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Kennisnemen van
Het gewijzigde lnkoop- en aanbestedingsbeleid (bijlage 1), het gewijzigde lnkoop- en
aanbestedingsreglement (bijlage 2) van de gemeente Roosendaal en de van toepassing verklaarde
gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij ICT producten en -diensten (bijlage 3).

lnleiding
Vanaf 1 juli 2016 geldt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012voor alle aanbestedingen door (semi-)
publieke instellingen in Nederland. Aanbesteden in de praktijk is niet alleen een kwestie van Europese
wetten en regels, maar ook van aanvullend gemeentelijk beleid. De wijziging van de Aanbestedingswet
is de aanleiding om het huidige lnkoopbeleid en reglement van de gemeente Roosendaal aan te
passen. Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering is de gemeente Roosendaal steeds
meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten. De algemene inkoopvoorwaarden
voldoen niet voor deze specifieke producten en diensten. Besloten is de vanuit de VNG opgestelde
Gemeentelijke lnkoopvoorwaarden b¡ lT (GlBlT) hiervoor van toepassing te verklaren.

I nformatie/ke rnboodschap
ln het lnkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door
de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente
Roosendaal plaatsvindt. Om meer uniformiteit tussen gemeenten in de regio (te weten de gemeenten
Breda, Oosterhout, Bergen op Zoom en het lnkoopbureau West-Brabant) te bevorderen is regionaal
besloten het raamwerk'lnkoop- en aanbestedingsbeleid'van de VNG toe te passen.
Daarnaast hanteert de gemeente Roosendaal een lnkoop- en aanbestedingsreglement. Hierin zijn de
beleidsuitgangspunten vertaald naar concreet toepasbare richtlijnen bij het uitvoeren van lnkoop- en
aanbestedingstrajecten. De VNG heeft in samenwerking met de lT-branche en diverse Gemeenten de
Gemeentelijke lnkoopvoorwaarden bij lT (GlBlT) opgesteld. Besloten is om deze GIBIT van toepassing
te verklaren voor de gemeente Roosendaal. De GIBIT help de gemeente om te waarborgen dat een
product wordt verkregen dat ze echt wil, waarvoor duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat aansluit bij
de behoefte en doelstellingen.

Consequenties
Het gewijzigde lnkoop- en aanbestedingsbeleid, het gewijzigde lnkoop- en aanbestedingsreglement
van de gemeente Roosendaal en de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij ICT producten en -diensten
worden door Cluster lnkoop geimplementeerd binnen de organisatie van de gemeente Roosendaal.
Hiervoor worden sessies belegd en wordt zowel de gemeentelijke website als Sharepoint up to date
gehouden.
Het college zegt het volgende toe: Naleving van het lnkoop- en aanbestedingsbeleid en het lnkoop- en
aanbestedingsreglement zowel op organisatieniveau als op medewerkersniveau.

€ommunicatie
Het gewijzigde beleid, reglement en de nieuwe inkoopvoorwaarden voor lT worden in het elektronisch
Gemeenteblad bekendgemaakt, gepubliceerd in de Roosendaalse Bode en op de gemeentelijke
website.
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Vervolg(procedure)
n.v.t.

Bijlagen
1. lnkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Roosendaal
2. lnkoop- een aanbestedingsreglement gemeente Roosendaal
3. Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij lT (GlBlT)
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Inleiding
Een professioneel Inkoop- en aanbestedingsbeleid helpt de Gemeente Roosendaal om een
doelmatig inkoper te zijn. Professionalisering van de aanbestedingspraktijk is niet alleen een
kwestie van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Het doel van
aanvullend beleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere
professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen Gemeenten te bevorderen.
Binnen dit kader is regionaal (Breda, Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal en het
Inkoopbureau West-Brabant) besloten het raamwerk 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid'van de
VNG toe te passen met ieder een eigen addendum.

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het Inkoopproces inzichtelijk en transparant
gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in
de Gemeente Roosendaal plaatsvindt. De Gemeente Roosendaal leeft daarbij een aantal
centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 3). Aangezien Inkoop plaatsvindt in een
dynamische omgeving, dient de Gemeente Roosendaal continu bezig te zijn met het
doorvoeren van verbeteringen in de Inkoopprocessen. De Gemeentelijke doelstellingen zijn
hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de Gemeente
Roosendaal.

Inkoopmissie
Cluster Inkoop wil een positieve bijdrage leveren aan de continue verbetering van de
Inkoopprofessionalíteit van de Gemeente Roosendaal. Inkoop functioneert als een geïntegreerd
onderdeel van het bedrijfsvoering proces en draagt bij aan de onbelemmerde voortgang van
het primaire proces. Inkoop adviseert proactief over de Inkoopfunctie en fungeert als
sparringpartner. Daarnaast geeft Inkoop op een professionele wijze uitvoering aan
contractbeheer.

fnkoopvisie
De Gemeente Roosendaal spant zich in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop-
en aanbestedingspraktijk. Dat doet zij door het continu streven naar het (verder) verhogen
van de Inkoopvolwassenheid van teams, onder meer door Inkoopprocessen te standaardiseren
en te faciliteren met ondersteuning van Cluster Inkoop. De Europese en de nationaal openbare
aanbestedingen worden centraal vanuit de Inkoopadviseurs gecoördineerd. De

Inkoopadviseurs leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan het strategisch Inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de Gemeente Roosendaal en bevorderen mede de efficiency, door
proactief het management te adviseren aan de hand van onder andere spendanalyses,
marktontwikkelingen, wet- en regelgeving etc.

Op basis van lokale beleidskeuzes zijn door de Gemeente Roosendaal eigen accenten gelegd.
Dit geldt met name op de volgende gebieden:
a. Het sociale domein.
b. Economie en meer specifiek daarin de binnenstad.
c, Leefbaarheid en wonen.

1



Daarnaast gaat de Gemeente Roosendaal bij het inkopen van Werken, Leveringen of Diensten
uit van de volgende uitgangspunten:

Ethisch en ideëel

hoe gaat de Gemeente om met de
maatschappij en het milieu bij inkopen?

(hoofdstuk 4)

hoe gaat de Gemeente om met de
relevante regelgeving? (hoofdstuk 3)

Juridisch

hoe gaat de Gemeente om met de markt en
Ondernemers? (hoo,fdstuk 5)

Organisatorisch

hoe koopt de Gemeente in? {hoofdstuk 6}

Economisch

2



1 Definities
Naast de in de aanbestedingsregelgeving gehanteerde begrippen, wordt in dit Inkoop- en
aanbestedingsbeleid verstaan onder:

Aanbesteding
Een Inkoopprocedure die ertoe leidt dat een opdracht van de Gemeente voor Leveringen,
Diensten en/of Werken verstrekt wordt aan een of meerdere Ondernemers.

Aanbested ingsdocument
Een aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding
conform de vigerende nationale Aanbestedingswet en de vigerende Europese
aa n bested i ngsrichtlij nen, niet zij nde een Offerteaa nvraag.

Aanbestedingswet
De gewijzigde Aanbestedingswet 2072 die per 1 juli 2016 van kracht is.

Concessie
Een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een overheidsopdracht voor:
o Diensten waarbij de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat uit het recht de

dienst te exploiteren, al dan niet gecombineerd met een betaling.
o Werken waarbij de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat uit het recht het

werk te exploiteren, al dan niet gecombineerd met een betaling.

Contractant
De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.

Diensten
Diensten als bedoeld in artikel 1,1. Aanbestedingswet

Gemeente
De Gemeente Roosendaal, zetelend Stadserf 1 te Roosendaal

fnkoop
(Rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of
Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde
Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Inkoopproces
Het Inkoopproces omvat het inventariseren en specificeren van hetgeen ingekocht moet
worden, het selecteren en contracteren van de meest geschikte Ondernemer(s), het
daadwerkelijk bestellen van Werken, Leveringen en/of Diensten en het bewaken van hetgeen
ingekocht dient te worden inclusief de nazorg.

Inkoopprocedure
Een enkelvoudige onderhandse aanbesteding, een meervoudig onderhandse aanbesteding, een
nationale aanbesteding of Europese aanbesteding, gericht op en resulterend in een
overheidsopdracht voor Leveringen, Diensten en/of Werken.

Inkoopreglement
Een reglement in de vorm van een handboek waarin specifiek voor het Inkoopproces geldende
interne procedures, bevoegdheden en richtlijnen staan beschreven.

Leveringen
Leveringen als bedoeld in artikel 1.1. Aanbestedingswet.
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Lokale Ondernemer
Een 'Aannemer', een 'Leverancier' of een 'Dienstverlener' waarvan de hoofdvestiging zich
bevindt binnen de kernen van de Gemeente.

Offerte
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag
Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties of
een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese
aa n bested i n gsrichtl ij nen.

Ondernemer
Een 'Aannemer', een 'Leverancier' of een 'Dienstverlener'

Regionale Ondernemer
Een 'Aannemer', een 'Ondernemer' of een 'Dienstverlener' waarvan de hoofdvestiging zich
bevindt binnen een van haar buurgemeenten, zijnde Regio West-Brabant. Het betreft hier de
gemeenten:

Aalburg Breda Halderberge Rucphen Woensdrecht
Alphen-Chaam Drimmelen Moerdijk Steenbergen Woudrichem
Baarle-Nassau Etten-Leur Oosterhout Tholen Zundert
Bergen op Zoom Geertruidenberg Roosendaal Werkendam

Social Return
Het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding die Ondernemers aanzet tot het
aanbieden van (leerwerk)stages en/of het in dienst nemen van mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt en/of jongeren.

Werken
Werken als bedoeld in artikel 1.1. Aanbestedingswet.

4



2 Gemeentelijke doelstellingen
De Gemeente wil
realiseren:

met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen

a Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare
en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.
De Gemeente leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het
Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt de Gemeente efficiënt en effectief in.
De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het
beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het
beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal, De Gemeente houdt
daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor Ondernemers tot gemeentelijke
opdrachten.

b. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever
zijn.
Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop.
Continu wordt geÏnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen
en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven
naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de
Inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in
de Contractant en in wederzijds respect tussen de Gemeente en de Contractant. De
Gemeente spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de
Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het Inkoopproces.

Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding.
Bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan de Gemeente ook interne en
andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de
in te kopen Werken, Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol.

d. Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de
Gemeente
Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente en daar
direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn daarbij
steeds rechtstreeks afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen.

e. De Gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als
voor Ondernemers voorop.
Zowel de Gemeente als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens
het Inkoopproces. De Gemeente verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen
en criteria te stellen en door een efficiënt Inkoopproces uit te voeren. Concreet kan de
Gemeente hiertoe digitaal inkopen (en aanbesteden). De Gemeente maakt, indien van
toepassing, gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor haar
inkopen en aanbestedingen.

c
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Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid
van de Gemeente.
Eén van de doelstellingen die de Gemeente met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wil
realiseren is een continue positieve bijdrage aan de doelstellingen uit het collegeprogramma
leveren. De belangrijkste Inkoop gerelateerde collegedoelstellingen zijn in willekeurige
volgorde:

1. Stimulering regionale economie
2. Duurzaamheid
3. Innovatie
4. Social return

Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en
organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze
uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.
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3 Juridische uitgangspunten
3.1 Algemeen juridisch kader
De Gemeente leeft de relevante wet- en regelgeving na. Uitzonderingen op (Europese) wet- en
regelgeving zullen door de Gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepast om te
voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor
het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

a

a

Aanbestedingswet: dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen
o 20L4/23/EU voor concessieovereenkomsten;
o 2OI4/24/EU voor klassieke overheidsopdrachten;
o 2O74/25/EU voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en

energievoorziening, vervoer en postdiensten.
Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en - beperkt - onder de
(Europese)drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen,
Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is

afkomstig van de Europese Unie. De 'Aanbestedingsrichtlijnen' vormen momenteel de
belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit
Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.
Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten,
Gemeentewet: het wettelijke kader voor Gemeenten.a

3.2 Uniforme documenten
De Gemeente streeft ernaar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval
dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze
aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden
geconfronteerd. De Gemeente past bij de betreffende Inkoop, ingeval van toepassing, in ieder
geval van onderstaande documenten de meest recente vastoestelde versie (www.overheid.nl)
toe:
. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten;
. Algemene Inkoopvoorwaarden voor werken (UAV en/of TI);
. Aanbestedingsreglementwerken (ARW);
. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT);
o Richtsnoeren Leveringen en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken

Landbouw en Innovatie;
. Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

Innovatie;
¡ In incidentele gevallen kan voor bepaalde inkopen waarvoor in de branche gebruikelijke

algemene voorwaarden correct zijn gedeponeerd en redelijk zijn, besloten worden om in te
stemmen met de toepasselijkheid daarvan;

o Gids Proportionaliteit.
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3.3 Algemene beginselen bij Inkoop
a. Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht.

De Gemeente neemt bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten boven de
(Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
onder de (Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de
volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:
. Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden

behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte
discriminatie is verboden.

. Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

. Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te
zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal
zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

. Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan
de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de

opdracht. De Gemeente past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen
eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot
de contractvoorwaa rden.

. Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere
lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en

goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de

Gemeente.

b. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Volgens vaste jurisprudentie is het privaatrechtelijk handelen van de overheid tevens
vatbaar voor toetsing aan de publiekrechtelijke algemene beginselen van behoorlijk
bestuur (a,b,b,b.). De Gemeente neemt bij haar inkopen de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht, zoals:
. Het gelijkheidsbeginsel: de Gemeente moet gelijke gevallen op gelijke wijze

behandelen zoals is neergelegd in artikel 1 van de Grondwet.
¡ Het motiveringsbeginsel: de Gemeente moet haar besluiten goed motiveren, de

feiten moeten juist zijn en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.
. Het zorgvuldigheidsbeginsel: de Gemeente moet een besluit zorgvuldig

voorbereiden en nemen.
¡ Het vertrouwensbeginsel: op goede gronden moet erop kunnen worden vertrouwd

dat als de Gemeente een bepaald besluit neemt, dit besluit ook wordt nagekomen.

3,4 Grensoverschrijdend belang
Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk
grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een

duidelijk grensoverschrijdend belang past de Gemeente de algemene beginselen van het
aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk
grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij
buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken
uit de uitgevoerde marktanalyse.
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Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend
belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de
opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.
Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend
belang, zal de Gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort
uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de
Gemeente op haar website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms, zoals Negometrix,
Aanbestedingskalender en Tenderned.

3.5 Mandaat en volmacht
Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende Mandaat-, Volmacht- en
Machtigingsbesluit van de Gemeente, De Gemeente wil slechts gebonden zijn aan
verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke
vertegenwoordig ing.

3.6 Afwijkingsbevoegdheid
De Inkoopprocedures zijn van toepassing op de totale gemeentelijke organisatie van alle
goederen, diensten en werken. In het algemeen geldt dat het toepassen van de Europese-,
nationale- of lokale- wet en regelgeving geen keuze is, maar een verplichting. Het toepassen
van een minder uitgebreide procedure wanneer de wet een Europese procedure voorschrijft is
niet toegestaan. De gemeentelijke organisatie heeft hierin geen bevoegdheden. Het argument
tijd- of budgetgebrek is geen reden om van de procedure af te wijken.

Afwijken van het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in bepaalde gevallen wel
mogelijk. Hiertoe dient een voorstel tot afwijking van het beleid, voorzien van een positief
advies van het Cluster Inkoop ter beslissing worden voorgelegd aan het directieteam. Deze zal
schriftelijk een advies geven over de uiteindelijke keuze van de aanbestedingsvorm. In het
kader van de Aanbestedingswet mag een Ondernemer bezwaar maken tegen de genomen
beslissing van het directieteam. Hiertoe dient deze dan een kort geding aanhangig te maken
bij de bevoegde rechtbank.
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4 Ethische en ideële uitgangspunten
4.L Integriteit
a De Gemeente stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.

De Gemeente heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer
handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes.
Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt
voorkomen.

b De Gemeente contracteert enkel met integere Ondernemers.
De Gemeente wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden
met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij
Inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van
uitsluitingsgronden, het hanteren van de 'Gedragsverklaring Aanbesteden' of 'Wet Bibob'.

4.2 Duurzaam Inkopen
De Gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Duurzaam inkopen is

het meenemen van sociale en milieuaspecten in het Inkoopproces,

Bij Inkopen neemt de Gemeente milieuaspecten in acht.
Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:
. Bij de product- en marktanalyse inventariseert de Gemeente per opdracht, welke Werken,

Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden.
. In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te

sluiten overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen.
o De Gemeente kan kiezen om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik van e-mail

etc.).
o De Gemeente zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij

een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van de Gemeente en haar
werkwijze.

Met betrekking tot een aantal 'productgroepen' zijn door rvo.nl zogenaamde
'duurzaamheidscriteria' opgesteld. Het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte) heeft bijvoorbeeld de duurzaamheidscriteria die
betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemaakt voor toepassing in RAW-bestekken
door middel van het opstellen van de'RAW-Catalogus Bepalingen - Duurzaam inkopen',

In 2OI2 heeft het college het Manifest 'Professioneel Duurzaam Inkopen' ondertekend. Het
Manifest sluit aan bij de doelstelling om 100o/o duurzaam in te kopen, bevordert duurzaam
ondernemerschap in de hele keten en heeft oog voor sociale doelen. Met de ondertekening van
dit manifest verklaart de Gemeente de ambitie te hebben om duurzaam inkopen volgens de

nieuwe aanpak uit te voeren. Het Manifest roept de Gemeente op de Inkoopfunctie strategisch
in te zetten met het oog op het nastreven van ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.
Daarbij is het van belang om in alle fasen van een Inkoopproces op zoek te gaan naar kansen
op duurzame, innovatieve oplossingen, zo mogelijk in samenspraak met het bedrijfsleven, met
name bij die inkopen waarbij dit substantieel kan bijdragen aan de duurzaamheiddoelen van
de organisatie.
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Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft voor een aantal productgroepen
duurzaamheidseisen laten ontwikkelen. Deze criteria worden gepubliceerd via rvo.nl en
pianoo.nl. De doelstelling van 100o/o duurzaam inkopen betekent dat bij 100o/o van het totale
bedrag, dat wordt besteed aan producten en diensten uit productgroepen waarvoor
duurzaamheidseisen beschikbaar zijn, wordt voldaan aan deze eisen.

fnkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats (SROI).
Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en Social return.
De Gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom
de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return on investment
(SROI) staat voor het gebruikmaken van de rol van opdrachtgever/ subsidiegever door de
Gemeente om sociale doelstellingen te verwezenlijken, zoals het creëren van werkplekken voor
(laagopgeleide) werklozen en leerlingen.

