrijgen 

door raadpleging van een nationale databank of indien de Aanbestedende dienst al over dit 

bewijsmiddel beschikt, dan behoeft Inschrijver dit bewijsmiddel niet aan de Aanbestedende 

dienst over te leggen.  
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In het geval de Aanbestedende dienst een bewijsmiddel rechtstreeks kan verkrijgen door 

raadpleging van een nationale databank, dan verstrekt Inschrijver in het UEA de informatie 

(het internetadres van de databank en de identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de 

benodigde verklaring van instemming) die de Aanbestedende dienst nodig heeft om toegang 

te krijgen tot deze informatie.  

 

In het geval de Aanbestedende dienst al over een bewijsmiddel beschikt, dan verstrekt In-

schrijver in het UEA de informatie in het kader van welke aanbestedingsprocedure de Aan-

bestedende dienst dit bewijsmiddel heeft verkregen. 
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7 Minimumeisen 

In het Programma van eisen en wensen (bijlage 7) zijn de minimumeisen opgenomen die 

van toepassing zijn op de Opdracht. De Inschrijving van Inschrijver dient, op straffe van uit-

sluiting van de aanbestedingsprocedure, te voldoen aan alle minimumeisen die zijn opgeno-

men in het Programma van eisen en wensen. Een Inschrijver die niet voldoet aan een of 

meer van de minimumeisen wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedings-

procedure. Dit blijkt uit uw akkoord in bijlage 8. 

 

Ondertekening van in te dienen documenten ten behoeve van de Inschrijving dient te gebeu-

ren door een functionaris die rechtsgeldig bevoegd is om namens Inschrijver op te treden en 

in voorkomend geval door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betreffende leden van 

het samenwerkingsverband. Zie ook het gestelde in paragraaf 5.1.2 ten aanzien van de be-

nodigde ondertekening in geval wordt ingeschreven door een samenwerkingsverband. Als in 

dit document de eis wordt gesteld dat een stuk moet worden ondertekend door een ‘be-

voegde vertegenwoordiger’ dan moet Inschrijver aan kunnen tonen dat de ondertekenaar 

bevoegd is de betreffende rechtspersoon te vertegenwoordigen. Doorgaans kan dit bewijs 

worden geleverd door overlegging van een uittreksel uit het Handelsregister. Wanneer in het 

Handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordi-

gingsbevoegd zijn, moeten de documenten ook door al deze personen worden ondertekend. 

Wanneer in het uittreksel beperkingen op de volmacht zijn geformuleerd dan moet daar re-

kening mee worden gehouden. Is een specifieke schriftelijke volmacht voor ondertekening 

van de aanbestedingsstukken afgegeven door de bevoegde vertegenwoordiger van de in-

schrijvende rechtspersoon, dan moet deze volmacht bij de Inschrijving worden gevoegd. 

 

De Inschrijver dient hiertoe bij zijn Inschrijving de volledig ingevulde en rechtsgeldig onderte-

kende conformiteitenlijst minimumeisen (bijlage 8) te voegen. Een Inschrijver wordt uitgeslo-

ten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure, indien zijn Inschrijving niet vol-

doet aan ieder van de gestelde minimumeisen, indien Inschrijver bij een of meerdere mini-

mumeisen door middel van nee heeft verklaard niet te voldoen aan de betreffende minimum-

eisen.  

 

Indien wordt ingeschreven in samenwerkingsverband, dan kan worden volstaan met het in-

dienen van een conformiteitenlijst minimumeisen, die voor het gehele samenwerkingsver-

band geldt. Deze verklaring moet worden ondertekend door het lid van het samenwerkings-

verband die als vertegenwoordiger (penvoerder) van het samenwerkingsverband optreedt en 

bevoegd is het samenwerkingsverband in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden. 

 

Indien gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst blijkt dat Inschrijver niet voldoet 

aan een of meerdere minimumeisen, terwijl Inschrijver heeft verklaard dat hij aan alle mini-

mumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de Raamovereenkomst aangemerkt. 

In dat geval is de Aanbestedende dienst gerechtigd de Raamovereenkomst te ontbinden.  
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8 Gunningscriteria en beoor-
deling 

8.1 Gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding  

Alle Inschrijvingen van Inschrijvers die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure 

en die door de Aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand 

van het gunningscriterium economisch meest voordelige Inschrijving; de beste prijs-kwaliteit-

verhouding.  

 

De rangorde (van hoog naar laag/van laag naar hoog) in de totaalscores bepaalt de econo-

misch meest voordelige Inschrijving. Opdrachtgever acht zich vrij de Opdracht te gunnen 

aan de Inschrijver die de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft gedaan.  

 

De gunningscriteria bestaan uit criteria op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwalitatieve 

criteria en de prijscriteria worden verschillend gewaardeerd. Met de kwalitatieve criteria zijn 

in totaal 700 punten te behalen per perceel. Met de prijscriteria zijn 300 punten te behalen 

per perceel. De gunningscriteria zijn opgenomen in de onderstaande tabel: 

 

Gunningscriteria Max. punten Beoordelingsmethode 

Gunningscriteria m.b.t. kwaliteit   

Perceel 1 700 punten A 

Perceel 2 700 punten A 

Perceel 3 700 punten A 

Gunningscriteria m.b.t. prijs   

Perceel 1 300 punten Zo laag mogelijk 

Perceel 2 300 punten Zo laag mogelijk 

Perceel 3 300 punten Zo laag mogelijk 

Totaal per perceel 1000 punten Beste prijs-kwaliteit verhou-

ding 

8.1.1 Gunningscriterium Kwaliteit  

De punten worden als volgt berekend: 

 

Punten per wens = (max punten per perceel/alle wegingsfactoren van het perceel opgeteld 

bij elkaar) * toegekende weging per wens 

 

In de formule wordt gesproken over "toegekende weging per wens". De toegekende weging 

per wens betreft het totaal van de "puntscores" van de betreffende Inschrijver op de wensen 
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zoals genoemd in de tabel die bij het betreffende perceel hoort (zie onderstaand). In bijlage 

15 is een voorbeeldberekening opgenomen. Voorts is voor een goed begrip van de werking 

van deze formule van belang te onderkennen dat tussenscores worden afgerond op 2 deci-

malen. De vervolgstap zal dus worden gebaseerd op de afgeronde score(s). 

