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Planning

Gunningsfase: 8 jun 2022 17:00 

Bekijk alles

Vraag & Antwoord
Stel hier uw vragen en bekijk alle vragen en antwoorden

Prijslijsten (read-only)
1. Prijzenblad

Opties
PROCEDURE: Vergrendelde offertefase

Bekijk alles

Tender documenten
Behorend bij deze tender

Let op: Deze documenten zijn bijlagen, u dient op 'start' te klikken om een inschrijving te kunnen doen!

Vragenlijsten

1. De Opdracht

Tender ZIP-export

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

196691 Juridisch advies en advocaatdiensten 

De Gemeente voorziet in de behoefte aan juridisch advies en procesvertegenwoordiging primair vanuit de eigen juristen. In sommige gevallen, als bijvoorbeeld specialistische kennis nodig is waar intern niet in kan worden voorzien of een second opinion nodig is, is externe
juridische advisering nodig. 

 
Onderhavige Opdracht heeft betrekking op de dienstverlening van advocaten voor advisering, procesvertegenwoordiging en kennisoverdracht op de volgende rechtsgebieden:
1. bestuursrecht;

 2. privaatrecht, onroerend goedrecht/bouwrecht/algemeen verbintenissenrecht;
 3. Europees en Nederlands mededingingsrecht, staatssteunrecht en aanbestedingsrecht;

 4. vennootschaps- en ondernemingsrecht en governance-vraagstukken;
 5. financiering en zekerheden en insolventierecht;

 6. rechtspositie-, arbeids- en medezeggenschapsrecht;
 7. informaticarecht, Intellectuele eigendomsrechten, gegevensbescherming
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De Gemeente heeft deze Aanbesteding met zorg opgesteld. Mocht de Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan
dient de Inschrijver de Contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk - in ieder geval voor het moment van inschrijving - via de mijn berichten module in
Negometrix, op de hoogte te stellen op straffe van rechtsverwerking. De Inschrijver kan na het indienen van zijn Inschrijving zich niet beroepen op niet
tijdig gemelde tegenstrijdigheden.

  
Vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze Aanbesteding dienen gesteld te worden bij de eerste ronde voor de Nota van Inlichtingen.
De vragen dienen uiterlijk te worden gesteld op de datum zoals vermeld in de planning bij "Sluiting gelegenheid tot het stellen van vragen 1ste Nota van
Inlichtingen".
Vragen dienen te worden gesteld via de "vraag & antwoord" module van Negometrix. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling vragen te clusteren en in een
excel bestand te uploaden.
Inschrijver wordt verzocht de vraag te stellen bij de betreffende Negometrix- vraag en als titel het bijhorende vraagnummer op te nemen.
Alle overige communicatie vindt uitsluitend plaats via een bericht (mijn berichten) in Negometrix.
Alle tijdig gestelde vragen worden geanonimiseerd beantwoord in een Nota van Inlichtingen die in Negometrix wordt gepubliceerd. Na publicatie van de
eerste Nota van Inlichtingen, kunnen Inschrijvers uitsluitend vragen stellen over de informatie uit deze nota. Eventuele vragen of onduidelijkheden zullen
worden beantwoord in een tweede Nota van Inlichtingen die eveneens in Negometrix wordt gepubliceerd.

Voor meer instructies met betrekking tot de "vraag & antwoord" module wordt verwezen naar deze link.

Resultaten: 0   

U heeft nog geen vragen aangemaakt

 Exporteer Vraag & Antwoord

 Exporteer Vraag & Antwoord
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U kunt uw bedrijf verwijderen als deelnemer aan deze tender. Verwijdering betekent dat u niet langer als deelnemer gekoppeld bent aan deze tender en niet langer op de hoogte zal worden gehouden over de voortgang van deze tender

Verwijder organisatie als deelnemer
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