De Gemeente spant zich in voor het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen we direct beÏnvloeden door in onze Inkoop en aanbesteding
sociale voorwaarden op te nemen richting de te contracteren Ondernemer. De Ondernemer
kan tot een passende invulling door bijvoorbeeld het aanbieden van (leerwerk)stages en/of het
in dienst nemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren.

Uitgangspunt is dat SROI wordt toegepast in alle aanbestedingstrajecten. De Ondernemer
conformeert zich door in te schrijven op een aanbesteding, aan het realiseren van bepaalde
resultaten op basis van sociale bestek voorwaarden. SROI maakt daarmee onderdeel uit van
de contractvoorwaarden. Ondernemers zetten in beginsel 5olo vân de (daadwerkelijke) omvang
van de opdracht in voor SROI. In situaties waarbij aantoonbaar is dat toepassing van SROI
niet passend is dan wel het gestelde percentage disproportioneel is, kan ervoor gekozen
worden het genoemde percentage van 5o/o nãâr beneden bij te stellen, buiten de opdracht te
houden, of op een andere wijze in te vullen.

Er zijn legio mogelijkheden om invulling te geven aan SROL Naast het sociale
maatschappelijke rendement wordt ook aandacht geschonken aan het economisch rendement,
door voldoende rekening te houden met de bedrijfsvoering van de Ondernemers. De Gemeente
past SROI, waar mogelijk, dan ook in de meest brede zin toe en binnen de keten van
samenwerking bij de Ondernemer. Voor Ondernemers dient SROI een uitvoerbaar en wenselijk
middel te zijn zodat Ondernemers zelf maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen. Een

keurmerk dat toegepast kan worden in aanbestedingen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen is de PSO ladder.

Daarnaast worden Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare
arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-
betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

4.3 fnnovatie
De Gemeente moedigt - daar waar mogelijk - innovatiegericht inkopen en aanbesteden aan.
Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de Gemeente
ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld
gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van
de eigenschappen van een bestaand'product'.
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Naast de innovatie gericht op het product of dienstverlening kan innovatie ook betrekking
hebben op het Inkoopproces. Hierbij wordt door de toepassing van een 'innovatieve'
contractvorm die innovativiteit bij de Ondernemer stimuleert en de aanbesteding daarvan
creativiteit ontlokt uit de markt. Er wordt dan niet meer aanbesteed op basis van een volledig
uitgewerkt bestek, maar op basis van een op 'output'gerichte vraagspecificatie.
De Gemeente streeft ernaar om waar mogelijk minder traditioneel aan te besteden en in plaats
daarvan gebruik te maken van aanbestedingsvormen zoals 'design & construct' en
prestatiegericht i n kopen.

Speciale aandacht gaat uit naar innovatieve initiatieven en mogelijkheden die lokale en
regionale Ondernemers kunnen bieden. Door het hanteren van onderhandse
aanbestedingsdrempels ontstaan kansen voor lokale en regionale Ondernemers om innovatieve
ideeën en oplossingen in de praktijk te brengen.

12



5 Economische uitgangspunten
5.1 Product- en marktanalyse
De Gemeente acht het van belang om de markt te kennen door - indien mogelijk - een
product en/of marktanalyse uit te voeren, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de
opdracht niet wordt gerechtvaardigd. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het
'product' en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante
markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke
machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsulatie met
Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de Ondernemersrelatie
a De Gemeente acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk.

De Gemeente streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers
(Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. De Gemeente moet in beginsel
vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop (waaronder de keuze van Ondernemer(s)
en Contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en
regelgeving.

b De Gemeente kiest voor de meest aangewezen Ondernemersrelatie.
Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van de
Gemeente door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten,
productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De Gemeente kiest in dat
geval voor de meest aangewezen Ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in

een Ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de
opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en
beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

5.3 Lokale econom¡e en midden- en kleinbedrijf (MKB)
a De Gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm

van discriminatie van Ondernemers leidt.
In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig
onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan
rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Discriminatie
moet daarbij worden voorkomen en de Gemeente moet niet onnodig regionale, nationale,
Europese of mondiale kansen laten liggen. Lokaal inkopen kan bijdragen aan de
doelmatigheid van de Inkoop.

b De Gemeente heeft oog voor het MKB.
Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De Gemeente houdt
echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit
kan de Gemeente doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het
toestaan van het aangaan van combinaties en onder aanneming, het verminderen van de
lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en
gunningscriteria.
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5.4 Samenwerkingsverbanden
De Gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkoop. Dit
geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met
andere Gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op Inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten,
werkvoorzieningsschappen, belastingen en sociale regelgeving.

5.5 Bepalen van de Inkoopprocedure
De Gemeente zal - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit- bij de onderstaande
bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type
Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval
kan de Gemeente ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde
inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

(Bedragen zijn exclusief BTW)

xoverweging om in plaats van een meervoudig onderhandse procedure, nationaal
openbaar aan te besteden. Deze overweging vindt altijd plaats op advies van
Cluster Inkoop.

Het is van belang per opdracht te bezien welke procedure het meest geschikt en
proportioneel is. Bij die afweging spelen naast het hierboven genoemde schema ook nog

andere zaken een rol, te weten de transactiekosten van de aanbestedende dienst en de
inschrijvende partijen, de marktsamenstelling (het aantal potentiële inschrijvers), de
complexiteit van de opdracht en het gewenste eindresultaat. Bij de keuze van de procedure
dienen deze onderdelen derhalve gemotiveerd te worden en afgestemd te worden met de
Inkoopadviseur.

De overweging wordt meegegeven om ook bij opdrachten die enkelvoudig onderhands
aanbesteed mogen worden, toch meervoudig onderhands aan te besteden. Dit in het kader
van proportionaliteit, roulatie van Ondernemers, de economische situatie en in het kader
van de Aanbestedingswet dient hierbij de keuze van de aanbestedingsprocedure en keuze
Ondernemer gemotiveerd te worden.

Enkelvoudig
onderhands

Tot € 50.000 Tot € 50.000 Tot € 50.000

Meervoudig
onderhands

€50.000-€750.000 € 50,000 - Europees
drempelbedrag

€ 50.000 - Europees
drempelbedrag

Nationaal
€ 750.000- Europees

drempelbedrag

* € 50.ooo -
Europees

drempelbedrag

*€50.000-Europees
drempelbedrag

Europees
Vanaf Europees
drempelbedrag

Vanaf Europees
drempelbedrag

Vanaf Europees
drempelbedrag

Inkoopprocedure Werken Leveringen Diensten
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Een belangrijk aspect is het afsluiten van raamovereenkomsten, De Gemeente kan
overwegen raamovereenkomsten af te sluiten voor soortgelijke opdrachten die gebundeld
kunnen worden en die door eenzelfde Ondernemer/ markt uitgevoerd kunnen worden. Dit
leidt tot een afname van administratieve handelingen en kleine meervoudige en
enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, Eveneens leidt het tot duidelijke vastgestelde
financiële en contractuele voorwaarden. De raamovereenkomsten dienen voor langere tijd
(maximaal 4 jaar) te worden afgesloten.

o Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag
De Gemeente vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.

. Meervoudig onderhandseOfferteaanvraag
De Gemeente vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf
Ondernemers een Offerte. Indien de interne klant geen drie tot vijf Ondernemers kan
aanwijzen wordt er gekozen om Nationaal aan te besteden.

. Nationaal aanbesteden
Onder de Europese drempelbedragen zal de Gemeente Nationaal aanbesteden. De

Gemeente zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.
. Europees aanbesteden

Boven de Europese drempelbedragen zal de Gemeente in beginsel Europees
aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende
wet- en regelgeving.

5.6 Inkoopprocedure voor soc¡ale en andere spec¡f¡eke diensten
Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure, gezien de
beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening. Volgens deze vereenvoudigde procedure moet een opdracht met een
waarde boven € 750.000 verplicht worden (voor)aangekondigd. Met de CPV-zoektool van
PIANOo (www.pianoo.nl) kan gecontroleerd worden of een bepaalde dienst onder het regime
voor sociale en specifieke diensten valt of niet.

De vereenvoudiqde procedure houdt in:
o Een verplichte aankondiging of vooraankondiging bij opdrachten met een waarde boven

€ 750.000. (Bij speciale-sectorbedrijven is deze grens € 1.000.000);
o Het beantwoorden van door Ondernemers gestelde vragen over de aanbesteding;
o Het opnemen van technische specificaties in het Aanbestedingsdocument;
. Het verplicht gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
. Het opstellen van een proces-verbaal van de opdrachtverlening;
o Het aankondigen van de gegunde opdracht.

In overleg en met toestemming van Cluster Inkoop geldt voor sociale en andere specifieke
diensten met een waarde onder de € 750.000,- dat deze enkelvoudig onderhands
aanbesteed mogen worden. In overweging en met toestemming van Cluster Inkoop kan
echter een meervoudige- of Nationale openbare procedure worden opgestart.
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5.7 Raming en financiële budget
Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke
raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de
opdracht te bepalen. De Gemeente wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen
aangaat die zij niet kan nakomen. Inkoop vindt dan ook slechts plaats nadat is vastgesteld dat
het financiële budget beschikbaar en toereikend is.

Daarbij bepaalt de raming op basis van de Europese aanbestedingsregelgeving de verplicht te
volgen Inkoopprocedure(s). Het is daarbij van belang dat de opdracht niet kunstmatig wordt
gesplitst ('splitsingsverbod') met als doel zich bewust aan de aanbestedingsregelgeving te
onttrekken. Als geen totale prijs is vastgesteld geldt als berekeningsgrondslag voor de waarde
van de opdracht:
. De totale waarde voor de gehele looptijd, als de looptijd gelijk is aan of korter dan 48

maanden, of
o Het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48 bij opdrachten voor

onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald.

Indien een levering, dienst of werk of een samenvoeging hiervan in verschillende percelen
wordt verdeeld, wordt voor de raming van de waarde van de opdracht de waarde van alle
percelen opgeteld. Voor de berekening van de waarde van opdrachten voor diensten wordt de
totale vergoeding aan de Ondernemer in acht genomen.
Voor de berekening van de waarde van opdrachten voor werken wordt naast de geraamde
waarde van de opdracht ook de geraamde waarde in aanmerking genomen van de voor de
uitvoering van het werk noodzakelijke goederen die door de Gemeente ter beschikking van de
Aannemer zijn gesteld.

5.8 Eerlijke meded¡nging en commerc¡ële belangen
De Gemeente bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke
kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non-
discriminerend te handelen, bevordert de Gemeente een eerlijke mededinging. Dit zal
bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn).
De Gemeente wenst geen Ondernemers te betrekken in haar Inkoopproces die de mededinging
vervalsen.

De Gemeente houdt tijdens het Inkoopproces rekening met de rechtmatige commerciële
belangen van Ondernemers. Hoewel er op de Gemeente een verregaande motiveringsplicht
rust aangaande bijvoorbeeld de gunning van een opdracht, deelt de Gemeente op grond van
de Aanbestedingsregelgeving bepaalde gegevens niet mee indien:
. Openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan;
o Met het openbaar belang in strijd zou zijn;
. De rechtmatige commerciële belangen van Ondernemers zou kunnen schaden;
o Afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen Ondernemers zou kunnen doen.
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6 OnEanisatonische uitgangspunten
6.1 Inkoopproces
Het Inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.
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ånl
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1 Voortraject Bepalen van Inkoopbehoefte
Bepalen van het aanbod (bijv. product- en marktanalyse)
Raming en bepalen van het financiële budget
Keuze Offerteaanvraag

a

t

t

¡

2 Specificeren Opstellen van eisen en wensen
Omschrijven van de opdracht
Opstellen Offerteaa nvraag
Bepalen procedure en contractvorm

a

3 Selecteren Eve ntue le voorselectie geïnte resseerde O nd e rneme rs
Bekendmaking opdracht via verzenden van de
Offerteaanvraag/ de website of andere platforms zoals
Tenderned, Negometrix, Aa n bested i ngska lender
Offertes evalueren
Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de

geldende wet- en regelgeving)
Gunning aan winnende Ondernemer

a

a

a

I

4 Contracteren Verzenden opdrachtbrief of tekenen (raam) overeenkomst
met (winnende) Contractant
Registreren getekende overeenkomst
Informeren afgewezen Ondernemers
Contract aanmelden bij contractensysteem

t

,

5 Bestellen Uitvoeren van de opdracht
Eventueel met het doen van bestellingent

6 Bewaken Bewaken termijnen
Controleren nakoming afgesproken prestaties
Tijdige betaling facturen

a

I

a

7 Nazorg Beheren van de overeenkomst,
prijsindexeringen of looptijd
Evalueren overeenkomst met Contractant

bijvoorbeeldt

¡

Sta,F Toelichting
Fase
fnkoopproces
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6.2 Inkoop in de organisatie
Inkoop is door middel van een gecoördineerde Inkoopfunctie georganiseerd. Ter uitvoering van
door de Gemeente vastgestelde Inkoopbeleid en Inkoopreglement en onder
verantwoordelijkheid van het college, adviseren en ondersteunen de Inkoopadviseurs van
Cluster Inkoop bij Inkoopprocedures,

Het is van belang per opdracht te bezien welke procedure het meest geschikt en
proportioneel is, Bij die afweging spelen naast de geraamde contractwaarde ook nog andere
zaken een rol, te weten de transactiekosten van de aanbestedende dienst en de
inschrijvende partijen, de marktsamenstelling (het aantal potentiële inschrijvers), de
complexiteit van de opdracht en het gewenste eindresultaat.

Bij de keuze van de procedure dienen deze onderdelen derhalve gemotiveerd te worden en
afgestemd te worden met de Inkoopadviseur.
o Europ€se en Nationale (niet)openbare aanbestedingen worden altijd centraal vanuit de

In koopadviseu rs gecoörd i neerd.
o Meervoudig onderhandse aanbestedingen worden na afstemming met het Cluster Inkoop

centraal door de Inkoopadviseurs of door Opdrachtgever de gecoördineerd.
o Enkelvoudige onderhandse aanbestedingen worden na afstemming met het Cluster Inkoop

door de Opdrachtgever gecoördineerd.

6.3 Verantwoordelijken
Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. De portefeuillehouder
Inkoop is verantwoordelijk voor Inkoop. Het college van burgemeester en wethouders is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
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7 Addendum Gemeente Roosendaal
7.L Het selecteren van Ondernemers via grosl¡jstsystematiek
De Aanbestedingswet moet vooral het midden- en kleinbedrijf betere kansen bieden op
overheidsopdrachten. Naar aanleiding hiervan maakt de Gemeente gebruik van zogenaamde
groslijsten.

Een groslijst is een bestand van plaatselijke- en regionale Ondernemers welke gebruikt wordt
voor uitvoering van enkelvoudige- en meervoudige onderhandse werkzaamheden en zijn van
toepassing op de categorieën:
1. GWW en Civieltechnische werkzaamheden.
2. Cultuurtechnische werkzaamheden.
3. Bouwkundige (sloop) werkzaamheden.

Plaatselijke Ondernemers
Ondernemers die een vestiging hebben met straatnaam en postcode binnen de
gemeentegrenzen van de Gemeente Roosendaal. Bij enkelvoudig onderhandse werkzaamheden
zal gebruik gemaakt worden van de groslijsten met plaatselijke Ondernemers. Is dit niet
mogelijk dan wordt er overgestapt naar de groslijsten met regionale Ondernemers,

Regionale Ondernemers
Ondernemers die een vestiging hebben met straatnaam en postcode binnen de
gemeentegrenzen van de Regio West-Brabant (RWB). Bij meervoudige onderhandse
aanbestedingen zal gebruik gemaakt worden van de groslijsten met plaatselijke en regionale
Ondernemers.

Het betreft hier de Gemeenten

Een Ondernemer buiten de hierboven genoemde Gemeenten kan op de groslijst komen als
deze een werk van de Gemeente, via Nationaal of Europese aanbestedingsregels, in opdracht
heeft gekregen en heeft afgerond middels een goede beoordeling.

Uitvoering g roslijstsystematiek
Op basis van het soort werk zal de projectleider van het team Ingenieursbureau in
samenwerking met het Cluster Inkoop op transparante wijze per toerbeurt een keuze maken
welke Ondernemer in aanmerking komt voor het maken van een aanbieding. Het kan
voorkomen dat een Ondernemer wordt uitgenodigd om in een één op één relatie
werkzaamheden uit te voeren. Bij de afweging van de keuzes zullen ervaring, begrip, kwaliteit
van de dienstverlening en de mate waarin de Ondernemer kan voldoen aan de verwachtingen
en wensen van de Gemeente bepalend zijn.

Aalburg Breda Halderberge Rucphen Woensdrecht
Alphen-Chaam Drimmelen Moerdijk Steenbergen Woudrichem
Baarle-Nassau Etten-Leur Oosterhout Tholen Zundert
Bergen op Zoom Geertruidenberg Roosendaal Werkendam
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Uitvoering shortlistsystematiek
Voor de uitvoering van enkelvoudige- en meervoudige onderhandse werkzaamheden voor
werken, diensten en/of leveringen waarvoor geen groslijsten zijn, wordt een shortlist met
potentiële gegadigden gemaakt. Het samenstellen van een shortlist dient objectief, transparant
en non-discriminatoir te geschieden waarbij productkennis, certificering, ervaring etc. een rol
spelen. De Inkoopadviseur biedt aan de betreffende budgethouder ondersteuning bij het
samenstellen van de shortlist. Een shortlist is:
o Gevarieerd (verschillende soorten en typen gegadigden;
. Uitdagend (nieuwe en bestaande gegadigden);
. Kwalitatief voldoende (gegadigden die technisch, logistiek, kwalitatief en

bedrijfseconomisch in staat zijn om gevraagd product, dienst of werk binnen de gestelde
planning te kunnen leveren).

7.2 Samenvoegen van opdrachten en combinatie van opdrachten
Opdrachten worden niet onnodig samengevoegd. Als opdrachten worden samengevoegd dient
dit op basis van objectieve gronden schriftelijk te worden gemotiveerd. Hierbij wordt onder
andere acht geslagen op de samenstelling van de relevante markt, de gevolgen voor het
Midden- en Kleinbedrijf, de risico's van de samenvoeging en de mate van samenhang van de
opdrachten. Een opdracht die elementen bevat van werken, leveringen en diensten, wordt
geplaatst volgens de procedure van het element dat relatief de hoogste waarde
vertegenwoord igt.