 

Maximum aantal punten per wens t.b.v. perceel 1: Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons met 

helmcommunicatie en de mogelijkheid tot onderhoud zoals beschreven in bijlage 7:  

 

Wens Omschrijving Weegfactor 
Maximum 
punten 

1.10 De portofoon voldoet aan een hogere klasse dan EN 60529 

dan genoemd in eis 1.9.  

1 23,33 
 

1.15 
De portofoon heeft optioneel een zendvermogen groter 

dan/gelijk aan 3 Watt in DMO. (indien hier meerkosten aan 

verbonden zijn, op prijzenblad aangeven) 

3 70 
 

1.16 

De portofoons hebben in DMO een zo groot mogelijk bereik 

in een complex gebouw zijnde geen SCL. Een complex ge-

bouw is een object met meerdere bouwlagen en comparti-

menten. 

3 70 
 

1.17 

De portofoons hebben in DMO met gebruik van een DMO re-

peater een zo groot mogelijk bereik in een complex gebouw 

zijnde geen SCL. Een complex gebouw is een object met 

meerdere bouwlagen en compartimenten. 

3 70 
 

 2.2 
In de gebruikerstest dient de configuratie tenminste beoor-

deeld te worden met een "goed". (Zie ook de eisen m.b.t. ac-

cessoires 25, 26, 27 en 28) 

5 116,67 
 

3.1 
De portofoon ondersteunt IP over TETRA, multislot. 

1 23,33 
 

10.3 
Een "DGNA" gespreksgroep is tijdelijk en is bij het uit- en 

weer inschakelen van de portofoon uit de portofoon verwij-

derd. 

1 23,33 
 

10.4 Middels een "SDS bericht" is het mogelijk om naar een ge-

spreksgroep te schakelen. 

1 23,33 
 

13.4 
Van alle toetsen en andere bedieningsorganen is de functie 

duidelijk weergegeven door middel van een pictogram/kleur 

op de toets of een beschrijving op het display. 

2 46,67 
 

14.4 Het display kan indien ingesteld met de programmeertool 

weergeven: calling party, statusberichten en SDS berichten. 

1 23,33 
 

14.7 Displayteksten kunnen in het Engels worden weergegeven.  1 23,33 
 

25.7 
De aangeboden RSM is voorzien van een lineair regelbare 

volumeregeling. De volumeknop is stroef en/of heeft een 

voelbare schakeling. 

3 70 
 

27.4 De aangeboden helmcommunicatieset is op eenvoudige 

wijze links en rechts in de helm in te bouwen. 

3 70 
 

29.5 

Inschrijver levert bij gunning van de opdracht een compleet 

overzicht aan van de te programmeren parameters in de por-

tofoon en in de Mens-Machine-Interface, inclusief opgave en 

verklaring van de naar zijn idee optimale niveaus en instellin-

gen. 

2 46,67 
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Maximum aantal punten per wens t.b.v. perceel 2: Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons welke 

gebruik kunnen maken van de MSA Boom-mike die reeds in de regio in gebruik zijn en de 

mogelijkheid tot onderhoud: 

 

Wens Omschrijving Weegfactor 
Maximum 
punten 

1.10 De portofoon voldoet aan een hogere klasse dan EN 60529 

dan genoemd in eis 1.9.  

1 25,93 
 

1.15 
De portofoon heeft optioneel een zendvermogen groter 

dan/gelijk aan 3 Watt in DMO. (indien hier meerkosten aan 

verbonden zijn, op prijzenblad aangeven) 

3 77,78 
 

1.16 

De portofoons hebben in DMO een zo groot mogelijk bereik 

in een complex gebouw zijnde geen SCL. Een complex ge-

bouw is een object met meerdere bouwlagen en comparti-

menten. 

3 77,78 
 

1.17 

De portofoons hebben in DMO met gebruik van een DMO re-

peater een zo groot mogelijk bereik in een complex gebouw 

zijnde geen SCL. Een complex gebouw is een object met 

meerdere bouwlagen en compartimenten. 

3 77,78 
 

2.2 
In de gebruikerstest dient de configuratie tenminste beoor-

deeld te worden met een "goed". (Zie ook de eisen m.b.t. ac-

cessoires 25, 26, 27 en 28) 

5 129,63 
 

3.1 
De portofoon ondersteunt IP over TETRA, multislot. 

1 25,93 
 

10.3 
Een "DGNA" gespreksgroep is tijdelijk en is bij het uit- en 

weer inschakelen van de portofoon uit de portofoon verwij-

derd. 

1 25,93 
 

10.4 Middels een "SDS bericht" is het mogelijk om naar een ge-

spreksgroep te schakelen. 

1 25,93 
 

13.4 
Van alle toetsen en andere bedieningsorganen is de functie 

duidelijk weergegeven door middel van een pictogram/kleur 

op de toets of een beschrijving op het display. 

2 51,85 
 

14.4 Het display kan indien ingesteld met de programmeertool 

weergeven: calling party, statusberichten en SDS berichten. 

1 25,93 
 

14.7 Displayteksten kunnen in het Engels worden weergegeven.  1 25,93 
 

25.7 
De aangeboden RSM is voorzien van een lineair regelbare 

volumeregeling. De volumeknop is stroef en/of heeft een 

voelbare schakeling. 

3 77,78 
 

29.5 

Inschrijver levert bij gunning van de opdracht een compleet 

overzicht aan van de te programmeren parameters in de por-

tofoon en in de Mens-Machine-Interface, inclusief opgave en 

verklaring van de naar zijn idee optimale niveaus en instellin-

gen. 

2 51,85 
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Maximum aantal punten per wens t.b.v. perceel 3: Tetra C2000 TMO/DMO Portofoons zon-

der helmcommunicatie en de mogelijkheid tot onderhoud: 

 

Wens Omschrijving Weegfactor 
Maximum 
punten 

1.10 De portofoon voldoet aan een hogere klasse dan EN 60529 

dan genoemd in eis 1.9.  

1 31,82 
 

1.15 
De portofoon heeft optioneel een zendvermogen groter 

dan/gelijk aan 3 Watt in DMO. (indien hier meerkosten aan 

verbonden zijn, op prijzenblad aangeven) 

3 95,45 
 

2.4 In de gebruikerstest dient de RSM tenminste beoordeeld te 

worden met een "goed".  

5 159,09 
 

3.1 
De portofoon ondersteunt IP over TETRA, multislot. 

1 31,82 
 

10.3 
Een "DGNA" gespreksgroep is tijdelijk en is bij het uit- en 

weer inschakelen van de portofoon uit de portofoon verwij-

derd. 

1 31,82 
 

10.4 Middels een "SDS bericht" is het mogelijk om naar een ge-

spreksgroep te schakelen. 

1 31,82 
 

13.4 
Van alle toetsen en andere bedieningsorganen is de functie 

duidelijk weergegeven door middel van een pictogram/kleur 

op de toets of een beschrijving op het display. 

2 63,64 
 

14.4 Het display kan indien ingesteld met de programmeertool 

weergeven: calling party, statusberichten en SDS berichten. 

1 31,82 
 

25.7 
De aangeboden RSM is voorzien van een lineair regelbare 

volumeregeling. De volumeknop is stroef en/of heeft een 

voelbare schakeling. 

3 95,45 
 

14.7 Displayteksten kunnen in het Engels worden weergegeven.  1 31,82  

 

29.1 

Inschrijver biedt voor de aangeboden portofoons en indien 

van toepassing voor de accessoires de bijpassende ge-

bruiksvriendelijke programmeermiddelen inclusief software 

en alle eventueel toekomstige noodzakelijke updates en li-

centies aan (voor toekomstige wijzigingen van de software, 

updates en upgrades worden geen kosten in rekening ge-

bracht gedurende de looptijd van het contract). 

1 31,82 
 

29.5 

Inschrijver levert bij gunning van de opdracht een compleet 

overzicht aan van de te programmeren parameters in de por-

tofoon en in de Mens-Machine-Interface, inclusief opgave en 

verklaring van de naar zijn idee optimale niveaus en instellin-

gen. 

2 63,64 

 

 

 

 

 

 

NB. Bovenstaande tabellen komen uit bijlage 7. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid, 

prevaleert bijlage 7.  

Voor de kwalitatieve gunningscriteria van alle percelen worden de punten toegekend aan de 

hand van beoordelingscijfers die lopen van 10 tot en met 0. Deze cijfers worden door het 

beoordelingsteam toegekend volgens methode A zoals beschreven in paragraaf 8.2 van dit 

Beschrijvend Document. Vervolgens wordt per gunningscriterium het toegekende beoorde-

lingscijfer omgerekend naar het bijbehorende aantal punten via de onderstaande tabel en de 

navolgende formule: 
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Puntenscore = beoordelingscijfer x maximum puntenscore / 10  

 

Beoorde-

lingscijfer 

Waardering % van max te behalen 

punten 

 Toelichting 

10 Uitstekend 100% van het maximaal 

te behalen punten 

De uitwerking van de aspecten sluit in onderlinge 

samenhang uitstekend aan bij de gevraagde dienst-

verlening en vraagstelling. 

8 Goed 80% van het maximaal 

te behalen punten 

De uitwerking van de aspecten sluit in onderlinge 

samenhang goed aan bij de gevraagde dienstverle-

ning en de vraagstelling. 

6 Voldoende 60% van het maximaal 

te behalen punten 

De uitwerking van de aspecten sluit in onderlinge 

samenhang voldoende aan bij de gevraagde dienst-

verlening en de vraagstelling. 

Er ontbreekt echter informatie over significante pun-

ten. De wijze van invulling is niet volledig overtui-

gend en laat openingen over.  

4 Matig 40% van het maximaal 

te behalen punten 

De uitwerking van de aspecten sluit in onderlinge 

samenhang matig aan bij de gevraagde dienstverle-

ning en de vraagstelling. 

De gegeven informatie voldoet beperkt aan 

de verwachtingen van de Aanbestedende dienst. 

De beantwoording geeft onvolledige informatie.  

2 Onvol-

doende  

20% van het maximaal 

te behalen punten 

De uitwerking van de aspecten sluit in onderlinge 

samenhang onvoldoende aan bij de gevraagde 

dienstverlening en de vraagstelling. 

De Inschrijving geeft geen of irrelevante informatie 

en de beantwoording sluit totaal niet aan bij de ver-

wachtingen van de Aanbestedende dienst. 

0 Geen beant-

woording 

0% van het maximaal te 

behalen punten 

De Inschrijver geeft geen beschrijving of een be-

schrijving waarin geen van de gevraagde elemen-

ten terugkomt. De Inschrijver geeft geen relevante 

informatie. 

 

NB. Indien er wensen zijn waarbij een ja of nee antwoord mogelijk is, zullen 10 respectievelijk 

0 punten worden gegeven. 

NB. Tijdens de gebruikerstesten zullen alleen delen van deze rapportcijfers worden gebruikt  

om de beoordeling zo simpel mogelijk te maken. Respectievelijk worden alleen de cijfers 2, 6 

of 10 toegekend.   

8.1.2 Gunningscriterium Prijs 

Nadat de beoordeling van de Inschrijvingen voor alle percelen op basis van de kwalitatieve 

gunningscriteria heeft plaatsgevonden, worden de Inschrijvingen van alle percelen beoordeeld 

op basis van gunningscriterium Prijs (afgegeven op bijlage 11). Er wordt één totaalprijs per 

perceel berekend conform de prijsbijlage. Het betreft een fictieve berekening op basis van het 

te verwachten af te nemen volume. 
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8.2 Beoordeling 

De beoordeling van de Inschrijvingen op de gunningscriteria voor alle percelen vindt plaats in 

twee fasen: 

 

Fase 1: beoordeling kwalitatieve gunningscriteria (zie Programma van eisen en wensen)  

De Inschrijvingen worden allereerst (anoniem) intern en zoals aangeven in bijlage 7 extern 

beoordeeld op basis van de kwalitatieve schriftelijke gunningscriteria. Hierna vinden de ge-

bruikerstesten plaats. Zie ook bijlage 14. De inschrijfprijzen zijn bij de beoordelaars op dat 

moment nog niet bekend. 