7.3 Inkoopprocedure voor inhuur tijdelijk personeel
Voor het inhuren van tijdelijk personeel wordt binnen de Gemeente gebruik gemaakt van de
digitale marktplaats: www.flexwestbrabant.nl. Flex West-Brabant is de digitale match tussen
de vraag van de Gemeente naar tijdelijke inhuur en het aanbod vanuit de markt op een
Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Via deze DAS mogen alle Ondernemers van arbeid (die
aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen) een kandidaat aanbieden voor een opdracht voor
tijdelijke arbeid. Het proces wordt gecoördineerd door de medewerkers van P&O.

Ondernemers kunnen zich registreren via www.flexwestbrabant.nl. Zodra zij geregistreerd zijn,
kunnen zij de tijdelijke opdrachten bij alle aangesloten organisaties bekijken. Bij elke opdracht
wordt aangegeven aan welke eisen, competenties en (gunningcriteria) kandidaten moeten
voldoen. Partijen kunnen reageren door een CV aan te bieden en aan te geven in hoeverre
men aan de gunningcriteria voldoet. Doordat scores verbonden zijn aan de gunningcriteria
wordt het hele proces eerlijker en transparanter.

Ondernemers van tijdelijke arbeid moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
o Een KvK-inschrijving (niet ouder dan 6 maanden);
. Bij ZZP-ers: een geldige VAR-wuo of VAR-dga verklaring;
. Acceptatie van onze contractvoorwaarden en gedragscode.

7.4 Inkoopprocedure voor gemeenschappelijke regelingen
Een gemeenschappelijke regeling (ook wel een Verbonden Partij genoemd) is volgens artikel
1.1 van de Aanbestedingswet een aanbestedende dienst.
In de overeenkomst, welke wordt opgesteld ten behoeve van een gemeenschappelijke
regeling, wordt bepaald welk Inkoopbeleid van toepassing is. Dit kan zijn het Inkoopbeleid van
één van de deelnemende Gemeenten of het Inkoopbeleid dat is opgesteld door de organisatie
welke is ontstaan uit de gemeenschappelijke regeling.
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7.5 Inkoopprocedure voor publiekrechtelijke instellingen
Publiekrechtelijke instellingen zijn instellingen die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:
1. Ze hebben specifiek ten doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan

van industriële of commerciële aard; én
2. Ze bezitten rechtspersoonlijkheid; én
3. De activiteiten worden in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een

waterschap of a ndere pu bliekrechtel ij ke i nstel li ngen gefi na ncierd, óf
Het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een
waterschap of andere publiekrechtelijke instelling, óf
De leden van het bestuur of het leidinggevend of toezichthoudend orgaan worden voor
meer dan de helft ingevuld door de staat, een provincie, gemeente of waterschap.

Het gaat om cumulatieve voorwaarden. Dat wil zeggen dat aan de drie voorwaarden tezamen
moet worden voldaan, Indien de Gemeente een doorslaggevende zeggenschap heeft in een
publiekrechtelijke instelling dan is betreffende instelling verplicht het Inkoopbeleid van de
Gemeente te hanteren.

7.6 Contractbeheer
Contractbeheer is het proces van het beheren van contracten binnen de Gemeente, zodat de
juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats beschikbaar is, Contractbeheer is

centraal belegd bij Cluster Inkoop.

7.7 Klachtenregel¡ng aanbesteden bij de Gemeente Roosendaal

Algemeen
Alleen ondernemers die belang hebben bij een aanbesteding van de Gemeente kunnen een
klacht over een aanbesteding indienen. Dit zijn geinteresseerde Ondernemers, (potentiële)
Inschrijvers en Gegadigden, Onderaannemer van (potentiële) Inschrijvers en gegadigden en
brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van Ondernemers. Onderaannemers
kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de relatie Hoofdaannemer -
Onderaannemer. Degene die een klacht indient wordt verder aangeduid als melder. Anoniem
klagen kan niet. Wel kan een brancheorganisatie op eigen titel bezwaren met betrekking tot
een specifieke aanbesteding, die bij een of meer Ondernemers van de branche leven, als klacht
indienen.

Niet elke vraag van een ondernemer in een aanbestedingsprocedure hoeft een klacht op te
leveren en niet elke klacht hoeft tot het doorlopen van de standaardprocedure voor de
klachtafhandeling te leiden. Vragen en verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van
aspecten van de aanbestedingsprocedure moet de Ondernemer tijdig bij de aanbestedende
dienst inbrengen, opdat deze daarop in de Nota van Inlichtingen kan ingaan. Dit geldt ook voor
een verzoek tot het doorvoeren van een niet wezenlijke wijziging in de
aanbestedingsdocumenten. Wanneer de Ondernemer het oneens blijft met de reactie in de
nota van inlichtingen (of indien van toepassing in individuele inlichtingen) kan hij bij de
aanbestedende dienst een klacht indienen (dat geldt ook als een reactie uitblijft). Als een
Ondernemer een bericht aan het klachtenmeldpunt stuurt, mag ervan uit worden gegaan dat
het een klacht betreft.
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Klachtenafhandeling
1. Klachten kunnen per e-mail aanbestedingsklachten@roosendaal.nl worden ingediend, met

vermelding van de naam en adres van de ondernemer en de naam van de contactpersoon.
Ook vermeldt hij duidelijk over welke aanbesteding het gaat en maakt hij daarbij duidelijk
dat het over een klacht gaat, waarover hij klaagt en hoe volgens hem het knelpunt zou
kunnen worden verholpen.

2. Het klachtenmeldpunt bevestigt per ommegaande de ontvangst van de klacht en stelt
melder op de hoogte van het verdere proces van de afhandeling van de klacht.

3. Het klachtenmeldpunt kan zo nodig om aanvullende gegevens vragen,
4. Het klachtenmeldpunt coördineert het inhoudelijk onderzoek binnen de eigen organisatie.
5. Als het inhoudelijk onderzoek uitwijst dat de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is en er

corrigerende en/of preventieve maatregelen dienen te worden getroffen, dan wel uitwijst
dat de klacht ongegrond is, adviseert het klachtenmeldpunt dit aan de verantwoordelijke
teamleider die op de klacht beslist.

6. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk
medegedeeld aan de melder. Ook de andere gegadigden of inschrijvers worden op de
hoogte gesteld indien de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is.

7. Het klachtenmeldpunt kan, eventueel op verzoek van de melder of de bij de aanbesteding
betrokkenen, de klacht, alvorens hierop wordt beslist, voor bemiddeling of advies
voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

B. Naar aanleiding van de beslissing of bij achterwege blijven van tijdige beslissing kan de
melder de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen.
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Inleiding
Om de praktische uitvoerbaarheid van de uitgangspunten van het Inkoop- en

aanbestedingsbeleid te vergroten, hanteert de Gemeente Roosendaal een Inkoop- en
aanbestedingsreglement. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten vertaald naar concreet
toepasbare richtlijnen voor Opdrachtgevers bij het uitvoeren van Inkoop- en

aa n bested i ng strajecten.

Het Inkoop- en aanbestedingsreglement heeft als doel om mogelijkheden en risico's nader te
omschrijven in het Inkoopproces en een kader te scheppen voor de gemeentebrede werkwijze
bij het uitvoeren van Inkoopactiviteiten. Naast dit reglement is voor Werken het ARW van
toepassing. Naleving van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en het Inkoop- en

aanbestedingsreglement is de verantwoordelijkheid van de organisatieonderdelen en

Opdrachtgevers.

Onderscheid inkopen en aanbesteden
Hoewel inkopen en aanbesteden nauw met elkaar verweven zijn, kan een onderscheid tussen
beide begrippen worden gemaakt.

Onder inkopen wordt verstaan: Het van externe bronnen betrekken van alle goederen en

diensten die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening, het bedrijfsonderhoud en de bedrijfsvoering,
tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden. Kortom: alle handelingen van een
(gemeentelijke) organisatie die facturen van derden tot gevolg hebben.

Onder aanbesteden wordt verstaan: Het proces dat voorafgaat aan het verstrekken van een

opdracht aan een derde voor de uitvoering van diensten, leveringen of werken.

Het begrip aanbesteden wordt vaak als iets aparts van inkopen gezien. In werkelijkheid is

aanbesteden niets meer of minder dan een vorm van ínkopen. Aanbesteden is het proces van
inkopen waarbij de Opdrachtgever op transparante en objectieve wijze de opdracht verstrekt
aan een opdrachtnemer, die voldoet aan bepaalde eisen en die de beste aanbieding heeft
gedaan. Om de tekst leesbaar te houden wordt in het Inkoop- een aanbestedingsproces ook
veelvuldig alleen gesproken over'inkopen', ook al wordt daar in sommige gevallen 'aanbesteden'
bedoeld. Om dezelfde reden wordt met het begrip Ondernemer ook Dienstverlener of Aannemer
bedoeld.

In de Aanbestedingswetgeving wordt enerzijds op basis van bedragen en anderzijds op basis
van soort opdrachten onderscheid gemaakt tussen vier aanbestedingsvormen. Deze

aa nbestedingsvormen zijn :

. EnkelvoudigonderhandseOffe¡teaanvraag
De Gemeente vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.

. MeervoudigonderhandseOffefteaanvraag
De Gemeente vraagt ten minste aan dríe Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers
een Offerte.

. Nationaal aanbesteden
Onder de Europese drempelbedragen zal de Gemeente Nationaal aanbesteden. De

Gemeente zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.
. Europees aanbesteden

Boven de Europese drempelbedragen zal de Gemeente in beginsel Europees aanbesteden,
tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.
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Definities
Aa n bested i n gsplatform
Een applicatie voor digitale ondersteuning van het Inkoopproces

Aanbestedingswet
De gewijzigde Aanbestedingswet 2OI2 die per 1 juli 2016 van kracht is.

Aankondiging
De formele bekendmaking van de opdracht.

Aanvraag tot Deelneming
Het door een Gegadigde gedaan verzoek om te worden geselecteerd als Inschrijver naar
aanleiding van de Selectieleidraad.

Aanwijzing
Een bijeenkomst van Geïnteresseerden waarbij aanvullende informatie wordt gegeven over de
aanbesteding(documenten) en vragen van Geïnteresseerden worden beantwoord.
Ook wel genoemd: Inlichtingenbijeenkomst of Prebidmeeting.

ARW
Aanbestedingsreglement voor Werken 2OL6.

Bestek
Een beschrijving van de aanbestedingsprocedure, aanbestedingsvoorwaarden en de Selectie- en
Gunningscriteria. Het Programma van Eisen van het werk, de dienst of leveríng en het concept
van de Overeenkomst maakt onderdeel uit van het Bestek.
Ook wel genoemd: Uitvraag, Gunningsleidraad, Selectieleidraad, Offerteaanvraag.

Diensten
Diensten als bedoeld in artikel 1.1. Aanbestedingswet.

Evaluator
Persoon die (delen van) de inschrijvingen in het aanbestedingsplatform (mede) beoordeeld.

Gegadigde
Een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt middels een Aanvraag tot Deelneming met
het verzoek tot inschrijving te worden uitgenodigd.

Geinteresseerde
Een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een aanbesteding de
aanbestedingsdocumenten heeft opgevraagd of gedownload.

Gunningscriterium
Criterium op basis waarvan de Inschrijvingen worden beoordeeld om te bepalen welke
inschrijving voor gunning in aanmerking komt,

Inkooppakket
Een samenhangend geheel van producten enlof diensten, dat in principe bij één Ondernemer
gekocht kan worden,

Inschrijver
Een geselecteerde natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een Inschrijving aanbiedt de
opdracht uit te voeren.

Leadbuyer
Persoon met een licentie binnen het aanbestedingsplatform en verantwoordelijk voor het
aa n bested i ngsproces.
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Leveringen
Leveringen als bedoeld in artikel 1.1. Aanbestedingswet.

Marktconsultatie
Een in overleg met Cluster Inkoop door de Gemeente georganiseerde informatie-uitwisseling
met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding.

Nota van Inlichtingen
Publicatie waarin de antwoorden op vragen van Geïnteresseerden/Gegadigden zijn opgenomen,
alsmede wijzigingen van het Bestek en/of andere aanbestedingsdocumenten.

Ondernemer
Een'Aannemer', een' Leverancíef of een' Dienstverlenel

Perceel
Een afgebakend onderdeel van de Opdracht waarop kan worden ingeschreven.

Programma van Eisen (PvE)
Het document waarin alle eisen t.a.v. de levering, de dienst of het werk zijn opgenomen.

Selectiecriterium
Een eis waaraan een Gegadigde dient te voldoen voor het doen van een inschrijving.

Vooraankondiging
Een voorafgaande aankondiging van een voorgenomen aanbesteding die vóór de definitieve
aankondiging wordt gedaan, met onder meer als doel het verkorten van de doorlooptijd van de
aanbestedi ngsprocedu re.

Werken
Werken als bedoeld in artikel 1.1. Aanbestedingswet.
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1 Vaststellen Inkoopbehoefte
Bij elk Inkooptraject moet gerealiseerd worden dat de Gemeente volgens de Europese richtlijnen
wordt beschouwd als één entiteit. Dit betekent dat de uitgaven van alle homogene leveringen,
diensten en werken van alle gemeentelijke organisatieonderdelen jaarlijks bij elkaar moeten
worden opgeteld, om te kunnen bepalen volgens welke procedure moet worden ingekocht.

De volgende stappen moeten worden doorlopen:
1. Stel het doel van het Inkooptraject vast en inventariseer of er alternatieven zijn en of er

elders in de organisatie een soortgelijke Inkoopbehoefte is om het doel te bereiken
(bijvoorbeeld het beleggen van werkzaamheden binnen de Gemeente in plaats van het
inkopen ervan).

2. Maak een reële raming van de opdrachtwaarde en stel vast of er voldoende budget aanwezig
is,

3. Stel vast of het om een werk, dienst of levering gaat.
4. Stel vast of er duurzaamheidcriteria zijn vastgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (rvo.nl).
5. Ga na of de Inkoopbehoefte in aanmerking komt om in regionaal verband in te kopen/aan te

besteden, dan wel hier met één of meerdere West-Brabantse Gemeenten gezamenlijk in op
te trekken

6, Controleer of de voorgenomen Inkoop geen effect heeft op andere zaken en daardoor
vervolgkosten met zich meebrengt, door bijvoorbeeld het moeten updaten of aanpassen van
systemen.

7. Controleer of er binnen de Gemeente reeds een (raam)contract bestaat en zo ja, of er bij dit
contract kan worden aangesloten.

B. Controleer aan de hand van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid welke vorm van
marktbenadering gekozen moet worden.

9. Vul bij Inkoopopdrachten voor leveringen, diensten en werken gelijk of groter dan € 10.000,-
het formulier'Inkoopmelding' in via SharePoint van de Gemeente Roosendaal.

10. Verklaar de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente
Roosendaal of de Algemene Inkoopvoorwaarden voor werken (UAV enlof TI) of de
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)van toepassing.
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2 Organiseren van het aanbestedingsproces
Nadat de Inkoopbehoefte ís vastgesteld, is het belangrijk dat er een projectorganisatie
(Inkoopteam) wordt opgezet, die zich bezighoudt met de uitvoering van de aanbesteding. De

volgende onderdelen moeten hierin tenminste aan de orde komen:

2.L Algemeen juridisch kader
Zorg dat er een formele Opdrachtgever is voor de aanbesteding. Deze Opdrachtgever moet
uiteindelijk ook bevoegd zijn om namens de Gemeente het contract aan te gaan, Het Algemeen
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit vormt hiervoor de basis. Bij aanbestedingen die
meerdere Teams/Clusters aangaat ¡s het Team/Cluster met het grootste financiële
Inkoopaandeel en of met de meest productinhoudelijke kennis van het in de markt te zetten
pakket Leadbuyer namens de Gemeente en is daarmee de formele Opdrachtgever en
Contracteigenaar. De rol van Opdrachtgever/Contracteigenaar wordt gerespecteerd door alle
deelnemende partijen.

2.2 Multidisciplinair projectteam
Stel een multidisciplinair projectteam samen waarin de voor de aanbesteding relevante
disciplines aanwezig zijn. In ieder geval de volgende disciplines dienen aanwezig te zijn
(eventueel verenigd in één persoon):
a. Materiedeskundigheid;
b. Procesdeskundigheid (indien van toepassing);
c. Juridische deskundigheid;
d. Marktdeskundigheid;
e. Inkoopdeskundigheid,
Maak met het projectteam duidelijke afspraken over communicatie naar buiten en
vertrouwelijkheid van de informatie.

2.3 Cluster Inkoop
Meld Inkooptrajecten vooraf bij Cluster Inkoop. Inkoop adviseert over de wijze van aanbesteden
en wie de regie voert over het Inkooptraject. Uitgangspuntr
o Europese en Nationale (niet)openbare aanbestedingen worden altijd centraal vanuit de

Inkoopadviseu rs gecoördi neerd.
. Meervoudig onderhandse aanbestedingen worden na afstemming met het Cluster Inkoop

centraal door de Inkoopadviseurs of door de Opdrachtgever gecoördineerd.
. Enkelvoudige onderhandse aanbestedíngen worden na afstemming met het Cluster Inkoop

door de Opd rachtgever gecoörd i neerd.
Het Inkooptraject start pas na het advies van Cluster Inkoop,

2.4 Gedetailleerde planning
Stel in overleg met Cluster Inkoop een gedetailleerde planning op van de aanbesteding, waarin
duidelijk de beslismomenten door de opdrachtgever worden benoemd. In ieder geval de
volgende besluitvormingsmomenten moeten worden benoemd:
Vaststellen Inkoopstrategie, vaststellen publicatie, vaststellen selectie- en gunningcriteria,
vaststellen Bestek, vaststellen gunningsvoorstel, ondertekening van het contract.
Houd bij de planning rekening met de termijnen van de offerteprocedures.
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3 Uitvoeren marktconsultatie
Een marktconsultatie is een door de Gemeente georganiseerde informatie-uitwisseling met
belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Aan de hand van de
marktconsultatie kan de Gemeente de haalbaarheid van en de randvoorwaarden aan de
aanbestedi ng vaststellen.