 

De beoordeling van de Inschrijvingen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria vindt plaats 

per perceel door een beoordelingsteam dat bestaat uit minimaal 4 leden. De gebruikerstesten 

worden door meerdere groepen van 3 personen en een tankautospuit bezetting beoordeelt.   

 

Methode  

Alle leden van het beoordelingsteam beoordelen individueel iedere Inschrijving per kwalitatief 

gunningscriterium en kennen per kwalitatief gunningscriterium een beoordelingscijfer (10 tot 

en met 0) toe (absolute beoordeling, zie tabel). 

 

Na de individuele beoordeling van de Inschrijvingen op de kwalitatieve gunningscriteria vindt 

een plenaire bijeenkomst van het beoordelingsteam plaats, waar de individuele beoordelings-

resultaten per kwalitatief gunningscriterium worden besproken. Per kwalitatief gunningscrite-

rium bespreken de betrokken beoordelaars hun individuele beoordelingen en motiveren zij 

waarom zij tot een bepaald rapportcijfer zijn gekomen. Hierna wordt door alle beoordelaars in 

consensus één beoordelingscijfer vastgesteld (dus geen gemiddeld rapportcijfer), afgerond op 

2 decimalen achter de komma. Indien nodig worden tijdens de plenaire behandeling de be-

oordelingsresultaten bijgesteld. De definitieve beoordelingsresultaten worden derhalve tijdens 

de plenaire bijeenkomst definitief door het voltallige beoordelingsteam vastgesteld.  

  

Nadat de definitieve beoordelingscijfers per kwalitatief gunningscriterium zijn vastgesteld, 

wordt per kwalitatief gunningscriterium aan de Inschrijving het bijbehorende aantal punten 

toegekend.  

In het Programma van eisen en wensen wordt ook gewerkt met wegingen waar het over wen-

sen gaat.  

 

Fase 2: beoordeling gunningscriterium prijs 

Nadat de beoordeling van de Inschrijvingen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria heeft 

plaatsgevonden, worden de Inschrijvingen beoordeeld op basis van gunningscriterium Prijs. 

Er wordt één totaalprijs berekend conform de prijsbijlage. Het betreft een fictieve berekening 

op basis van het te verwachten af te nemen volume. 

 

Fase 3: eindscore 

De Inschrijver (combinatie) die de laagste prijs per toegekend kwaliteitspunt heeft gescoord 

heeft de ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ ingediend. De Aanbestedende dienst is 

voornemens om de Opdracht aan deze Inschrijver (combinatie) (voorlopig) te gunnen. 

 

Indien twee of meer Inschrijvingen na beoordeling als hoogste zijn geëindigd, dan is de Aan-

bestedende dienst voornemens om de Opdracht (voorlopig) te gunnen aan de Inschrijver 

(combinatie) die op het gunningscriterium kwaliteit de hoogste score heeft behaald. Indien 
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twee of meerdere Inschrijvingen na beoordeling als hoogste zijn geëindigd én deze Inschrij-

vingen op gunningscriterium kwaliteit dezelfde score hebben behaald, dan zal door middel van 

loting worden bepaald aan welke Inschrijver (combinatie) de Aanbestedende dienst de Op-

dracht voorlopig zal gunnen.  

8.3 Prijzenblad en anti-manipulatiebepaling   

Bij het invullen van het prijzenblad en het bepalen van de te offreren prijzen, moet de In-

schrijver de volgende uitgangspunten in acht nemen:  

 

> Alle prijzen moeten worden afgerond tot twee cijfers achter de komma.  

> Alle prijzen moeten worden opgegeven in euro’s. 

> Alle prijzen moeten worden opgegeven inclusief en exclusief omzetbelasting (btw). 

> Inschrijver dient voor alle prijzen aan te geven wat de bijbehorende btw-percentages 

zijn.  

> Alle prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals (maar niet uitsluitend) reis- en 

verblijfkosten. Dit betekent dat de Aanbestedende dienst, behalve de door Inschrijver 

geoffreerde tarieven, niets aan Inschrijver verschuldigd is.  

> Het indienen van een irreële of manipulatieve Inschrijving is verboden. Van een mani-

pulatieve Inschrijving kan sprake zijn wanneer - als gevolg van miskenning door de In-

schrijver van bepaalde aannames van de Aanbestedende dienst - de beoordelings-

systematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee beoogde doel, zoals bijvoor-

beeld het innemen van een realistische positie, wordt verstoord. Een Inschrijving is in 

ieder geval, doch niet uitsluitend, manipulatief en/ of irreëel als: 

o een of meer tarieven worden aangeboden die op zichzelf beschouwd niet markt-

conform en/of niet realistisch zijn; 

o de tarieven niet een in de branche gebruikelijke opbouw/samenhang hebben; 

o een of meerdere tarieven de gehanteerde formule frustreren; 

o sprake is van negatieve of nultarieven.  

o een irreële of manipulatieve Inschrijving is ongeldig en wordt terzijde gelegd. 

o Inschrijver verklaart zijn Inschrijving te hebben gedaan met in achtneming van het 

gestelde in deze eis ten aanzien van een irreële of manipulatieve Inschrijving. 

> Het prijsformulier dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, volle-

dig te worden ingevuld. Wordt het prijsformulier niet volledig ingevuld, dan zijn de prijs-

formulieren onderling niet vergelijkbaar en is de Aanbestedende dienst gehouden deze 

Inschrijver uit te sluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.  

> Het is Inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, niet toege-

staan de prijzen op een andere wijze aan te bieden dan door middel van het voorge-

schreven prijzenblad van bijlage 11.  

> De Aanbestedende dienst controleert niet of de prijzen juist zijn ingevuld en doorbere-

kend. 

> De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde 

gegevens.  
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8.4 Gebruikerstest 

Als onderdeel van de beoordelingsprocedure zal een gebruikerstest worden uitgevoerd. Indien 

verschillende leveranciers exact dezelfde producten aanbieden met dezelfde artikelnummers, 

dan wordt dit product slechts één keer getest gedurende de gebruikerstesten. In bijlage 14 is 

het beoordelingsprotocol van het testteam opgenomen ter informatie. 

 

 

 

*** 
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Bijlage 1  
Checklist Inschrijving  
 
In het eerste deel van de onderstaande tabel zijn alle documenten opgenomen, die door In-

schrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, bij Inschrijving moeten 

worden ingediend.  

 

In het tweede deel van de tabel zijn alle documenten opgenomen, die door de Inschrijver 

aan wie de Aanbestedende dienst voornemens is de Opdracht te gunnen binnen zeven ka-

lenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de Aanbestedende dienst moeten wor-

den ingediend.  

 

Bij Inschrijving indienen: 

1 Aanbiedingsbrief (welk perceel en aantal aanbiedingen) 

2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

3 Formulier referentieopdracht 

4 Uitwerking geschiktheidseisen 

5 Conformiteitenlijst minimumeisen 

6 Uitwerking gunningscriteria  

7 Prijzenblad  

Na voorlopige gunning indienen:  

1 Gedragsverklaring Aanbesteden 

2 Uittreksel Handelsregister 

3 Verklaring Belastingdienst 

4 Bewijs verzekering 

5 Bewijs kwaliteitsmanagementsysteem 

6 Bewijs onderaanneming/derde/ Uniform Europees Aanbestedingsdocument (indien van 
toepassing) (zie paragraaf 4.4) 

Na definitieve gunning indienen: 

1 Format nadere overeenkomst/bestelformulier 

2 Escalatieprocedure reparaties fabrikant 
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Bijlage 2  
Standaardformulier vragen  
 
 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 3  
Concept Raamovereenkomst  
 

 

(Deze bijlage wordt in week 38 toegevoegd op TenderNed) 
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Bijlage 4  
Inkoopvoorwaarden  
 

(Separaat te vinden op TenderNed,) 
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Bijlage 5 
Uniform Europees Aanbeste-
dingsdocument 
 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 6 
Formulier referentieopdracht 
 

 
Inschrijver dient per referentieopdracht een formulier referentieopdracht te hanteren.  

 
NB Om te controleren of de referentieopdracht naar tevredenheid van de Opdrachtgever van 

de referentie en tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is verricht, behoudt de 

Aanbestedende dienst zich het recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact 

op te nemen met de Opdrachtgever van de referentieopdracht. 

 

Gegevens Opdrachtgever 

1) Naam Opdrachtgever  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

2) Naam contactpersoon Opdrachtgever  

Functie  

Telefoonnummer  

 

Referentieopdracht 

3) Datum start referentieopdracht.  

Datum eind referentieopdracht.  

Reden beëindiging referentieopdracht.  

4) 

Omschrijving van de Opdracht, waaruit 

in ieder geval blijkt dat de 

referentieopdracht voldoet aan de 

referentie-eis. 

 

5) 

Indien verricht in combinatie dan wel 

hoofd-onderaannemerschap: het 

percentage/aandeel in de feitelijk 

uitvoering van de referentieopdracht; 

aard en inhoud van de eigen 

werkzaamheden. 

 

 

Hierbij verklaart Inschrijver dat bovenstaande referentieopdracht naar behoren is uitgevoerd. 

De referent tekent ervoor dat alle essentiële aspecten van de uitvoering van de 

overeenkomst van de referentie naar behoren en conform overeenkomst van de referentie 

zijn uitgevoerd. Dat betekent dat geen sprake is geweest van het structureel niet nakomen 

van een of meerdere essentiële aspecten van de dienstverlening die onderdeel vormden van 

de overeenkomst van de referentie.  
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Statutaire naam Inschrijver / 

Statutaire namen van 

combinanten  

 

Naam ondertekenaar  

Functie ondertekenaar  

Handtekening 

 

 

 

Plaats en datum  

 

  



 51/66 

 

Bijlage 7  
Programma van eisen en wen-
sen 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 8  
Conformiteitenlijst minimumeisen 

Inschrijver (combinatie) verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het volledige Pro-

gramma van eisen en wensen en dat zijn inschrijving aan alle genoemde eisen voldoet. 

 

Indien gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst blijkt dat inschrijver (combinatie) 

niet voldoet aan één of meerder minimumeisen, terwijl inschrijver (combinatie) heeft ver-

klaard dat hij aan alle minimumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de Raam-

overeenkomst aangemerkt. In dat geval is de Aanbestedende dienst gerechtigd de Raam-

overeenkomst te ontbinden.  

 

Statutaire naam inschrijver 

(combinant: Ingeval van een 

combinatie moeten de 

combinanten hun afzonderlijke 

namen opgeven.) 

 

Naam ondertekenaar  

Functie ondertekenaar  

Handtekening 

 

 

 

Plaats en datum  
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Bijlage 9 
Procedure klachtenafhandeling 
bij (EU) aanbestedingen door het 
IFV 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 10  
Klachtenformulier aanbestedingen 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 11  
Prijzenblad 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 12  
Stappenplan digitaal inschrijven 
op overheidsopdrachten via 
TenderNed 

(Separaat te vinden op TenderNed) 
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Bijlage 13 
Richtlijn 2014/24/EU 
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Bijlage 14 
Beoordelingsprotocol gebruikerstest 

Algemeen 

Als onderdeel van de beoordelingsprocedure zal er conform de beschrijving van het pro-

gramma van eisen en wensen een gebruikerstest worden uitgevoerd. 

 

In het programma van eisen en wensen wordt regelmatig verwezen naar de gebruikerstest. 

Deze gebruikerstest voor de portofoons omvat het gebruik van de aangeboden apparatuur 

onder operationele simulatie van een "normale brandweerinzet" met classificatie binnen-

brand.  

Bij deze simulatie zal geen sprake zijn van een test onder langdurige extreme hitte (oefening 

"flash over" simulatie) of onderdompeling (te water raken). 

 

Voor de portofoons wordt er een gebruikerstest op spraakverstaanbaarheid in Tetra en DMO 

mode worden uitgevoerd. Daarnaast zal er in DMO mode het bereik worden getest.   

De gebruikerstest wordt uitgevoerd door brandweerpersoneel uit de repressieve dienst uit de 

deelnemende Veiligheidsregio's (hierna te noemen "testteam").  

Iedere proef wordt uitgevoerd en beoordeeld door meerde teams van minimaal 3 personen.  

Tijdens de proef worden de eisen geverifieerd (KO criteria) en de wensen beoordeeld.  