3.1 Marktconsultatie
De marktconsultatie geldt als een voorbereiding op een aanbesteding en kent derhalve strikte
voorschriften, Tijdens de marktconsultatie moeten de grondbeginselen van aanbesteden in acht
worden genomen: objectiviteit, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie. Alle
informatie die aan partijen beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de marktconsultatie,
moet met de start van de aanbesteding aan alle geïnteresseerde partijen beschikbaar worden
gesteld, zodat alle partijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.

4 Marktanalyse
Het is aan te raden om een marktanalyse te verrichten. Dít is belangrijk om een goede
Inkoopstrategie te kunnen ontwikkelen (zie volgende stap). Onderdeel van deze strategie is de
te hanteren aanbestedingsprocedure, rekening houdend met het vigerende beleid daaromtrent.

4.L Aspecten bij een marktanalyse
1, Aansluiting marktaanbod bij Inkoopbehoeften;
2. Het aantal potentiële aanbieders en hun marktaandeel;
3. Verwachte marktontwikkeling (zowel technisch als qua aanbieders);
4. Verkennen van mogelijkheden voor duurzaamheid en het realiseren van sociaal

maatschappelijke doelstelli ngen.

Als men niet weet hoe de markt eruitziet, is het moeilijk de juiste procedure te kiezen. Het kiezen
van de verkeerde procedure brengt, naast juridische, ook financiële risico's met zich mee en kan
tot vertragingen leiden.
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5 Bepalen Inkoopstrategie
In de Inkoopstrategie wordt uiteengezet welke wijze van marktbenadering wordt gehanteerd en
wat de resultaten van deze marktbenadering moeten zijn, Voor complexere trajecten zal dit
meer tijd vergen dan voor eenvoudigere trajecten. Een Inkoopstrategie moet echter altijd
worden opgesteld. De Aanbestedingswet schrijft voor dat alle stappen in het Inkoop en

Aanbestedingsproces deugdelijk gemotiveerd moeten worden al dan niet op vraag van een

Ondernemer, De hieronder genoemde onderwerpen maken minimaal deel uit van de
In koopstrategie,

5.1 Keuze voor de wijze van marktbenadering
Afhankelijk van de opdrachtwaarde kan conform het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid
gekozen worden uit vier vormen van marktbenadering waar bij 'vaststellen Inkoop- behoeften'
reeds een keuze uit is gemaakt. Binnen die vier typen van marktbenadering kan bij een aantal
voor verschillende varianten worden gekozen.

5.2 Perceelindeling
Een perceel is een afgebakend deel van de opdracht waarop al dan niet afzonderlijk kan worden
ingeschreven door Inschrijvers. In de Inkoopstrategie moet zijn vastgelegd en onderbouwd
worden wat de beoogde perceelindeling is. De Aanbestedingswet schrijft voor om voor verdeling
in percelen te kíezen om de opdracht toegankelijk te maken voor kleinere Ondernemers.

Indeling in percelen verandert niets aan de te volgen procedure: de som van het Inkoop- volume
van de percelen gezamenlijk bepaalt de totale opdrachtwaarde en dus ook de te volgen
procedure. Opdeling in meerdere percelen is geen verplichting; aanbesteding in één perceel is

toegestaan.
In de ARW is opdelen in meerdere percelen het uítgangspunt. Indien toch gekozen wordt voor
een aanbesteding ln één perceel dan dient dit gemotiveerd te worden.

5.3 Aantal te contracteren partijen
In de Inkoopstrategie moet zijn vastgelegd en onderbouwd worden hoeveel partijen er
gecontracteerd worden.

5.4 Contractduur
In de Inkoopstrategie moet zijn vastgelegd en worden onderbouwd wat de contractduur is, met
daarbij eventueel de optie(s) tot verlenging. Overwegingen bij het vaststellen van de
contractduur zijn bijvoorbeeld :

o Huidige marktsituatie en te verwachten marktontwikkelingen;
. Verwachtingen rondom ontwikkeling van de gemeentelijke behoeften;
. Administratieve last bij periodieke her aanbesteding;
¡ Politieke situatie zoals ambtstermijn et cetera;

Let op: eventuele contractverlenging moet worden meegeteld in het opstellen van de raming.
Het gaat om de totale contractwaarde inclusief het gebruik van de optie tot verlenging. Bij een

raamovereenkomst mag de totale contractduur (inclusief opties tot verlenging) maximaal vier
jaar bedragen.

5.5 Gebruik van een vooraankondiging
De vooraankondiging bij een Europese aanbesteding dient als informatie voor de markt dat de
Gemeente het komende jaar bepaalde opdrachten heeft te vergeven. Het voordeel van het
plaatsen van een vooraankondiging is dat de termijnen voor ontvangst van de inschrijvingen
aanzienlijk verkort kunnen worden.
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6 Opstellen Programma van Eisen
Het is noodzakelijk een helder beeld te krijgen van wat er precies moet worden ingekocht. Deze
eisen en wensen worden zo duidelijk mogelijk beschreven in het Programma van Eisen (PvE).
Hierbij gaat het niet alleen om technische en functionele specificaties, maar ook om zaken als
logistiek, communicatie, duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke aspecten en facturatie. Na

een marktverkenning, een eventuele marktconsultatie en het opstellen van de Inkoopstrategie,
vindt verdere verfijning van het PvE plaats.

6.1 fnformatiebronnen
Voor het opstellen van het Programma van Eisen kan onder meer gebruik worden gemaakt van
diverse bronnen:
o Materiedeskundigen binnen de gemeentelijke organisatie;
o Materiedeskundigen buiten de gemeentelijke organisatie;
. Andereoverheidsorganisaties;
r De markt (zie marktanalyse en marktconsultatie);
o Adviesorganen op het gebied van Duurzaam Inkopen (zoals RVO);
. Brancheorganisaties.

6.2 Eisen
De te stellen eisen aan een product, werk of dienst vormen één van de belangrijkste onderdelen
van de aanbesteding. Het is belangrijk dat er eisen worden gesteld waaraan de markt kan
voldoen. Een eis is een voorwaarde waaraan het product, werk of dienst moet voldoen. Wordt
hieraan niet voldaan, dan valt het aangeboden product, werk of dienst af (ook wel een 'knock-
out'-criteriu m genoemd ).

6.3 Wensen
Naast het stellen van eisen is het veelal wenselijk om ook wensen op te nemen. Op deze manier
krijgen marktpartijen de gelegenheid om zich te kunnen onderscheiden. Daarnaast is het
hierdoor voor de aanbestedende dienst mogelijk om vernieuwende aspecten uit de markt te
halen. Het moet voor Inschrijvers wel duidelijk zijn hoe invulling van de wensen wordt
gewaardeerd in de beoordeling (zie ook Selectie- en Gunningscriteria').

Bij het opstellen van een PvE mag geen gebruik worden gemaakt van verwijzingen naar
Ondernemers, merken, octrooien of typen of naar een bepaalde oorsprong of herkomst. In
verband met de objectiviteit van het te omschrijven product is de Gemeente verplicht te
verwijzen naar Europese normen, naar Europese technische goedkeuringen of naar
gemeenscha ppel ij ke tech nische specificaties of gel ij kwaa rd i g.

6.4 PvE bij Werken
Bij het opstellen van het PvE bíj werken, veelal een'bestek'genoemd, is er door Ondernemers
en Opdrachtgevers een format ontwikkeld om het gewenste product te beschrijven. (Ten
behoeve van de eenduidígheid spreken we in dit reglement ook bij werken over een Programma
van Eisen als het document waar een detailbeschrijving wordt opgenomen van het werk). In de
GWW-sector is dit de RAW-systematiek en in de bouw is dit STABU. Hierbij wordt expliciet
gespecificeerd wat een Ondernemer dient te doen of te leveren.

8



7 Selectie- en Gunningcriteria
7.1 Selectiecriteria
Een belangrijk onderdeel van een aanbestedingsprocedure zijn de selectiecriteria.
Selectiecriteria zijn bedoeld om vast te stellen of een Inschrijver geschikt is om een opdracht uit
te voeren. De selectiecriteria en daarbij horende (minimale) eisen dienen bekend gemaakt te
worden in de uitvraag.

Bij een aanbesteding met voorselectie (openbaar of Europees) zijn de selectiecriteria opgenomen
in de selectieleidraad. Hierbij dienen de selectiecriteria, de daarbij behorende minimale eisen,
de wegingsfactoren en de methode waarop scores aan de criteria worden toegekend
(waarderingssystematiek), bekendgemaakt te worden in de selectieleidraad.

Opgemerkt wordt nog, dat eenmaal aan de markt bekendgemaakte selectiecriteria niet meer
mogen worden gewijzigd. Selectiecriteria worden altijd in samenspraak met Cluster
Inkoop bepaald. Bij de selectie van Inschrijvers onderscheidt de Gemeente:
1. Selectiecriteria met een wetteliike uitsluitend karakter (uitsluitingsgrondenl: criteria op

grond waarvan een Inschrijver op basis van wetgeving dient te worden uitgesloten van
deelneming, die verplicht moeten worden opgenomen.

2. Verplichte selectiecriteria met (een) minimumeis(en): eisen waaraan een Inschrijver dient
te voldoen om voor deelneming aan de aanbesteding van een bepaalde opdracht in

aanmerking te komen. Deze criteria worden verplicht opgenomen.
3. Facultatieve selectiecriteria, eventueel met (een) minimumeislenl: criteria op grond waarvan

b'rj een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure, uit de gegadigden voor een
bepaalde opdracht die aan de (minimum) eisen voldoen, degenen worden geselecteerd die
tot de inschríjving worden uitgenodigd. Aan deze criteria kan een weging worden verbonden.
Daarmee is het mogelijk het aantal geselecteerde gegadigden te beperken.

7.2 Gunningcriteria
De Aanbestedingswet kent 3 gunningscriteria:
1. Beste prijs-kwaliteitverhouding. (voorheen EMVI)

2. Laagste prijs.
3. Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten.

Bij de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding beoordeelt de Opdrachtgever de inschrijvingen niet alleen
op prijs, maar ook op aangeboden kwaliteit. De markt wordt uitgedaagd om met meer waarde
te komen dan minimaal geëist wordt. Dit in tegenstelling tot het gunnen op laagste prijs. Bij
laagste prijs bieden inschrijvers vrijwel altijd de gevraagde (minimum) kwaliteít aan.

Voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen op grond van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (ARW 2OL6) is het gebruik van Beste PKV als gunningscriterium verplicht.
De Gids Proportionaliteit adviseert Beste PKV te gebruiken voor leveringen en diensten.

7.2.L Beste PKV
Het toepassen van Beste PKV is een gunningsmethode om extra kwaliteit te honoreren.
Opdrachtgever bepaalt wat de verlangde minimumkwaliteit is en legt die vast in harde
minimumeisen. Daarnaast legt Opdrachtgever kwaliteits- en/of prestatiewensen vast in Beste
PKV-criteria.
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Dergelijke wensen kunnen betrekking hebben op:
¡ Uitvoering,
. projectmanagement,
. levertijd;
. planning of opleverdatum;
. competenties;
o milieukenmerken en duurzaamheid;
r gebruikskosten of levensduurkosten;
. klantenservice of garantie;
. overlast omgeving;
. esthetiek.
De wet beperkt Opdrachtgever niet in het gebruik van het aantal en soort Beste PKV-criteria.
Wel dienen deze betrekking te hebben op de opdracht en net als bij geschiktheidseisen en
selectiecriteria objectief, transparant en proportioneel te zijn.

7.2.2 Meerwaarde Beste PKV
Opdrachtgever bepaalt naast de verlangde minimumkwaliteit tevens aanvullende wensen, Beide
worden vastgelegd. Het toepassen van Beste PKV vraagt derhalve om een zorgvuldige afweging
en om draagvlak. Beste PKV kan meerwaarde bieden op gebied van:
o innovatieveoplossíngen;
o korteredoorlooptijden;
. lagereonderhoudskosten;
. minderomgevingshinder;
. meerfunctionaliteiten;
. hogere duurzaamheidsniveaus.

7.2.3 Laagste prijs
Het laagste prijs criterium is het meest eenvoudíge criterium om te gunnen. Slechts de prijs telt.
Een inschrijving die niet aan de minimumkwaliteit voldoet wordt terzijde gelegd en een
inschrijving die uitgaat boven de minimumkwaliteit wordt niet extra gewaardeerd. De

Inschrijvers zullen vrijwel altijd de gevraagde minimumkwaliteit leveren en niets meer.

7.2.4 Meerwaarde laagste prijs
Laagste prijs is eenvoudig toepasbaar en leidt niet snel tot geschillen. Het beperkt echter ook de
markt om met innovatieve of creatieve oplossingen te komen. Het verschil met Beste PKV is dat
Inschrijvers niet worden gestimuleerd om extra waarde te bieden. Laagste prijs leidt echter niet
vanzelfsprekend ook tot lage kwaliteit. Opdrachtgever bepaalt immers zelf de minimumeisen en
zo gewenste minimale kwaliteit.

7.2.5 Motiveringen voor laagste prijs
Enkele mogelijke en in algemene bewoordingen gestelde motiveringen om toch laagste prijs te
hanteren zijn:
. Alle details van de opdracht (kwaliteit, specifícaties, prestaties, omvang, planning etc.) zijn

eenduidig vast te leggen;
. Er worden nauwelijks of geen kwaliteitsverschillen in de markt verwacht;
o De markt geeft zelf aan - bijv. tijdens een marktconsultatie - dat er geen enkel Beste PKV-

criterium te bedenken is dat significante kwaliteitsverschillen oplevert;
r Het gaat om een standaard dienst/product/werk,

Hoe minder deze omstandigheden zich voordoen hoe meer reden om te kiezen voor Beste PKV
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7.2,6 Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (levenscycluskosten)
Bij gunnen van een opdracht op basis van laagste kosten gaat het om laagste kosten die
berekend zijn op basis van kosteneffectiviteit zoals levenscycluskosten. De levenscycluskosten
hebben betrekking op de kosten gedurende de gehele levenscyclus van een dienst, levering of
werk zoals:
o kosten gedragen door de aanbestedende dienst of andere gebruíkers in verband met de

verwerving, de interne kosten (bijvoorbeeld voor benodigde research), de ontwikkeling, de
productie, het vervoer, het onderhoud, het verbruik en de verwijdering of het hergebruik.

o kosten toegerekend aan externe milieueffecten, zoals verontreiniging veroorzaakt door de
winning van de in het product verwerkte grondstoffen, door het product zelf of bij de
productie ervan, mits deze in geld uitgedrukt en gecontroleerd kunnen worden.

Indien de kosten aan de hand van de levenscycluskosten worden geraamd dan moet in de
aanbestedingsstukken vermeld worden welke gegevens de inschrijvers moeten verstrekken en
de methoden die Opdrachtgever gebruikt om de levenscycluskosten op basis van deze gegevens
te bepalen.

De methoden die Opdrachtgever gebruikt voor de raming van aan externe milieueffecten toe te
schrijven kosten moeten vooraf op een objectieve en niet-discriminerende manier worden
gekozen en voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn, Deze methoden kunnen nationaal,
regionaal of lokaal worden vastgesteld. Om vervalsing van de mededinging door maatwerk te
voorkomen, moeten zij echter algemeen van opzet blijven, in die zin dat zij niet specifiek voor
een bepaalde openbare aanbestedingsprocedure bedoeld mogen zijn.

7.2.7 Motivering voor laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit
Als gekozen wordt om laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit als gunningscriterium te
kiezen, dan dient deze keuze in de aanbestedingsdocumenten te worden gemotiveerd. Bij het
gebruik van laagste kosten gaat het in feite ook alleen om een op geld gebaseerde afweging.
Maar door alle denkbare kosten inclusief externe milieukosten mee te nemen in de raming
worden al ettelijke kwaliteitsaspecten impliciet meegenomen. Het meest prijsgunstige
onderhoud, de duurzaamste grondstofwinning of de beste circulaire oplossing zijn enkele van de
kwaliteitsaspecten die gunnen op laagste kosten kan opleveren,

Dit gunningscriterium is te overwegen als goede data en een eenduidige meetmethoden voor
bijvoorbeeld levenscycluskosten beschikbaar is. Het is ook mogelijk om levenscycluskosten als
één van de subgunningscriteria mee te nemen in een aanbesteding op basis van Beste PKV.
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I Opstellen van het conceptcontract
Een belangrijk onderdeel van een aanbesteding is het contract dat na afronding van een

aanbesteding wordt gesloten met de winnende Inschrijver(s). Aangezien de
contractvoorwaarden de kaders scheppen waarbinnen een opdracht moet worden uitgevoerd, is
het belangrijk dat deze voorwaarden in de uitvraag kenbaar worden gemaakt, door toevoeging
van bijvoorbeeld het conceptcontract.

Indien de aard en complexiteit in termen van onder meer risicoverdeling en

leveringsvoorwaarden van de opdracht het toelaat, kan toevoeging van en verwijzing naar de

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Roosendaal volstaan, Ook het gebruik van

branchevoorwaarden is toegestaan mits deze voorwaarden zijn goedgekeurd door Cluster
Inkoop.

Het is aan te bevelen om Inschrijvers de mogelijkheid te geven om te reageren op het
conceptcontract en/of op de Algemene Inkoopvoorwaarden, bij voorkeur tijdens de periode

waarin vragen gesteld kunnen worden over het bestek. Het definitieve conceptcontract en/of de
aangepaste Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen dan tegelijk met de Nota van Inlichtingen
aan Inschrijvers worden verstuurd, met daarin eventuele suggesties of opmerkingen van de
Inschrijvers verwerkt. Op die manier wordt voorkomen dat er voorwaarden worden gesteld waar
de markt niet aan kan voldoen. De mate waarin een Inschríjver akkoord gaat met het
conceptcontract wordt dus nadrukkelijk niet opgenomen als Gunningcriterium.

Bij werken wordt gebruik gemaakt van de ARW, Indien de RAW-systematiek of STABU wordt
gehanteerd, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de
Gemeente Roosendaal niet van toepassing.
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9 Uitvraâg, beoordeling en aankondiging
9.1 Uitvraag
In de uitvraag moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden opgenomen:
. Beschrijving van de opdracht en een (kwalitatieve) indicatie van de omvang;
. Beschrijving van de procedure met daarbij een planning;
. Wanneer en op welke manier er vragen gesteld kunnen worden;
o Uíterste inleverdatum van de inschrijving;
. Beschrijving van de selectie- en gunningcriteria;
. Weging van de gunningcriteria en de wijze waarop deze beoordeeld

( beoordel i n gssystematiek) ;
¡ Het Programma van Eisen;
o Conceptcontract en/of de van toepassing zijnde Algemene Inkoopvoorwaarden.

worden

Bij kleinere Inkooptrajecten kan worden volstaan met een uitvraag en de Algemene
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente Roosendaal.

Indien een aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie wordt gebruikt (dit is het geval
bij een Europese niet-openbare procedure, of bij een openbare aanbesteding met voorafgaande
selectie) dient eerst een selectieleidraad opgesteld te worden. Op basis van deze selectieleidraad
met daarin opgenomen de selectiecriteria, worden geïnteresseerden gevraagd een Aanvraag tot
Deelneming in te dienen. Na beoordeling hiervan worden Gegadigden geselecteerd om op basis
van het PvE een Inschrijving in te dienen.

9.2 Beoordelingsprocedure
Voordat aankondiging van de aanbesteding plaatsvindt, moet de beoordelingsprocedure zijn
opgesteld. Hierin wordt het proces toegelicht hoe de inschrijvingen worden beoordeeld. Daarmee
dient het als het ware als een instructieleidraad voor de beoordelaars, maar ook voor waarborg
van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

De beoordelingsprocedure is uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen de Gemeente

Let op: In de beoordelingsprocedure mag geen aanvullende informatie staan met betrekking tot
de wijze van beoordeling van de Inschrijvingen. Indien deze informatie vooraf bekend is dan
dient de informatie opgenomen te zijn in de uitvraag.
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9.3 Aankondiging
Indien de uitvraag gereed is, wordt de aankondiging opgesteld en gepubliceerd. Dit geschiedt
aan de hand van vastgestelde modellen. Belangrijke onderdelen zijn:
. Omschrijving van het product met (CPV-)code;
¡ De procedure die wordt gevolgd;
o Criteria die aan de Ondernemer worden gesteld;
¡ Gunnen tegen de economisch meest voordelige Inschrijving. Dit laatste met verwijzing naar

PvE of in uitzonderingsgevallen tegen laagste prijs;
. B¡j niet-openbare procedure: het aantal Gegadigden dat wordt uitgenodigd om een offerte

in te dienen.

10 Uitvoeren aanbesteding
Sinds 2013 is de Gemeente gestart met het gebruik van een aanbestedingsplatform als
ondersteuningsapplicatie bij het Inkoopproces. De uitvraag alsook de inschrijving loopt volledig
digitaal via het platform.

lO.lVragenronde
Bij elke aanbesteding dient de mogelijkheid geboden te worden om vragen te stellen. Dit kan
één maar het kunnen ook meerdere vragenrondes zijn. In de aanbesteding dient aangegeven te
zijn, wanneer en op welke manier Inschrijvers vragen kunnen stellen over de betreffende
aanbesteding.

10.2 Nota van Inlichtingen
De digitaal of schriftelijk gestelde vragen, alsook de vragen uit de inlichtingenbijeenkomst
worden geanonimiseerd opgenomen en beantwoord in een Nota van Inlichtingen (NvI). Deze
Nota van Inlichtingen wordt (digitaal) beschikbaar gesteld.
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11 Openen en beoordelen inschrijvingen
De werkwijze bíj het openen en beoordelen van de Inschrijvingen is afhankelijk van de gebruikte
marktbenadering en het al dan niet digitaal ondersteunende Inkoopproces. De onderstaande
beschrijving gaat uit van een volledig digitaal proces in een digitaal aanbestedingsplatform.

Na ontvangst van de inschrijvingen gaat het vooraf gevormde beoordelingsteam (dit kan
hetzelfde team zijn als het projectteam, maar het kan ook speciaal gevormd worden voor de
beoordeling door het projectteam) over tot de beoordeling.

11.1Het beoordelen van de inschrijvingen:
1. De inschrijving gebeurt op een vooraf vastgesteld en aangekondigd moment. Van de opening

van de inschrijvingen kan door de Leadbuyer (de Inkoopprocesbegeleider) een proces-
verbaal van opening worden opgesteld.

2. Beoordeling op volledigheid: de Leadbuyer controleert de inschrijving op volledigheid en zet
deze door naar de volgende fase.

3. Controle/beoordeling op selectiecriteria: de vooraf gekoppelde evaluator controleert de
inschrijvingen op de selectiecriteria.

4. Beoordeling op gunningcriteria: de vooraf ingestelde evaluatoren beoordelen de
inschrijvingen op de gunningcriteria.

5. Na de beoordeling wordt door de Leadbuyer een samenvattend commentaar opgesteld
namens het beoordelingsteam met een deugdelijke motivering.

6. De Leadbuyer verzoekt de gemandateerde om akkoord te gaan met de door het
beoordel i ngstea m voorg estelde g u n n i ng sbesl i ssi ng.

De Gemeente heeft niet de verplichting tot contracteren. Uitgangspunt is echter dat indien de
Gemeente overgaat tot contracteren de winnende Inschrijver de opdracht gegund krijgt.

L2 Gunnen, ondertekening contract(en)
12. 1 Gunningsbeslissing
Het uitvoeren van de beoordeling leidt tot een gunningsbeslissing. Alle inschrijvers worden op
de hoogte gebracht van de gunningsbeslissing. Bij openbare aanbestedingen kunnen vanaf de
dag na de bekendmaking de afgewezen inschrijvers gedurende 20 kalenderdagen een kort
geding aanspannen tegen deze gunningsbeslissing (opschortende termijn). Na deze termijn
ontvangt de winnende inschrijver een definitieve bevestiging van de gunningsbeslissing. Indien
er een civiel kort geding wordt aangespannen zal de definitieve bevestiging van de
gunningsbeslissing worden opgeschort tot in kort geding vonnis is gewezen. Op het
aanbestedingsplatform kunnen afgewezen inschrijvers de behaalde scores inclusief het
samenvattend commentaar (motivatie) en het vergelijk met de winnende partij inzien.

tz.zlnformeren gegadigden bij preselectie
Bij de niet-openbare (Europese) aanbestedingsprocedure worden Inschrijvers direct na selectie
op de hoogte gesteld van de uitslag. Geselecteerde Inschrijvers ontvangen een bericht met een

uitnodiging tot inschrijving. De Gemeente kiest ervoor om afgewezen Aanvragers tot deelname
de mogelijkheid te bieden om gedurende 20 kalenderdagen een kort geding aanspannen tegen
deze uitslag (opschortende termijn),
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L2.3 Onderteken i ng contract(en)
Indien geen van de afgewezen Inschrijvers bezwaar maakt tegen de gunningsbeslissing, kan het
contract gesloten worden.

L2.4Publicatie van gegunde opdracht na Europese aanbesteding
Bij een Europese aanbesteding dient na ondertekening van het contract, binnen 48 dagen na
gunning een aankondiging van een gegunde opdracht te worden gepubliceerd.

13 Contractbeheer
Contractbeheer is centraal belegd bij Cluster Inkoop, Onder contractbeheer wordt verstaan:
. Het administratieve proces van het beheren van contracten binnen de Gemeente;
. Fysiek en digitaal beheren van contracten, zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip op

de juiste plaats beschikbaar is.

13.1 Uitgangspunten
. Opdrachten met een contractwaarde groter dan € 50.000,- en met een looptijd over

meerdere jaren worden verwerkt in de contractmodule van Negometrix door Cluster Inkoop.
¡ Eenmalige opdrachten met een looptijd kleiner dan een jaar en/of een contractwaarde kleiner

dan € 50.000,- kunnen op verzoek van interne klant worden verwerkt in de contractmodule
van Negometrix.

. Interne klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van contracten aan Cluster Inkoop.

. Alleen opdrachten welke zijn opgenomen in de contractmodule van Negometrix worden actief
beheerd door Cluster Inkoop.
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Bijlage 1: Overzicht

1. Vaststellen Inkoopbehoefte

1.1. Doelstelling en alternatieven

t.2. Raming en check op budget

1.3. Werk, dienst of levering?

L.4. Duurzaamheidscriteria

1.5. Regionale Inkoopsamenwerking V V V V

1.6. Toets op effecten

L.7. Check op aanwezigheid contract

1.8. Marktbenadering conform beleid

1.9. Inkoopmelding bij inkopen >€ 10.000,-

1. 10. Algemene Inkoopvoorwaarden

2. Organisten van het aanbestedingsproces
2.L Benoemen opdrachtgever

2.2. Multidisciplinair projectteam 0

2.3. Cluster Inkoop

2.4. Gedetailleerde planning

3. Uitvoeren marktconsultatie

3.1. Marktconsultatie (op verzoek interne klant) 0 0 0 0

4. Marktanalyse

4.L. Aspecten toetsen

5. Bepalen Inkoopstrategie
nvt5.1. Keuze voor de wijze van marktbenadering nvt

5.2. Perceelindeling 0 0

5.3. Aantal te contracteren partijen

5.4. Contractduur

5.5. Gebruik van een vooraankondiging nvt nvt 0 0

6. Opstellen PvE

6.1. PvE op detailniveau

7. Selectie- en gunningcriteria

7.L Selectiecriteria

nvt7.2. Gunningcriteria

8. Conceptcontract

8.1. Opstellen van conceptcontract 0 0

9. Opstellen uitvraag, beoordeling en aankond¡g¡ng

9.1. Uitvraag

9.2. Beoordelingsprocedure 0

nvt nvt9.3. Aankondiging

10. U¡tvoeren aanbesteding

10.1. Vragenronde

0 010.2. Nota van inlichtingen

11. Openen en beoordelen inschrijvingen

11.1. EMVI nvt

11.2. Beoordeling op volledigheid

11.3. Controle op Selectiecriteria

1 1.4. Beoordeling Gunningscriteria nvt

11.5. Opstellen samenvattend commentaar nvt 0

Onderhands
enkelvoudig

Onderhands
meervoudig

Stappen Openbaar Europees
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11.6. Akkoord gunningsbeslissing nvt

12. Gunnen, ondertekening contract(en)
12.1. Gunningsbeslissing nvt

12.2. Informeren gegadigden bij preselectie

12.3. Onderteken¡ng contract(en) 0 0

12.4. Publicatie van de gegunde opdracht nvt 0

13. Contractbeheer

13.1. Uitgangspunten 0

Onderhands
enkelvoudig

Onderhands
meervoudig

Stappen Openbaar Europees

nvt

0

: Niet van toepass¡ng
: Verplicht
: Optioneel
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Bijlage 2: Aanbestedingsprocedures

* Deze wordt opgestart indien deze optie nodig blijkt te zijn om de aanbesteding te laten slagen. Zie het Inkoopbeteid,

Boven bepaalde
drempelbedragen geldt de
Europese Richtlijn voor
overheidsopdrachten en
dienen de procedures als
daarin omschreven te worden
gevolgd.

> € 209.000 (Europese
drempel)

> € 5.255.000 (Europese
drempel)

Wordt door markt bepaald

Een uitvoerig
aanbested i ngsdocument
conform de Europese
Aanbestedingsrichtlijn is
vereist.

In overleg tussen de interne
klant en Cluster Inkoop wordt
de uitvoerende bepaald,
waarbij Cluster Inkoop de
regie zal voeren.

Een aanbesteding wordt
algemeen bekend gemaakt en
iedereen kan inschrijven.

C SO,OOOO tot C 2O9.o0O*

€ 750.000 tot € 5.225.000

Wordt door markt bepaald

Een uitvoerig
aanbestedingsdocument is
vereist.

In overleg tussen interne klant
en Cluster Inkoop wordt de
uitvoerende bepaald.

Een aanbesteding op basis van
een prijsaanbieding van een
beperkt aantal
aannemers/Ondernemers, die
vooraf door opdrachtgever
worden geselecteerd.

€ 50.0000 tot € 207.000

€ 50.0000 tot € 750.000

Minimaal 3 en maximaal 5

Een aanbestedingsdocument is
vereist met daarin de
functionele kwaliteit van het
product en een selectie- en
gunningsgedeelte.

Interne klant en/of Cluster
Inkoop voert dit uit o.b.v.
standaard documenten en na
advies van Cluster Inkoop

Een aanbesteding op basis van
een prijsaanbieding van één
Ondernemer, dienstverlener of
aannemer.

Tot € 50.000

Tot € 50.000

een

Schriftelijke offerte

Interne klant voeft dit zelf uit
o. b.v. standaard documenten

Omschrijving

Contractwaarde
(Excl. BTW)
Levering/dienst

Werken

Aantal offertes

Specificatie

Uitvoerende

Enkelvoudig
onderhandse

Meervoudig
onderhandse Nationaal Openbare

aanbesteding Europese aanbestedingAanbestedingsvorm
aanbestedaa
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Bijlage 3; Roosendaalse Inkoop Toolkit Voornemen tot inkoop

lnnen advies over de
procedure bij

inkoopadviseur. Hierdoor

wordt bereikt dat er.binnen
de Gemeente een
eenduidige benadering
wordt gevoerd voor:
* het leveren van

goederen;

- het verrichten van
diensten;

- het uitvoeren van werken

Het lnkoopbeleid en het
lnkoopreglement van de
Gemeente zijn hierbij
leidend.

[- A* besteden Werken

I

Bepalen marktbenadering

Vaststellen

Aanmaken inkoopmelding

Aanbesteding opstarten

Vastleggen van verplichting

Gunning en contracteren

Uitvoering van contract

Controle op uitvoering

Aanbesteden Leveringen & diensten

Om te kunnen bepalen welke
marktbenaderingswijze moet
worden gevolgd, dient de
totale opdrachtwaarde
(exclusief BTW) te worden
vastgesteld conform de
Aanbestedingswet.
. De opdrachtwaarde wordt

vastgesteld door alle
gelijksoortige behoeften van
alle gemeentelijke
organisatieonderdelen over
de gehele contractperiode
(inclusief optie tot
verlenging) op te tellen. (De
Gemeente wordt dus gezien
als één opdrachtgever).. lndien de contractperiode
onbekend, onbepaald of
langer is dan 48 maanden,
dienen de behoeften over
48 maanden te worden
opgeteld.. ln geen geval mag een
opdracht worden gesplitst,
opgeknipt of op onjuiste
wijze worden geraamd om
een
aanbestedingsprocedure te
ontduiken.

' Bijtwijfel kiest de Gemeente
om een opdracht boven (in
plaats van onder) het
drempelbedrag te laten
vallen, om hiermee de
objectlviteit, transparantie,
proportionaliteit en non-
discriminatie te waarborgen.

Aanbestedi n gstermijnen :

Europees & Openbaar 6 mnd
Meervoudig: 3 mnd.
Enkelvoudig: 1 mnd.

,2û

Budget regelen

Voor alle inkopen boven de
€ 10.000,-geldt een verplichte
melding bij cluster inkoop
d.m.v. inkoop melding
formulier.

Europees

Openbaar

Meervoudig

Enkelvoudig

> € 209.000,-

€ 50.000,- tot € 209.000,-
> € 50.000,- tot € 209.000,-

tot € 50.000,-

Aanbesteding doorlopen

Europees

Openbaar

Meervoudig

Enkelvoudig

> € 5.225.000,-
> € 750.000,- tot € 5.225.000,-
> € 50.000,- tot € 750.000,-

tot € 50.000,-

Publicatie, nota van

inlichtingen, evaluatie

Voor bedragen vanaf € 1,-

moet een verplichting in de

financiële ad m inistratie
worden vastgelegd.Definitieve gunning en

registratie van het contract.

Levering conform contract
Door het uitvoeren van een
evaluatie is het mogelijk om bij
een volgende inkoop een
kwaliteitsverbetering tot stand
te brengen Evaluatie met inkoop





I Gemeentelij ke

inkoopvoorwaarden b¡j

lr tstBtrl Versie2Al6

l. Algemeen dee[

Artiket 1. Begrippen
ln deze Gemeentelijke lnkoopvoorwaarden bij lT (GlBlT)worden de navolgen-

de begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:

7.7 Acceptatie: De formele goedkeuring van (onderdelen van) de ICT

Prestatie, afzonderlijk en in samenhang met elkaar, door middel van

een succesvol uitgevoerde (integrale) Acceptatieprocedure.

7.2 Acceptatieprocedure: De testprocedure waarmee kan worden aange-

toond dat de ICT Prestatie geen Gebrek(en) bevat.

L.3 Applicatielandschap: het fleheel van interne en externe systemen,

softwa re, data ba n ken, koppel i ngen, a ppa ratu u r, I CT-i nfrastructu u r en

hulpmiddelen die voor de Opdrachtgever de geautomatiseerde informa-

tievoorziening vormt waarbínnen de ICT Prestatie ingepast wordt.

I.4 Beschikbaarheid: de mate waarin de ICT Prestatie daadwerkelijk

beschikbaar is voor Opdrachtgever en gebruikt kan worden.

1,.5 Conversie: Het converteren en migreren van gegevensbestanden van

Opdrachtgever van het oude systeem naar de nieuwe ICT Prestatie,

zonder daarbij de volledigheid, de integriteit en de metadata van de

gegevens aan te tasten.

L.6 Correctief Onderhoud: het opsporen en herstellen door Leverancier

van Gebreken die Opdrachtgever hem heeft gemeld of die Leverancier

anderszins bekend zijn geworden.
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Ðerdenprogrammatuur: Progra m matu u r waa rva n (a) de i ntel lectuele

eigendomsrechten geheel niet brj Leverancier en/of een aan Leveran-

cier gelieerde vennootschap rusten en (b) waarbij Leverancier niet in

staat is bepaalde ontwikkelingen aan / wijzigingen in die programma-

tuur af te dwingen.

Functiehersteltijd: de periode gelegen tussen het moment waarop

een Gebrek bij Leverancier wordt gemeld en het moment waarop dit is
verholpen.

Gebrek: Een storing of het niet of niet volledig voldoen van de ICT Pres-

tatie aan het Overeengekomen gebruik.

Gebruiksrecht: het recht op grond waarvan Opdrachtgever bevoegd is

tot het gebruik van de ICT Prestatie.

Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen: de door Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING) en Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten (VNG) op www.gibit.nl gepubliceerde en van tijd tot tijd bijgewerkte

normen en standaarden voor ICT-producten en diensten.

GIBIT: de onderhavige Genreentelijke inkoopvoorwaarden bij lT, zoals

vastgesteld door de VNG d.d. 8 december 2076.
Hosting: het door Leverancier door middel van technieken voor com-

municatie op afstand aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van de

ICT Prestatie.