 

Om de bepaalde eisen en wensen zoals beschreven in het programma van eisen en wensen 

te beoordelen, staat deze test gepland van week  44 tot en met week 45 op één of meerdere 

nader te bepalen locaties.  

 

Aanleveren apparatuur 

Inschrijver dient op een nader te communiceren datum en plaats in week 43 de gevraagde 

artikelen per perceel in afsluitbare transport box(en) af te leveren. U kunt hierover per e-mail 

contact opnemen met de heer M.H. Meijer via martin.meijer@ifv.nl.  

 

De Inschrijver levert de hieronder gevraagde apparatuur werkend/ bedrijfsklaar af. Inschrijver 

wordt in de gelegenheid gesteld om bij aflevering van de te testen apparatuur en bij aanvang 

van de testen een uitleg te geven aan het testteam (max. 15 minuten). Technische aanpas-

singen na het inleveren van de te testen apparatuur zijn niet toegestaan.  

Tip: zorg ervoor dat er een korte handleiding beschikbaar is voor het testteam (QRC). Het 

afleverschema zoals zal gelden op bovengenoemde datum zal nader gecommuniceerd wor-

den. 

 

Na aflevering voor de test tot na de definitieve gunning zal de aangeleverde apparatuur van 

alle Inschrijvers door de Aanbestedende dienst worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. 

 

Aan te leveren apparatuur 

Voor de gebruikerstest dient Inschrijver de portofoon(s) in met opgeladen batterij in de confi-

guratie(s) en met de optimale instellingen zoals Inschrijver deze in zijn Inschrijving heeft aan-

geboden. Daarnaast dient per perceel het volgende te worden aangeleverd:  

 

 

mailto:martin.meijer@ifv.nl
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Perceel 1: 

> 7 x portofoons met antenne en batterij waarvan 1 met repeater functie.  

> 6 x RSM conform eis 25.2 met Nexus aansluiting. 

> 2 x RSMG conform eis 26.1 

> 1 x lader conform eis 22.1 meer- en enkelvoudig  

> 1 x lader conform eis 22.2 

> 1 x lader conform eis 22.3  

> 6 x helmcommunicatieset Skull-mike  conform eis 27.1 

> 6 x helmcommunicatieset Boom-mike conform eis 17.1 

 

Perceel 2: 

> 7 x portofoons met antenne en batterij waarvan 1 met repeater functie.  

> 6 x RSM conform eis 25.2 met Nexus aansluiting. 

> 1x RSMG conform eis 26.1 

> 1 x lader conform eis 22.1 meer- en enkelvoudig  

> 1 x lader conform eis 22.2 

> 1 x lader conform eis 22.3  

> 4 x helmcommunicatieset MSA boom-mikes (de betreffende Veiligheidsregio maakt 

reeds gebruik van MSA Boom-mikes) 

 

Perceel 3: 

> 7 x portofoons met antenne en batterij waarvan 1 met repeater functie.  

> 6 x RSM conform eis 25.1 met audio connect aansluiting. 

> 1 x lader conform eis 22.1 meer- en enkelvoudig  

> 1 x lader conform eis 22.2 

> 1 x lader conform eis 22.3  

 

Daarbij geldt dat de Tetra C2000 portofoons voorzien dienen te zijn van door de regio’s 

vooraf beschikbaar gestelde gespreksgroepen alsmede K-SCK sleutels.  

Uiteraard dienen de aan de brandweer toegewezen DMO groepen geprogrammeerd te zijn. 

 

De vertrouwelijke informatie (K-SCK sleutels en GSSI) wordt op verzoek aan individuele le-

veranciers beschikbaar gesteld.  

Na de uitvoering van de test is Inschrijver verplicht om deze informatie te verwijderen con-

form het beveiligingsbeleid C2000 (deze informatie is te vinden in de Staatscourant 5393 

welke is gepubliceerd in 2012). Na het terug krijgen van de apparatuur dient u direct de 

eventueel aanwezige K-SCK sleutels en GSSI te verwijderen. 

 

De contactpersoon op de inlever locatie(s) zal zo nodig zorgdragen voor aansluiting op net-

spanning gedurende de opslag. 

 

Uitvoering testen 

De Inschrijvers zijn niet aanwezig tijdens de uitvoering van de testen.  

 

Het is echter wel toegestaan om ten tijde van de test één technicus op afroep op de testloca-

tie aanwezig te hebben ten einde onvoorziene technische problemen snel te kunnen oplos-

sen. Het oplossen van onvoorziene technische problemen beperkt zicht tot het uitvoeren van 

handelingen welke door de gebruikers ook uitgevoerd kunnen worden. Deze handelingen 

mogen niet meer omvatten dan op de gevraagde Quick Reference kaart omschreven. 

Beheerwerkzaamheden zoals een her-configuratie, aanpassen van parameterinstellingen of 

overeenkomstige werkzaamheden (beoordeling door de testleider) zijn niet toegestaan. 
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De testgroep zal hierna de in de programma’s van eisen expliciet genoemde wensen beoor-

delen en de daarvoor benodigde activiteiten uitvoeren.  

 

Van de testdag word een verslag gemaakt om de procedures en de uitvoering van de test 

vast te leggen. De testen worden afgenomen onder leiding van de projectleider en project-

groep leden van deze aanbesteding. De leden van het testteam zullen op basis van een 

standaardinstructie alle testen identiek uitvoeren en de resultaten op een van te voren be-

schikbaar gesteld, identiek formulier vastleggen. Na de test worden door alle personen die 

de test uitvoeren een cijfer per wens gegeven van 0 tot 10 punten waarbij geldt hoe hoger, 

hoe beter (conform programma van eisen en wensen).  

 
 
Gebruikerstest Tetra TMO-DMO C2000 Portofoon 

Naam  ____________________ merk  

Korps  ____________________ type  

Beoorde-
laar  A     B     C Acc.  

  Datum  

 

Deze test wordt gedaan door drie personen. 

- persoon (A) staat buiten bij de TS tussen 2 pylonen met zijn gelaat naar de pomp op 

een afstand van een halve meter. 

- persoon (B) staat buiten op een afstand van 20 meter voor de TS tussen 2 pylonen. 