IGT Prestatie: alle door Leverancier op grond van de Overeenkomst te

leveren goederen (waaronder begrepen Gebruiksrechten) en diensten.

lmplementatie: Het geheel van handelingen en activiteiten dat nodig

is om alle onderdelen van de ICT Prestatie, afzonderlijk en in onder-

linge samenhang, in gebruik te kunnen nemen in de organisatie van

Opdrachtgever, zodanig dat alle gebruikers van Opdrachtgever ermee

kunnen werken overeenkomstig het Overeengekomen gebruik. Tot de

lmplementatie behoort tevens de Conversie, het realiseren van de voor

het Overeengekomen gebruik noodzakelijke Koppelingen en het uitvoe-

ren van de Acceptatieprocedure.

lmplementatieplan: Het plan van aanpak voor de lmplementatie, waar-

in een concrete uitwerking is opgenomen van de door de betrokken

partijen in dit kader te verrichten actÌviteiten, de te implementeren en/
of te ontwikkelen ICT Prestatie, de verantwoordelijkheden van Leveran-

cier en Opdrachtgever en de tijdsplanning.

L.7

1.8

1.9

1,.10

t.7L

1,.L2

1.13

t.r4

L,I5

3..16
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t.t7

1.1_8

7.19

L2A

1.27

7.22

1,.23

7.24

1.25

1.26

1.27

lnnovatief Onderhoud: het beschikbaar stellen door Leverancier aan

Opdrachtgever van Updates en/of Upgrades van de ICT Prestatie.

lnteroperabiliteitseisen: de in de Overeenkomst opgenomen eisen die

aan de ICT Prestatie worden gesteld om gegevens uit te kunnen wisse-

len met of anderszins samen te kunnen werken met andere onderde-

len van het Applicatielandschap.

Koppeling: de systematiek voor uitwisseling van gegevens tussen

enerzijds de ICT Prestatie en anderzrjds (onderdelen van) het Applica-

tielandschap.

Leverancier: de partij waarmee Opdrachtgever een Overeenkomst

gesloten heeft.

Onderhoud: het geheel van Correctief Onderhoud, Preventief Onder-

houd, lnnovatief Onderhoud en gebruikersondersteuning, een en ander

zoals nader uitgewerkt in de GlBlT, de Overeenkomst en de SLA.

Opdrachtgever: de partij ten behoeve waarvan de Overeenkomst wordt

gesloten.

Overeengekomen gebru¡k: het door Opdrachtgever beoogde gebruik

van de ICT Prestatie zoals dat ten tijde van het sluiten van de Overeen-

komst voor Leverancier (al dan niet op basis van de offerteaanvraagof

andere aan de Overeenkomst voorafgaande documenten) bekend was

of op grond van artikel 3 voor Leverancier bekend behoorde te zijn, een

en ander voor zover dat Sebruik in de Overeenkonrst niet uitdrukkelijk

is uitgesloten of beperkt.

Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en Leverancier

met betrekking tot de levering van de ICT Prestatie, waarvan de GIBIT

onderdeel uitmaakt. Overeenkomsten die worden gesloten onder een

mantel- of raanrovereenkomst worden voor deze voorwaarden steeds

a ls afzonderlijke Overeen komst beschouwd.

Personeel: de door partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst in

te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen.

Preventief Onderhoud: het treffen van maatregelen door Leverancier

ter voorkoming van Gebreken en andere technische problemen en

andere daarmee verband houdende vormen van dienstverlening.

Programmatuur: het geheel van de door Leverancier te leveren pro-

gram matu u r (softwa re).
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7.28

1.29

1.30

t.3t

7.32

Reactietijd: de tijd waarbinnen Leverancier op een melding door Op-

drachtgever van een Gebrek en andere verzoeken van Opdrachtgever

om dienstverlening, adequaat moet reageren.

Service levels: ten aanzien van Onderhoud en andere overeengeko-

men vormen van dienstverlening in de Overeenkomst opgenomen

eisen en prestatienormen zoals Reactie- en Functiehersteltijden.

Update(s): een opvolgende versie van de ICT Prestatie waarin Gebre-

ken zijn hersteld en/of de werking van de ICT Prestatie anderszins is

verbeterd.

Upgrade(s): een opvolgende versie van de ICT Prestatie met in overwe-

gende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder

een andere naam uitgebracht.

Vergoeding: de in totaal voor de ICT Prestatie overeengekomen prijs,

te berekenen op basis van de initieel beoogde looptijd van de Over-

eenkomst en inclusief de initiöle begroting van de werkzaamheden

waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen (alles ex. BTW).

Artiket 2. Toepassetijkheid
2.1 De GIBIT is van toepassing op en maakt deel uit van alle aanvragen,

offertes, aa n bied i ngen, opd rachtbevesti gi ngen, bestel I i ngen, overeen-

komsten en alle andere rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en

Leverancier die betrekking hebben op de in de Overeenkomst Eespeci-

ficeerde en daarmee samenhangende ICT Prestatie.

2.2 De GIBIT bestaat uit drie hoofdstukken:

i) hoofdstuk I (dat altijd van toepassing is); en

ii) hoofdstuk ll inzake privacy, beveiliging en archiefbeheer (dat van

toepassing is indien met de ICT Prestatie gegevens van Opdracht-

¡lever worden verwerkt); en

i¡i) hoofdstuk lll inzake Hosting (dat van toepassing is brj het verlenen

van Hosting).

2.3 De toepasselrjkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of

bedingen van Leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukke-

lijk van de hand gewezen.

2.4 Mocht enige bepaling van de GIBIT nietig zijn of vernietigd worden,

of mocht enige bepaling van de GIBIT naar het oordeel van de rechter

niet van toepassing of ongeldig zljn, dan zal slechts de betreffende
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bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de GIBIT

voor het overige volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg

treden om de betreffende niet toepassel'rjke of ongeldige bepaling te

vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel

en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

2.5 ln geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de GIBIT en het bepaal-

de in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst

boven het bepaalde in de GlBlT.

2.6 Wijzigingen van en aanvullingen op de GIBIT gelden slechts indien deze

sch riftel rj k tussen pa rtijen zij n overeen gekomen. De wijzi ging en/ of
aanvulling geldt slechts voor de in artikel2.1, bedoelde Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1- Een aanvraag voor een offerte of een andere uitnodiging tot het doen

van een aanbod bindt Opdrachtgever niet. Offertes zijn kosteloos en

hebloen een geldigheidsduur van minimaal 90 dagen.

3.2 Alvorens een aanbod aan Opdrachtgever te doen heeft Leverancier zich

in voldoende mate op de hoogte gesteld van:

i) de doelstellingen, in verband waarmee Opdrachtgever de Overeen-

komst wil aangaan;

ii) de organisatie en het Applicatielandschap van Opdrachtgever, voor

zover van belang voor de Overeenkomst.

3.3 lndien en voor zover Leverancier beschikt over onvoldoende informatie

om aan de in het vorige lid bedoelde verplichting te voldoen, dient zij

hieromtrent navraag te doen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle

in redelijkheid verlangde informatie aan Leverancier verstrekken (tenzij

deze vertrouwelijk van aard is en in redelijkheid ook niet onder een

ge h e í m h o u d i n gsove reen ko mst ve rstre kt ka n wo rd e n ).

3.4 Leverancier houdt bij het doen van een aanbod tot het verrichten van

de ICT Prestatie rekening met de in de vorige twee leden bedoelde

informatie.

3.5 Leverancier dient, tenzij anders overeengekomen en onverminderd

het bepaalde in artikel 4.2,voorafgaand aan de totstandkoming van

de Overeenkomst een risicoanalyse uit te voeren met betrekking tot
de door Opdrachtgever beoogde ICT Prestatie. Deze risicoanalyse is

met name gebaseerd op de in de leden 2 en 3 bedoelde informatie.
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Leverancier dient de eventueel gesignaleerde risico's en de in dat

kader benodigde loeheersmaatregelen te adresseren in het aanbod aan

Opdrachtgever.

3.6 ln geval van een aanbesteding in de zin van de Aanbestedingswet

worden de in de leden 2l/m 5 bedoelde verplichtingen begrensd door

de inhoud, aard en omvang van de in de aanbestedingsdocumenten

verstrekte i nformatie.

3.7 lndien de ICT Prestatie (deels) de levering van Derdenprogrammatuur

behelst, of van Derdenprogrammatuur afhankelijk is, geldt tevens het

bepaalde in artikel 19.

3.8 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat hetzij (1-) Opdrachtgever

een schriftelijk aanbod van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard, (2)

partüen een schriftelijk opgemaakte overeenkomst hebben onderte-

kend of (3) Leverancier uitvoering geeft aan een schriftelUke opdracht

van Opdrachtgever.

Artiket 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1, Overeengekomen termijnen voor leveringen/of andere prestaties

gelden als vast en fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

lndien niet binnen de overeengekomen termijnen is gepresteerd, is

Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, tenzij Leveran-

cier bewijst dat het niet halen van de termijnen niet aan Leverancíer is

toe te rekenen.

4.2 De in artikel 3.5 bedoelde risicoanalyse kan ook - behoudens bij een

aanbesteding als bedoeld in artikel 3.6 - eerst na totstandkoming van

de Overeenkomst, doch voorafgaand aan de lmplementatie, worden

uitgevoerd. lndien het voorstel van Leverancier over de wijze waarop

met gesignaleerde risico's wordt omgegaan voor Opdrachtgever niet

aanvaardbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst per

direct te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn, doch tegen vergoe-

ding van de tot dan toe door Leverancier gemaakte kosten (waaronder

de kosten voor het uitvoeren van de risicoanalyse).

4.3 Voor zover uit de Overeenkomst voortvloeit dat Leverancier het transport

van de bU de ICT Prestatie behorende zaken verzorgl, rust het risico van

beschadiging of verlies gedurende het transport bij Leverancier.

4.4 Opdrachtgever zal zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en de daar-
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mee samen hangende nadere overeen komsten (l mplementatieplan,

SLA, etc.) nakomen en steeds de vereiste medewerking verlenen.

Artikel 5. lmptementatie ICT Prestatie
5.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelrjk anders is bepaald, of de ICT Pres-

tatie naar zijn aard niet geimplementeerd kan worden, zal Leverancier

zargdragen voor de lmplementatie van de ICT Prestatie in de organisatie

van Opdrachtgever, overeenkomstig het (voor zover van toepassing)

hieromtrent bepaalde in de Overeenkomst en het lmplementatieplan,

5.2 lndien er ten tijde van ondertekening van de Overeenkomst nog geen

lmplementatieplan is opgesteld, zal dit op eerste verzoek van een der

partijen binnen redelijke termijn alsnog in onderling overleg tussen
part|en worden opgesteld. Leverancier is penvoerder van het lmple-

mentatieplan. De kosten voor het opstellen van het lmplementatieplan

liggen besloten in de Vergoeding.

5.3 lndien wordt overgegaan tot het opstellen van een lmplementatieplan,

zal dit plan het navolgende vermelden (voor zover van toepassing):

i) Gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen van het project

om te komen tot de lmplementatie van de ICT Prestatie alsmede de

randvoorwaarden en de geldende kaders en normen, mede in het

licht van de uitgevoerde risicoanalyse;

ii) De projectorganisatie inclusief de wijze van verslaglegging en de

wijze van projectma nagement;

iii) De werkverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden, waaron-

der de van Opdrachtsever verlangde inzet en beschikbaarheid;

iv) Een overzicht van de benodigde Koppelingen, de functionele speci-

ficaties daarvan en de eventuele medewerking van derde partijen

die voor het aanleggen daarvan vereist is;

v) De deelleveringen ('milestones')van het project en de functionele

specificaties voor de deelleveringen waaraan moet worden voldaan

(in relatie tot het Overeengekomen Sebruik);
vi) Het tijdschema van de lmplementatie (inclusief de deelleveringen),

overeenkomstig de eisen die in de Overeenkomst aan de planning

zijn gesteld;

vii) De wijze waarop iedere deellevering wordt opgeleverd;

viii) De wijze waarop de Acceptatieprocedure zal worden uitgevoerd;
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ix) De wijze waarop de Conversie zal plaatsvinden;

x) De wijze waarop Opdrachtgever middels opleidingen/trainingen

vertrouwd zal worden gemaakt met het €lebruik en het (technisch

en functioneel) beheer van de ICT Prestatie, voor zover overeen-

gekomen.

5.4 lndien tijdens de lmplementatie blijkt dat aanpassingen aan het

Applicatielandschap noodzakelijk zljn die Leverancier niet heeft voor-

zien in het aanbod en/of de in artikel 3.5 bedoelde risicoanalyse, doch

wel had behoren te voorzien, komen de kosten voor de betreffende

aanpassingen voor reken ingl van Levera ncier.

5.5 Tenzij anders overeengekomen zijn tussentrjdse opleverdata, in afwij-

king van artikel 4.1, niet fataal, doch is de in de Overeenkomst enlof
het lmplementatieplan opgenomen einddatum voor de lmplementatie

wel fataal.

5.6 Leverancier verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid en in staat om

na afloop van de (initiele) lmplementatie, op verzoek van Opdrachtge-

ver, gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan de lmplementatie
gerelateerde werkzaa m h eden te verrichten. Deze werkzaa m h eden

zullen alsdan worden verricht tegen de in de Overeenkomst daartoe

vermelde tarieven (met inachtneming van artikel 9.6) dan wel, bij

gebreke daarvan, tegen de geloruikelijke tarieven van Leverancier.

Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op deze werkzaamheden.

Arti ket ó. Gemeentetij ke I CT-kwa liteitsnorme n, I nte ropera b¡-
liteitseisen en standaarden
6.t Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie voldoet

aan de:

i) ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor de functie en

het werkingsgebied van de betreffende ICT Prestatie gepubliceerde

Gemeentel ij ke ICT-kwa I iteitsn ormen ;

ii) in de Overeenkomst (nader) gespecificeerde overige Gemeentelijke

ICT-kwa I iteitsn ormen en / of I nterope ra bi I iteitseisen, da n wel a nd ere

normen en standaarden.
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6.2 Leverancier voert voorafgaand aan de lmplementatie de preventieve

testen uit die in voornoemde normen zijn voorgeschreven. Deze testen

worden uitgevoerd op een omgeving van Leverancier. Leverancier over-

legt het testrapport waaruit bl¡jkt dat de ICT Prestatie aan voornoemde

norm(en) voldoet.

6.3 Leverancier is niet verplicht de in het vorige lid bedoelde preventieve

testen uit te voeren indien hij een rapportage kan overleggen waaruit

bl¡jkt dat voornoemde testen reeds in positieve zin zijn afgerond op

exact dezelfde versie van de ICT Prestatie en met vergelijkbaar Over-

eengekomen gebruik.

6.4 Gedurende de Acceptatieprocedure zal worden getoetst in hoeverre de

ICT Prestatie na lmplementatie bij Opdrachtgever daadwerkelijk voldoet

aan hetgeen in artikel 6.1 is benoemd.

6.5 lndien en voor zover de ICT Prestatie mede bestaat uit Koppelingen,

zal - als onderdeel van de Acceptatieprocedure - een ketentest worden

uitgevoerd. Daarbij worden alle Koppelingen tussen de ICT Prestatie en

het Applicatiela ndscha p getest op de overeengekomen i nteropera bi I iteit.

6.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ttjdig betrekken van de leve-

ranciers van onderdelen van het Applicatielandschap die bij de in het

vorige lid bedoelde ketentest worden betrokken. De verantwoordelijk-

heid voor het coördineren van de werkzaamheden van alle betrokken
partUen ligt, tenzij anders overeengekomen, bij Leverancier.

6.7 lndien de in artikel 6.4 bedoelde ketentest niet slaagt, en Leverancier

aantoont dat dit niet aan hem toerekenbaar is, dan zal een overleg
plaatsvinden met alle betrokken partijen teneinde nadere afspraken te
maken om te komen tot een passende oplossing. Het initiatief voor dit
overleg wordt genomen door de partij die op grond van het vorige lid

de coörd i natiewerkzaa m hed en verricht. De Acceptatieproced u re wordt
gedurende voornoemd overleg opgeschorl. Zodra partijen overeen-

stemming hebben bereikt over de passende oplossing, zullen zij deze

vastleggen in een (gewijzigd of aanvullend) lmplementatieplan. Artikel

5 is van overeenkomstige toepassing op het opstellen/wijzigen van dit
plan. Voor zover het uitvoeren van dit plan leidt tot meerwerk, zal dit
niet aanvangen dan na uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.
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Artiket 7. Acceptatie
7.L lndien er geen lmplementatieplan is opgesteld, of dit plan geen

beschrijving bevat van de wijze waarop de Acceptatieprocedure

wordt uitgevoerd, zal op eerste verzoek van Opdrachtgever alsnog

in een schriftel¡k testprotocol worden vastgelegd op welke wijze

de Acceptatieprocedure zal worden uitgevoerd. Artikel 5.2 is van

overeenkomstise toepassing op het opstellen van dit testprotocol.

7.2 Tenzij in de Overeenkomst, het lmplementatieplan of het in het vorige

lid bedoelde testprotocol anders is bepaald, is de Acceptatieprocedure

als volgt:

i) Na iedere levering van (delen van) de ICT Prestatie, wordt de be-

treffende levering getest op Gebreken. Door partijen wordt daarbu

een testverslag opgemaakt en ondertekend. ln dit testverslag zal

worden vastgelegd of de ICT Prestatie Gebreken vertoont en voorts

of de ICT Prestatie (deels) is goedgekeurd, dan wel afgekeurd;

ii) Binnen een redelijke termijn, althans de daartoe in de Overeen-

komst gespecificeerde termijn, na de datum van de ondertekening

van het testverslag, zal Leverancier een planning afgeven waar-

binnen de in het testverslag vastgelegde Gebreken voor eigen

rekeni ng worden verholpen ;

iii) Leverancie r zal na af loop van de in het vorige lid bedoelde term ijn

(het gedeelte van) de bijgewerkte ICT Prestatie opnieuw ter Accep-

tatie m id d els d e Acceptati eproced u re voorleggen.

7.3 De in het kader van de Acceptatieprocedure gehanteerde termijnen en

(bugestelde) planningen dienen te passen in de algehele planning van

de Overeenkomst of het lmplementatieplan en mogen niet tot vertra-

ging leiden.