- Persoon (C) luistert op afstand alles mee en zit in een aparte ruimte. Dit om de 

spraakherkenbaarheid en kwaliteit te beoordelen.  

- De TS zal bij alle testen met hetzelfde toerental draaien (1 pompbediende voor alle 

testen). 

- Het geluidsniveau wordt voor aanvang van alle testen gemeten en bedraagt bij deze 

test 80 dB(A) te zijn. 

 

Waardering voorbeeld:  Onvoldoende = 2  Voldoende = 6 Goed= 8 Uitstekend = 10 
 

Voor de berichten krijg je tekst aangereikt door de waarnemer  

 

A. Testen van geluidskwaliteit / spraakverstaanbaarheid  

 

Programma 

van eisen 

en wensen 

Testomschrijving  Waardering:  

 

Eisen en wensen spraakcommunicatie 

 

 

2.3, 2.4 

 

Test de portofoon met RSM zonder achtergrond geluid  
 
(In de gebruikerstest dient de RSM tenminste beoordeeld te wor-
den met een voldoende  (E)  
 
(In de gebruikerstest dient de RSM tenminste beoordeeld te wor-
den met een goed (W) 
A geeft een bericht naar B en B geeft hieraan een oordeel en no-
teert dit. 
B geeft een bericht naar A en A geeft hieraan een oordeel en no-
teert dit. 
C beoordeelt alle gesprekken tussen A en B. 
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2.3, 2.4 Test portofoon met RSM met achtergrond geluid. (E) 
 

A geeft een bericht naar B en B geeft hieraan een oordeel en 

noteert dit. 

B geeft een bericht naar A en A geeft hieraan een oordeel en 

noteert dit. 

C beoordeeld alle gesprekken tussen A en B. 

 

 

 

B. Testen van bedienfuncties     

Waardering voorbeeld:  Onvoldoende = 2  Voldoende = 6 Goed= 8 Uitstekend = 10 

 

Deze test wordt gedaan door drie personen in de ruimte ………… 

 
Programma 

van eisen 

en wensen 

Testomschrijving  Waardering:  
 

Algemeen  

1.12 De portofoon of batterij is voorzien van een afneembare degelijke 

riemclip. (E) 

 

Bedienfuncties  

11.1 Testen van aan/uit knop/toets op voelbare schakeling.(E) 

De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de 

functie aan/uit met een voelbare schakeling.  

 

11.2 Testen volumeknop/toets(en) op stroefheid en voelbare 

schakeling.(E) 

De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de 

functie volumeregeling met een voelbare schakeling. 

 

11.3 Testen zendtoets op voelbare schakeling.(E) 

De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de 

functie zenden (PTT-toets). De zendtoets is op het gevoel 

duidelijk te onderscheiden en is van een duidelijk voelbaar 

schakelmoment voorzien. 

 

11.4 Testen van kanalenkeuze knop/toetsen op een voelbare 

schakeling.(E) 

De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de 

functie keuze gespreksgroep met een voelbare schakeling. 

 

11.8 Portofoon is bedienbaar met handschoenen.(E) 

De functies PTT, noodoproep, volumeregeling van de portofoon 

zijn bedienbaar met brandweer handschoenen (conform NEN-EN 

659). 

 

Gespreksgroepen  

12.3 Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden middels 

een (draai)schakelaar.(E) 

 
 

12.4 Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden via het 

menu.(E) 

 

 

 

Toetsenbord  

13.2 De toetsen van het toetsenbord hebben een duidelijk voelbaar 

mechanisch schakelmoment.(E) 
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13.4 Van alle toetsen en andere bedieningsorganen is de functie 

duidelijk weergegeven door middel van een pictogram/kleur op 

de toets of een beschrijving op het display.(W) 

 

Noodoproep  

15.1 De portofoon dient te zijn voorzien van een duidelijk herkenbare 

noodknop in de kleur oranje.(E) 

 

15.6 De noodknop is zodanig bovenop de portofoon geplaatst dat 

deze bediend kan worden als de portofoon in de portofoonzak 

geplaatst is zoals omschreven in eis 1.6. (E) 

 

15.7 De noodknop is beschermd tegen onopzettelijk activeren 

(bijvoorbeeld verzonken aangebracht). (E) 

 

15.8 Test noodoproep functie TMO. (E) 

De noodoproepfunctie functionaliteit is mogelijk in de TETRA 

Trunked Mode (TMO). 

 

15.9 Test noodoproepfunctie DMO. (E) 

De noodoproepfunctie functionaliteit is mogelijk in TETRA Direct 

Mode (DMO). 

 

Batterij en lader   

21.1 De batterij is op een eenvoudige wijze en zonder hulpmiddelen 

door de gebruiker te vervangen en kan niet ongewenst losraken. 

(E) 

 

21.2 De laadcontacten van de batterij/portofoon zijn degelijk 

uitgevoerd en kunnen zonder aanvullende handelingen worden 

schoongemaakt. (E) 

 

22.3 Voor alle laders geldt dat de portofoon met accessoires stevig in 

de lader gefixeerd is zonder dat dit het uitnemen ervan 

bemoeilijkt. (E) 

 

22.3 Is de portofoon handig in en uit de bureaulader te halen met 

accessoires eraan? 

 

22.3 Is de portofoon handig uit de voertuiglader te halen met 

accessoires eraan?(E) 

 

22.3 Zit de portofoon goed vast in de voertuiglader?  

22.3 Is de portofoon handig in en uit de meervoudige lader te halen 

met accessoires eraan? (E) 

 

RSM 

25.6 Testen van de volume regeling, op voelbare schakeling op de 

RSM. (E)  

De aangeboden RSM is voorzien van een volumeregeling. De 
volume regeling heeft een voelbare schakeling. 
 

 

25.7 Testen of de aangeboden RSM is voorzien van een lineair regel-
bare volumeregeling. (W) 
De aangeboden RSM is voorzien van een lineair regelbare volu-
meregeling. De volumeknop heeft een voelbare schakeling. 
 

 

25.8 Test portofoon met RSM die is nat geworden.  
 
De aangeboden RSM voldoet aan minimaal aan een waterdicht-
heid zoals beschreven in EN 60529 klasse IP67 norm. (E) 
 

(zowel de RSM van A als B worden nat gemaakt via een douche-

kop bij de TS) 

A geeft een bericht naar B en B geeft hieraan een oordeel en no-

teert dit. 