7.4 lndien (delen van) de ICT Prestatíe bij het voor de tweede maal doorlo-

pen van de (integrale)Acceptatieprocedure op Gebreken wordt/worden

afgekeurd, is Opdrachtgever gerecht¡gd om:

i) de Overeenkomst - geheel of gedeeltel|k - zonder nadere ingebre-

kestelling buiten rechte te ontbinden, waarbij geldt dat Leverancier

dan tevens binnen de kaders van artikel 13 aansprakelijk is voor de

door Opdrachtgever geleden en te lijden schade; of

ii) onverminderd zijn recht op vergoeding (binnen de kaders van

artikel 1-3) van de reeds geleden schade Leverancier toe te staan
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de Gebreken alsnog voor diens rekening te herstellen; of

iii) de ICT Prestatie onder een nader overeen te komen voorwaarde

voorwaardelrlk te accepteren, waarbij geldt dat indien Leverancier

niet tijdig aan de brj de voorwaardelryke acceptatie gestelde voor-

waarden voldoet, het bepaalde onder i van toepassing is.

7.5 Voor Gebreken die niet binnen de overeengekomen planning kunnen

worden opgelost, kan met wederzijds goedvinden worden besloten om

tfdelrjk een acceptabele work-around aan te brengen en/of om hier-

voor later een oplossing te vinden.

7.6 Geloreken die (individueel noch gezamenlijk) niet in de weg staan aan

het gebruik voor productieve doeleinden van (het betreffende onder-

deel van) de ICT Prestatie, kunnen geen grond vormen voor niet-Accep-

tatie, onverminderd de verplichting van Leverancier om die op korte

termijn te herstellen.

7.7 lndien de ICT Prestatie in deelleveringen wordt geleverd, vindt na

iedere levering een Acceptatieprocedure plaats en vindt na Accepta-

tie van het laatste deel van de ICT Prestatie vervolgens een integrale

Acceptatieprocedure plaats, waarbij de gehele ICT Prestatie alsmede

de samenhang van deelleveringen ('som der delen') op Gebreken wordt
getoetst. Er is pas sprake van Acceptatie na het succesvol doorlopen

van de integrale Acceptatieprocedure.

7.8 Acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien er geen

Acceptatieprocedure is afgesproken noch heeft plaatsgevonden en

Opdrachtgever de ICT Prestatie voor productieve doeleinden in gebruik

heeft genomen binnen zijn organisatie.

Artiket 8. 0nderhoud en ondersteuning
Algemeen

8.1- lenzij anders overeengekomen, verricht Leverancier Onderhoud aan

de ICT Prestatie tegen de in de Overeenkomst beschreven vergoeding.

Het Onderhoud gaat in vanaf de Acceptatie van (het betreffende deel

van) de ICT Prestatie.

8.2 De hierna te beschrijven voorwaarden gelden als (minimum)voor-

waarden voor Onderhoud, tenzij hiervan in de Overeenkomst/ SLA is

afgeweken.
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8.3 Het Onderhoud omvat, tenzij anders overeengekomen, ten minste de

volgende diensten:

i) CorrectiefOnderhoud;

ii) Preventief Onderhoud;

iii) lnnovatief Onderhoud;

iv) Gebruikersondersteuning.

8.4 Het moment van het verrichten van Onderhoud wordt in onderling

overleg bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat Onderhoud op zodanige

wijze plaatsvindt dat dit minst verstorend is voor de bedrijfsprocessen

van Opdrachtgever. Onderhoud dat verstorend is of kan werken voor

de bedrijfsprocessen van Opdrachtgever wordt bovendien tijdig vooraf

aangekondigd.

Bereikbaarheid

8.5 Leverancier is in het kader van Onderhoud ieder geval bereikbaar op

werkdagen tussen 08.00-18.00 uur.

Service level agreement

8.6 Leverancier verklaart zich bereid om - indien en voor zover zulks

niet reeds geregeld is in de Overeenkomst - op eerste verzoek van

Opdrachtgever een of meer service level agreements (SLA's) te sluiten,

waarin concrete Service Levels ler zake van het in artikel 8.3 bedoelde

Onderhoud worden vastgelegd en waarin maatregelen zijn opgenomen

ter zake van het al dan niet halen van de afgesproken Service Levels.

8.7 De gevolgen van het niet halen van Service Levels worden in de Over-

eenkomst/SlA geregeld, met dien verstande dat (gedeeltelijke) ontbin-

ding van de Overeenkomst en/of de SLA('s) in ieder geval mogelrjk is bij

het meerdere meetperíodes achtereenvolgens niet halen van dezelfde

Service Levels. Eventueel in de SLA bedongen maatregelen laten de

overige rechten van Opdrachtgever onverlet, waaronder begrepen het

recht om naast de maatregel de door hem geleden schade te verhalen.

Betaalde sancties (als onderdeel van de afgesproken maatregelen)

worden in mindering gebracht op de eventueel te betalen schadever-

$oeding.
8.8 lndien en voor zaver Leverancier bewijst dat een Gebrek niet aan

hem toerekenbaar is, is hij niet verplicht tot herstel daarvan. lndien

12 KING i'11¡JÁi.iïîrirs 1¡i*îi'Ii,, \JT Nr-íl:-*.r-p,1\it3:åä {:ì[Mrc'\r iË;\



Opdrachtgever niettemin opdracht geeft tot voornoemd herstel, is Leve-

rancier gerechtigd de kosten gemoeid met het herstel separaat door te

berekenen.

Preventief en lnnovatief Onderhoud

8.9 ln het kader van Preventlef en/of lnnovatief Onderhoud garandeert

Leverancier ten minste:

i) dat de IGT Prestatie steeds trjdig zal blijven voldoen aan de relevan-

te Wet- en regelgeving;

ii) dat de ICT Prestatie steeds trjd¡g geschikt zal blijven voor gege-

vensuitwisseling met de overige relevante onderdelen van het

Applicatielandschap (voor zover bekend bij Leverancier) en in dat

kader aan de overeengekomen lnteroperabiliteitseisen zal blijven

voldoen;

iii) dat de ICT Prestatie door middel van het tijdig uitbrengen van Up-

dates en/of Upgrades steeds tijdig zal blijven voldoen aan nieuwe

versies van de Gemeentelijke |CT-kwaliteitsnormen die in de Over-

eenkomst als vereiste normen zijn gespecificeerd;

iv) dat bij het uitbrengen van Updates en/of Upgrades de performance

van de ICT Prestatie ten minste gel|k bljft en dat de ICT Prestatie

blijft voldoen aan het Overeengekomen gebruik.

8.10 Op verzoek van Opdrachtgever verzorgl Leverancier de lmplemen-

tatie van Updates en Upgrades, tegen een nader overeen te komen

vergoeding. De bepalìngen omtrent lmplementatie en Acceptatie zijn in

dat $eval van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bij

lmplementatie van een Update in beginsel geen Acceptatieprocedure

zal plaatsvinden.

8.I7 Opdrachtgever is - loehoudens in de situatie als bedoeld in artikel

31.4 - gerechtigd het gebruik en/of de lmplementatie van Updates en

Upgrades te weigeren, zonder dat dit afbreuk doet aan het door Leve-

rancier te verlenen Onderhoud, met dien verstande dat:

i) er geen sprake is van een tekortkoming van Leverancier in het ka-

der van Onderhoud indien een bepaald Gebrek in een Update en/
of Upgrade is verholpen en Opdrachtgever de ingebruikname van

die Update of Upgrade weigert;

ii) Opdrachtgever maxim aal 24 maanden mag achterlopen in het
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ingebruiknemen van Update enlof Upgrade, bij gebreke waarvan

Leverancier na het verstrijken van die periode gerechtigd is de

aantoonbare meerkosten voor het blijvend moeten verlenen van

Onderhoud op (het betreffende onderdeel van) de door Opdracht-

gever gebruikte ICT Prestatie in rekening te brengen.

Rapportage en controle

8.L2 Leverancier zal periodiek aan Opdrachtgever rapport uitbrengen

over de nakoming door hem van de overeengekomen Service Levels,

waaronder in ieder geval wordt verstaan de beschikbaarheid van de

ICT Prestatie en het niveau van de diensten, waaronder het Onderhoud

van de ICT Prestatie alsmede het geplande lnnovatief Onderhoud. De

inhoud en frequentie van deze rapportage is nader omschreven in de

SLA.

8.13 Na ontvangst van het rapport zal door Opdrachtgever worden vastge-

steld of Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van het Onderhoud,

waaronder de door hem gegarandeerde Service Levels, heeft gehaald,

al dan niet door inschakeling van een derde overeenkomstig artikel2T,

Latere onderhoudsovereenkomst

8.1,4 Leverancier verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid om, voor zover

oorspronkelrjk is overeengekomen dat Leverancier geen of slechts on-

derdelen van het in artikel 8.3 bedoelde Onderhoud verricht, op eerste

verzoek van Opdrachtgever alsnog in overleg te treden om te komen tot

een Overeenkomst voor het verrichten van aanvullende diensten ten

aanzien van Onderhoud.

ArtikeL 9. Vergoeding, facturatie en betating
9.1 De door Opdrachtgever ten behoeve van de ICT Prestatie aan Leveran-

cier te betalen vergoedingen zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9.2 De facturering van de vergoedingen vindt, tenzij anders overeengeko-

men, als volgt plaats:

i) lmplementatie- of ontwikkelingskosten: van de totale vergoeding is

30% eerst opeisbaar na integrale Acceptatie, over de resterende 70%

kunnen in de Overeenkomst nadere afspraken worden gemaakt;

ii) De kosten van de Gebruiksrechten voor Programmatuur:
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(1-) voor zover het betreft Derdenprogrammatuur: 100% bij levering;

(2) voor zover het geen Derdenprogrammatuur betreft: 7O% bij in-
gebruikname voor productieve doeleinden en 30% na integrale

Acceptatie;

iii) De kosten van Onderhoud van de ICT Prestatie:

(1) voor zover het eenmalige vergoedingen betreft: eerst na integrale

Acceptatie;

(2) en voor zover het periodieke vergoedingen betreft: periodiek

vooraf, voor het eerst na integrale Acceptatie;

iv) Overige zaken en diensten: Facturatie na Acceptatie van de des-

betreffende ICT Prestatie, of maandelijks achteraf op basis van

werkelijk bestede uren in het geval de dienstverlening op nacalcu-

latiebasis wordt uitgevoerd.

9.3 Een factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen alsmede de eisen

die in de Overeenkomst worden gesteld.

9.4 De betalingstermUn bedraagt 3O dagen na ontvangst factuur, tenzij

anders overeengekomen.

9.5 Leverancier verzendt de factuur elektronisch overeenkomstig de

geldende eisen voor facturatie zoals opgenomen in de Gemeentelijke

ICT-kwa I iteitsn ormen, tenzij a nders tussen pa rtijen ove reen gekomen.

9.6 Jaarlijks per l januari kunnen de overeengekomen fiaar)tarieven
en doorlopende vergoedingen door Leverancier worden aangepast,

mits deze minimaal één maand voorafgaand is aangekondigd. Deze

wijziging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) wijziging van het

laatst gepu bl iceerde prijsi ndexcijfer voor'Com puterprogra m m e ri n g,

advisering en aanverwante diensten' (CPA: 62) zoals opgenomen in de

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde tabel
' Diensten p rijzen; com merciele d ienstverlen i n g i ndex {20 10= 100)',

althans de opvolger daarvan.

9.7 Leverancier is voorts gerechtigd de aantoonbare prijsstijging van Der-

denprogrammatuur per l,januari door te belasten, mits deze prijsslij-

ging ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst nog niet voorzien-

baar was. lndien de prijzen van Derdenprogrammatuur gedurende de

looptrjd van de Overeenkomst dalen, zal Leverancier van Derdenpro-

grammatuur steeds slechts de actuele (verlaagde) pr[s in rekening

brengen.
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9.8 lndien en voor zover de vergoeding enlof het aantal Gebruiksrechten

voor het gebru¡k van de ICT Prestatie afhankel¡k is gesteld van een aan

Opdrachtgever gerelateerd getal dat aan wijziging onderhevig is (zoals

inwoneraantal, oppervlakte werkgebied, etc.), dan zal deze vergoeding

/ hel aantal verleende Gebruiksrechten slechts éénmaal per jaar en

wel per l januari worden bUgesteld.

9.9 Het bepaalde in dit artikel omtrent Derdenprogrammatuur geldt alleen

voor zover Leverancier heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 19.7.

Artiket 10. Garanties
1-0.1- Leverancier garandeert dat:

i) de ICT Prestatie de overeengekomen eigenschappen zal bevatten

en voldoet aan het Overeengekomen gebruik;

ii) hij alleen Personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen

dan wel voor het verrichten van de ICT Prestatie benodigde vaar-

digheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van de

te leveren ICT Prestatie en de wijze waarop Leverancier zich als

deskundige heeft gepresenteerd. Hij garandeert tevens dat het

door hem ingezette personeel voldoet aan de eisen die dienaan-

gaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam

en redelijk handelend vakgenoot mogen worden gesteld;

ili) hrj ten minste tol2 jaar na datum van Acceptatie Onderhoud kan

plegen op de ICT Prestatie;

iv) de ICT Prestatie geschikt zal zijn voor gebruik in samenhang met

het Applicatielandschap (voor zover bij Leverancier bekend of

bekend had moeten ziin);

v) de ICT Prestatie voldoet en (bij Onderhoud) zal blijven voldoen aan

de relevante wet- en regelgeving en de Gemeentelijke ICT-kwaliteit-

snormen.

LO.2 lndien Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Overeenkomst op enig

tijdstip constateert dat de ICT Prestatie of delen daarvan niet voldoen

aan voornoemde garanties, zal Opdrachtgever Leverancier hiervan

schriftelijk of per email en in spoedgevallen ook telefonisch op de

hoogte stellen. lndien Leverancier van mening is dat Opdrachtgever

geen beroep kan doen op de garantiebepalingen, omdat een Gebrek

niet behoort tot de gegarandeerde eigenschappen of terug te voeren is
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op niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of op niet door Leve-

rancier geleverde of geadviseerde Programmatuur of apparatuur, rust

de bewijslast terzake op Leverancier.

Artiket I 1. Documentatie
1,7.I Leverancier zal Opdrachtgever voorzien van voldoende en begrupelijke

documentatie over de eigenschappen, technische inpasbaarheid en ge-

bruiksmogelljkheden van de ICT Prestatie. De documentatie voor eind-

gebruikers is in de Nederlandse taal opgesteld, overige documentatie

mag ook in het Engels zijn gesteld (tenzij anders overeengekomen). De

documentalie zal zodanig zijn en blijven:

i) dat zij een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van

de door Leverancier te leveren ICT Prestatie, alsmede de functies

daarvani

i¡) dat zij een juiste en volledige beschrijving geeft van de door de

Leverancier in het kader van de lmplementatie of het Onderhoud

gemaa kte i nstel I i nge n/ parametriseri n gen ;

iii) dat gebruikers van alle mogelijkheden van de ICT Prestatie gebruik

kunnen maken en de werking ervan goed kunnen begrijpen;

iv) dat zij geschikt is om op basis hiervan de ICT Prestatie te kunnen

testen in het kader van een Acceptatieprocedure;

v) dat zij geschikt is om op basis hiervan de ICT Prestatie adequaat te

kunnen beheren en te kunnen inpassen in het Applicatielandschap

overeenkomstig de documentatie-eisen over inpasbaarheid uit de

Gemeentel ij ke I CT-kwa I iteitsnormen.

7L.2 De relevante documentatie zal steeds t[dig voor de desbetreffende

Acceptatieproced u re aa n Opd rachtgever ter besch i kki n g worden

gesteld, tenzij anders overeengekomen. Bij het leveren van Updates of
Upgrades of het leveren van aanvullende programmatuur, zal steeds

bij de terbeschikkingstelling daarvan de documentatie met betrekking

daarop worden meegeleverd.

11-.3 Leverancier zal de documentatie steeds actueel houden. Zodra bl¡jkt dat

de documentatie niet of niet langer juist of volledig is, zal Leverancier de

documentatie zo spoediÊ mogelijk en op zijn kosten actualiseren.
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Artiket 1 2. Productmanagement
12.7 Onverminderd het eventueel overeengekomen Onderhoud zal Leveran-

cier Opdrachtgever periodiek en trjdig informeren over de planning en

beoogde functionaliteiten voor Upgrades (soms 'roadmap' genoemd).

12.2 Voor zover Leverancier een (fysiek of virtueel) orgaan of platform

faciliteert ten behoeve van (een deel van) zfin klanten voor het delen

van kennis en ervaring over de ICT Prestatie en/of het bespreken van

de (te verwachten) ontwikkelingen van de ICT Prestatie, zal Leverancier

Opdrachtgever daar kosteloos en zonder beperkingen toegang toe

verlenen.

12.3 lndien Leverancier - hetzij ten behoeve van Opdrachtgever, hetzij ten

behoeve van derden - een aanvulling op bestaande Programmatuur

heeft ontwikkeld waarop artikel 77.4 Gl3ll, althans een daarmee

vergelijkbare bepaling, van toepassing is, dan:

i) zal Leverancier Opdrachtgever en andere gebruikers van de

Programmatuur over deze aanvulling informeren, waaronder of

deze aanvulling zal worden opgenomen in de (op een later mo-

ment)te verschijnen Updates of Upgrades en welke consequenties

verbonden zijn aan de íngebruikname van de aanvulling; en

ii) zal Leverancier - onverminderd eventueel overeengekomen

Onderhoud - deze aanvulling om niet ter beschikking stellen aan

Opdracht€ever en andere gebruikers van de Programmatuur; en

i¡¡) is het gebruik van de betreffende aanvulling voor risico van

Opd rachtgeve r, tenzij :

(1) de aanvulling in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld; of

(2) de aanvulling in het kader van Onderhoud als onderdeel van

een Update of Upgrade aan Opdrachtgever ter beschikking

wordt gesteld.

Artikel'l 3. Aanspraketij kheid
13.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn ver-

plichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelük voor de door

deze geleden en/of te lijden schade, met inachtneming van het bepaal-

de in artikel 20.5 en het bepaalde in het onderhavige artikel.