B geeft een bericht naar A en A geeft hieraan een oordeel en no-

teert dit. 
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C beoordeeld alle gesprekken tussen A en B. 

25.12 Testen of het volume met aangesloten RSM nog te regelen is op 
de portofoon. 
Het volume van de RSM is in elk geval regelbaar via de porto-
foon. (E) 
 

 

 
 
C. Gebruikerstest met portofoon, RSM en helmcommunicatieset   
 

Waardering voorbeeld:  Onvoldoende = 2  Voldoende = 6 Goed= 8 Uitstekend = 10 

 

Een ploeg van 6 personen met de zelfde type helm/ademlucht en helmcommunicatieset 

voert een nader beschreven praktijkopdracht uit met als doel de spraakverstaanbaarheid te 

beoordelen tijdens een inzet. 

 

Iedere deelnemer aan de inzet vult persoonlijk een beoordeling in: 

 
Datum  

Naam   

Inzet baan nummer   

Regio (VRNHN, VRK, VRIJ)  

Helmcommunicatieset  

Ademlucht   

Helm  

Masker   

Functie binnen de ploeg  

 

Beoordeling 

 
Programma 

van eisen 

en wensen 

Vraag Beoordeling:   

onvoldoende / 

voldoende 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spraakverstaanbaarheid met helmcommunicatieset 

Goede spraakverstaanbaarheid in samenstel van de 

portofoon,RSM, helm ademluchtmasker, helmcommunicatieset 

met beoordeling bij de test door de externe partij waarbij een STI-

waarde van minimaal 0,45 wordt verkregen in combinatie met 

een realistisch lawaainiveau tot maximaal 80 dBA. In 

degebruikerstest dient de configuratie tenminste beoordeeld 

worden met een "voldoende”. (Zie ook de eisen bij accessoires 

25,26,27,28.) (E) 

 

2.2 In de gebruikerstest dient de configuratie tenminste beoordeeld 
te worden met een "goed". (Zie ook de eisen m.b.t. accessoires 
25, 26, 27 en 28)(W) 

 

26.5 Spraakverstaanbaarheid RSMG  
In de gebruikerstest dient de RSM in combinatie met de 

helmcommunicatieset / spreekluisterset tenminste beoordeeld te 

worden met een "voldoende". 

 

 
Graag een korte motivatie van uw beoordeling: 
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D. Gebruikerstest met portofoon, RSM, helmcommunicatieset DMO en 
DMO repeater 

 

Waardering voorbeeld:  Onvoldoende = 2  Voldoende = 6 Goed= 8 Uitstekend = 10 

 

Een ploeg van 6 personen met de zelfde type helm/ademlucht en helmcommunicatieset 

voert een nader beschreven praktijkopdracht uit met als doel de spraakverstaanbaarheid te 

beoordelen tijdens een inzet. 

 

Iedere deelnemer aan de inzet vult persoonlijk een beoordeling in: 

 
Datum  

Naam   

Inzet baan nummer   

Regio (VRNHN, VRK, VRIJ)  

Helmcommunicatieset  

Ademlucht   

Helm  

Masker   

Functie binnen de ploeg  

 

Beoordeling 

 

Programma 

van eisen 

en wensen 

Vraag Beoordeling:   

onvoldoende / voldoende / 

goed 

 Spraakverstaanbaarheid   

1.16 Afstand van A tot aan meetpunt B in DMO-DMO. (W)  

1.17 Afstand tot meetpunt C  met repeater   (W)  

1.17 Afstand tot meetpunt D met repeater  (W)  

1.17 Afstand van meetpunt A tot C met repeater (W)  

 

 

E. Testen beheerstool software 
 

Waardering voorbeeld:  Onvoldoende = 2  Voldoende = 6 Goed= 8 Uitstekend = 10 

 

Vanuit iedere deelnemende Veiligheidsregio geeft 1 persoon een beoordeling met betrekking 

tot de gebruiksvriendelijkheid van de beheer software. 

 
Datum  

Naam   

Regio ( NHN, VRK, IJss)  

Software van merk  

  

Programma 

van eisen 

en wensen 

Vraag Beoordeling:   

onvoldoende / voldoende / 

goed 

29.1 Is de software eenvoudig en gebruiksvriendelijk in het 

gebruik? (W) 

 

Inschrijver biedt voor de aangeboden portofoons en indien 

van toepassing voor de accessoires de bijpassende 
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gebruiksvriendelijke programmeermiddelen inclusief software 

en alle eventueel toekomstige noodzakelijke updates en 

licenties aan. (voor toekomstige wijzigingen van de software, 

updates en upgrades worden geen kosten in rekening 

gebracht gedurende de looptijd van het contract) 

 

29.1 Biedt de software de benodigde programmeermogelijkheden? 

 

 

29.1 Is de programeer hardware  degelijk  

 

 

 De status van het product of systeem moet zichtbaar zijn 

Elementen (zoals tekst, afbeeldingen en interacties met het 

systeem) moeten herkenbaar zijn voor iedere gebruiker en 

moeten ook aan deze verwachting voldoen. 

 

De gebruiker moet in controle blijven en ook dit gevoel 

hebben. 

 

De bediening moet consequent zijn (eenzelfde term, menu, 

knop of pictogram heeft in alle gevallen eenzelfde betekenis) 

 

Het systeem moet helpen voorkomen dat de gebruiker een 

vergissing maakt. 

 

Herkennen gaat voor op herinneren: het is beter dat 

elementen duidelijk zijn en (waar nodig) uitgelegd worden dan 

de gebruiker veel te laten onthouden 

 

De bediening moet flexibel en eenvoudig te leren zijn 

 

Het systeem moet niet meer informatie laten zien dan nodig is 

om het te gebruiken 

 

Het systeem moet de gebruiker van goede feedback 

voorzien, met name wanneer laatstgenoemde een vergissing 

maakt. In dat geval dient het systeem de gebruiker te helpen 

deze te herstellen 

 

Er moet een mogelijkheid zijn om meer informatie te vinden 
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Bijlage 15  
Voorbeeldberekening formule pa-
ragraaf 8.1.1   

(Separaat te vinden op TenderNed) 

 