1.3.2 De aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, is - tenzij

anders overeengekomen - beperkt tot vier maal de hoogte van de
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Vergoeding per gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprake-

lijkheid nooit meer zal bedragen dan C 5.000.000,- per gebeurtenis.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als eén

gebeurtenis. Louter de volgende schadeposten komen voor vergoeding

in aanmerking:

i) schade aan de ICT Prestatie en/of aan gegevensbestanden,

waaronder in elk geval verstaan wordt: materiÈlle beschadiging,

gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en

verhoogde stori ngsgevoe I igheid ;

ii) schade aan andere eigendommen van partijen en/of van derden;

iii) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in de ICT

Prestatie, aangebracht ter beperking of herstel van schade;

iv) de kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere

computersystemen, het inhuren van derden of het hanteren van

nood procedu res of afwij kende werkwijzen;

v) kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het nood-

gedwongen langer operationeel houden van oude systemen en

daarmee samen ha ngende voorzien ingen;

vi) de kosten van het niet kunnen inzetten (leegloop)van medewer-

kers, goederen en faciliteiten van Opdrachtgever en de kosten van

het niet kunnen inzetten (leegloop) van door Opdrachtgever in het

kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingehuurde derden,

voorzover deze kosten, in redelijkheid, niet vermijdbaar zijn;

vii) de kosten voor het herstel van Gebreken van Opdrachtgever of door

hem ingeschakelde derden, of alle extra kosten verbonden aan de

noodgedwongen vroegttjdige vervanging van de ICT Prestatie door

een systeem van een derde Leverancier;

viii)aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes

alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden ver-

strekte garanties;

ix) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,

die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid

berust, mocht worden verwacht;

x) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoarzaak,

de aansprakelijkheid, de hoogte van de schade en de wijze van

herstel.
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J.J.J

13.4

13.5

De in het vorige lid bedoelde beperking van aansprakelijkheid komt

te vervallen:

i) in geval van aanspraken van derden op schadevergoedingten
gevolge van dood of letsel en/of;

ii) indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de

andere partij of diens Personeel; en/of
iii) in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als

bedoeld in artikel 17.

lndien er als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Leve-

rancier, of een aan Leverancier toerekenbaar gedragen of nalaten,

aan Opdrachtgever door een overheidstoezichthouder een boete

wordt opgelegd, welke boete (deels) rechtstreeks verband houdt met

voornoemde tekortkom i n g, ged ragen of na laten, vrijwaa rt Levera ncier

Opdrachtgever voor (dat deel van) die boete. De vrijwaring geldt

niet voor zover de boete (mede) verband houdt met gedrag van

Opdrachtgever zelf (zoals het gebruik van de ICT Prestatie). Op deze

vrijwaring zijn de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid niet

van toepassing.

Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting-, zorgverzekerings-

en sociale verzekeringswetgeving met betrekking tot Personeel van

Leverancier, komen ten laste van Leverancier. Leverancier vrijwaart

Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid die daarmee verband

houdt. Op deze vrijwaring zijn de voorgaande beperkingen van aanspra-

kelijkheid niet van toepassing.

Artiket I Ir. Yerzekering
t4.L Leverancier heeft zich op een naar verkeersnormen passende en

gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanigverzekerd tegen

alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Overeenkomst en de

onderhavige voorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen beroeps-

en bed rijfsaa nsprakelij kheid, althans biedt a nderszi ns aantoon baar

voldoende waarborgen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid.

14.2 De in het vorige lid bedoeld e verzekeringlwaarborg biedt dekking voor

ten minste 2OO% van het in artikel 13.2 bedoelde bedrag per jaar.
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Artiket I 5. Geheimhouding
15.1- Partijen maken hetgeen hen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter

kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of rede-

lijkerwijs kunnen vermoeden, tot minimaal twee jaar na afloop van de

Overeenkomst, op geen enkele wijze verder bekend behalve voorzover

enig wettelijk voorschrift, onderzoek door een bevoegde toezichthouder

of uitspraak van de rechter of een door partijen aangewezen geschil-

lenbeslechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. De inhoud van

de onder de GIBIT gesloten Overeenkomst(en) als zodanigmaglmogen

met andere gemeenten, aan gemeenten gelieerde rechtspersonen en

gem eentel ij ke sa menwerki n gsverba nden worden gedeeld.

L5.2 Partijen verplichten hun personeel en andere ingeschakelde hulpperso-

nen om de geheimhoudingsverplichting opgenomen in het vorige lid na

te komen.

1-5.3 Partijen geven alle gegevens die zij van elkaar hebben ontvangen en

die vertrouwelijk van aard zijn op eerste verzoek terug.

15.4 De partij die in dit artikel opgenomen geheimhoudingsverplichting

schendt, is aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete ver-

schuldigd van 4 keer de Vergoeding per overtreding, onverminderd het

recht de daadwerkelrjk geleden schade te verhalen (met inachtneming

van artikel 13). De hiervoor bedoelde boete bedraagt evenwel nooit

meer dan € 50.000,- per overtreding.

Artiket 16. Overmächt
76.L Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, die niet te wij-

ten is aan schuld van een partij en evenmin krachtens, wet, rechtshan-

deling of in het nraatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor

rekening van de betreffende partij komt, levert overmacht op.

16.2 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder gleval

niet verstaan: gebrek aan Personeel, stakingen, ziekte van Personeel

(m.u.v. pandemie), verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor het

verrichten van de ICT Prestatie loenodigde goederen dan wel liquidi-

teits- of solvabiliteitsproblemen. Een aantoonbare storing van nuts-/
telecomvoorzieningen wordt wel als overmacht beschouwd, tenzij deze

veroorzaakt is door Leverancier of de ICT Prestatie juist ziet op het

beschikbaar houden van voornoemde voorzieningen.
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Artiket 17. lntettectuete eigendom
L7.7 Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellec-

tuele eigendom op de krachtens de Overeenkomst door Leverancier

ontwikkelde en ter beschikking gestelde ICT Prestaties uitsluitend bij

Leverancier of d iens licentiegever(s).

17.2 Alle rechten op de met de ICT Prestatie van Opdrachtgever afkomstige

verwerkte gegevens (blijven) rusten bij Opdrachtgever, ongeacht waar

deze gegevens staan opgeslagen en ongeacht of de gegevens na initið-

le ontvangst zijn bewerkt of niet.

17.3 Leverancier verleent, behoudens andersluidende afspraken in de

Overeenkomst, een Gebruiksrecht op de ICT Prestaties. lndien voor

het Gebruiksrecht periodiek een vergoeding verschuldigd is, is de duur

van het Gebruiksrecht gelUk aan de looptijd van de Overeenkomst. ln

overige gevallen is het Gebruiksrecht eeuwigdurend en onherroepelijk.

Het Gebruiksrecht omvat in ieder geval het recht de ICT Prestatie(s) (en

alle daarin besloten liggende informatie/kennis)te gebruiken voor het

Overeengekomen gebruik, alsmede voor testdoeleinden, met inbegrip

van alle daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan niet tijdelijke

verveelvoud igingen en openbaarmakingen.

17.4 lndien de Overeenkomst (mede) ziet op het door Leverancier ontwikke-

len van een aanvulling op bestaande Programmatuur, dan geldt voor

die aanvulling eveneens het bepaalde in lid 3, met dien verstande dat

Leverancier - tenzij anders overeengekomen - de betreffende aanvul-

ling om niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.3 aan andere

gebruikers van de Programmatuur zal aanbieden.

17.5 lndien de Overeenkomst (mede) ziet op het door Leverancier ontwik-

kelen van Programmatuur, niet zijnde een aanvulling op bestaande

Programmatuur, dan berusten de rechten van intellectuele eigendom

op die te ontwikkelen Programmatuur - in afwijking van arTikel 17.1'

en 17 .3 - bij Opdrachtgever. Voor zover nodig worden de betreffende

rechten reeds nu voor alsdan overgedragen door Leverancier aan Op-

drachtgever, die deze overdracht reeds nu voor alsdan aanvaardt. Deze

overdracht ziet op alle huidige en toekomstige rechten in de meest

ruime zin van het woord. Leverancíer doet reeds nu voor alsdan voorts

- voor zover de wet dat toestaat - onherroepelijk afstand van eventuele

persoonlijkheidsrechten op de ICT Prestaties. Leverancier zal voorts
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77.6

77.7

17.8

17.9

alle loroncodes van de betreffende ontwikkelde Programmatuur aan

Opdrachtgever ter beschikking stellen. De eenmalige koopprijs voor

deze overdracht wordt geacht besloten te hebben gelegen in de Vergoe-

ding. De overdracht en de levering van de rechten en eerder genoemde

broncode vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van betaling

van de betreffende Vergoeding.

Opdrachtgever verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid in gesprek te
gaan over het tegen een vergoeding mogelijk (gedeeltel|k)terug over-

dragen van de in het vorige lid bedoelde rechten, waarb[ Leverancier

dan gelUktijdig rnet deze (terug)overdracht een Gebruiksrecht overeen-

komstig lid 3 verleent op de aldus overgedragen rechten.

Leverancier garandeert dat de door hem aan Opdrachtgever verstrekte

ICT Prestaties geen inbreuk maken op enige intellectuele eigendoms-

rechten of andere rechten, waaronder persoonlijkheidsrechten, van

derden. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en stelt Opdrachtgever

schadeloos voor alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling

dat door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ICT

Prestaties, inbreuk maken op bedoelde rechten van die derden. lndien

Opdrachtgever door een derde het recht tot gebruik van de ICT Presta-

ties of delen daarvan wordt ontzegd, zal Leverancier voor zijn rekening

en te harer keuze onverwijld hetzij:

i) zorgen dat Opdrachtgever alsnog het recht verkrijgt het gebruik

voort te zetten;

i¡) het inbreuk makende onderdeel vervangen door een ander onder-

deel met gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden, dat geen inbreuk

maakt op dergelijke rechten van derden;

¡ii) het inbreuk makende onderdeel zodanig wijzigen dat de inbreuk

wordt opgeheven.

Bij vervanging of wijziging als onder (ii) en (iii) bedoeld, zal de functio-

naliteit van de vervangende onderdelen minimaal gelijkwaardigzijn aan

de vervangen onderdelen en zullen de garanties van artikel 10 volledig

in tact blijven.

ln het geval derden Opdrachtgever ter zake van een beweerdelrjke

schendi ng van intellectuele eigendomsrechten aansprakelij k stel len,

is Opdrachtgever - onverminderd het voorgaande - gerecht¡gd om de

Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ont-
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binden. Een dergelijke ontbinding laat de overige rechten van Opdracht-
gever onverlet.

Artiket 18. Toegang tot data en autorisaties
1-8.1- Leverancier stelt Opdrachtgever gedurende de looptrjd van de Overeen-

komst in staat om te allen tijde toegang te krrjgen tot de met de ICT

Prestatie ten behoeve van Opdrachtgever verwerkte gegevens, alsmede

de daarbij ingestelde (instellingen met betrekking tot) autorisaties.
78.2 Leverancier kan aan de in het vorige beschreven verplichting onder

meer voldoen door:

i) aan Opdrachtgever Koppelingen ter beschikking te stellen en de

daarbrl horende documentatie, teneinde 0pdrachtgever in staat te

stellen de gegevens / autorisaties middels de Koppelingen op te

vragen;

i¡) aan Opdrachtgever een juiste, volledise en gedetailleerde beschrij-

ving te geven van de aan de ICT Prestatie ten grondslag liggende

datamodellen, teneinde Opdrachtgever in staat te stellen de gege-

vens zelf te ontsluiten.

18.3 lndien en voor zover door het verlenen van toegangtot de opgeslagen

gegeve ns ee n bepaa lde bevei I igi n g (waa rond er begrepen a utorisaties)

wordt omzeild, zal Leverancier Opdrachtgever daarover informeren en

u itdru kkelij k waarschuwen.

18.4 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de op grond

van artikel 18 verkregen gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier

voor eventuele aanspraken van derden die uit dit gebruik voortvloeien,

Artiket I 9. Ðerdenprogrammatuur
19.7 lndien de door Leverancier te leveren Programmatuur en Koppelingen

(mede) bestaat uit Derdenprogrammatuur, zal Leverancier dit in het

aanbod uitdrukkelijk specificeren. Leverancier zal in dat geval de even-

tueel toepassel ij ke I icentievoorwaa rd en ter besch i kk¡ n g ste I len.

19.2 Leverancier zalin het in lid l- bedoelde geval voorts specificeren in hoe-

verre het mogelrjk is de betreffende Derdenprogrammatuur elders te

betrekken en in hoeverre de keuze daartoe over te gaan consequenties

heeft voor het aanbod van Leverancier.
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19.3

79.4

19.5

19.6

19.7

1_9.8

lndien en voor zover de ICT Prestatie afhankelijk is van Derdenprogram-

matuur, zal Leverancier zulks uitdrukkelijk in het aanbod specificeren.

Leverancier zal duidelijk kenbaar maken waar die afhankelijkheid in is

gelegen en welke effecten die afhankelijkheid heeft voor (de kwaliteit

van) de door Leverancier te verlenen ICT Prestatie.

Leverancier zal in het kader van Onderhoud tijdig Updates en Upgrades

uitbrengen teneinde de compatibiliteit met Derdenprogrammatuur

waarvan de ICT Prestatie afhankelijk is te blijven borgen.

lndien en voor zover Leverancier bewijst dat een Gebrek in de ICT Pres-

tatie wordt veroorzaakt door een fout in Derdenprogrammatuur, wordt

het betreffende Gebrek niet als Gebrek beschouwd, tenzij Leveran-

cier de betreffende fout in de Derdenprogrammatuur had behoren te

kennen en het effect van de betreffende fout in de eigen ICT Prestatie

redelijkerwijs vermeden had kunnen worden. Dit artikel geldt zowel

voor de lmplementatie, de Acceptatie als het Onderhoud.

Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Leverancier in voorko-

mend geval loinnen de kaders van het Onderhoud alle redelijke inspan-

ningen zal betrachten om zo spoedig mogel|k het Gebrek alsnog op

te lossen, bijvoorbeeld door de fout in de Derdenprogrammatuur in de

eigen ICT Prestatie te omzeilen enlof door Opdrachtgever zo spoedig

mogelrjk te voorzien van Updates enlof Upgrades op de ICT Prestatie

en/ of de Derdenprogrammatu u r.

Het bepaalde in artikel 1-9.5 is uitsluitend van toepassing indien Leve-

rancier heeft voldaan aan de in artikel 19.1tot en met 19.3 bedoelde

i nformatieverpl i chti n glen.

De in het kader van artikel l9.t meegeleverde licentievoorwaarden
prevaleren op hetgeen in de Overeenkomst is loepaald, doch louter voor

zover het betreft de Derdenprogrammatuur.

Artikel 20. Opschorting, opzegg¡ng en ontbinding
Opschorting

20.7 Leverancier is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten dan na

het sturen van een ingebrekestelling, waarin aan Opdrachtgever een

redelijke termijn van minimaal 30 dagen wordt geboden om alsnog aan

de verplichtingen te voldoen.

GIBIÏ GEMEENTELIJKE INKOOPVOORWAARDEN BIJ IT 25



Opzegging

24.2 Overeenkomsten voor bepaalde t'rjd kunnen - behoudens de specifieke

opzeggingsgronden in de GIBIT of de Overeenkomst - niet tussentijds

worden opgezegd (artikel 7:408lid 1 BW is niet van toepassing).

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met

inachtneming van een opzegtermijn van respectíevelrjk drie (3) maan-

den voor Opdrachtgever en achttien (18) maanden voor Leverancier.

20.3 Ook als meerdere Overeenkomsten onderlinge samenhang vertonen
(bijv. een licentie- en een onderhoudsovereenkomst), is Opdracht-

gever niettemin gerechtigd slechts een deel van de Overeenkomsten

(selectief) op te zeggen tegen het einde van de dan actuele looptijd en

met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Een

dergelijke opzegging heeft overigens geen effect op de overige samen-

ha ngende Overeenkomsten.

20.4 Opdrachtgever is voorts bevoegd de Overeenkomst en alle daarmee

samenhangende overeenkomsten, met inachtneming van een opzegte-

rmijn van twaalf (1.2) maanden, op te zeggen tegen de datum:

i) dat de rechten en verplichtingen van Opdrachtgever onder alseme-

ne titel overgaan op een andere partrj (bUv. vanwege een gemeente-

lijke fusie); of

íi) dat de betreffende activiteiten van Opdrachtgever worden uitbe-

steed aan een gemeenschappelijke regeling of soortgelijke andere

entiteit met een publieke functie.

20.5 lndien Opdrachtgever op grond van ten tijde van het sluiten van de

Overeenkomst nog niet voorzienbaar gew'rjzigd landelijk beleid gehou-

den is om tegen een bepaalde datum over te stappen op een landelijke

voorziening die een (gedeeltelijk) functioneel alternatief vormt voor

het met de ICT Prestatie Overeengekomen gebru¡k, is Opdrachtgever

gerechtigd, met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12)

maanden, de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende over-

eenkomsten (voor dat deel) op te zeggen tegen voornoemde datum.

20.6 ln geval van opzegging op grond van de artikelen 2O.4 en/of 2O.5 vindt

tussen Opdrachtgever en Leverancier afrekening plaats op basis van

de door Leverancier:

i) ter uitvoering van de Overeenkomst ten tijde van de opzegging

reeds verrichte werkzaamheden; en
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20.7

20.8

ii) in redelijkheid gemaakte kosten; en

iii) in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen;

en

iv) gederfde winst.

Bij de berekening van de in het vorige lid bedoelde afrekening wordt

steeds gecorrigeerd voor de voorzienbare en/of redelijkerwijs te ver-

wachten herinzet van productiemiddelen door Leverancier.

Voor zover partijen over de hoogte van het in het vorige lid bedoelde

bedrag geen overeenstemming weten te bereiken, wordt dit bedrag op

basis van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes vastgesteld

door een door beide partijen gezamenlijk te benoemen onafhankelijke

en ter zake deskundige derde.

Ontbinding

2O.9 lndien een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen

verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de

nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt

gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim.

lngebrekestelling is niet nodig wanneer voor de nakoming een fatale

termijn geldt, nakoming blijvend onmogelijk is of indien uit een mede-

deling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid

dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten.

2O.1O Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd,

kan elk van de partijen de Overeenkomst door middel van een aange-

tekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien

de andere partij in verzuim is dan wel een van de overige situaties

bedoeld in artikel 2A.9 zich voordoet.

2}.tl Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, en

onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald, kan Opdrachtge-

ver de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkom-

sten middels een aangetekend schrijven ontbinden binnen lwaalf {72)
maanden nadat Opdrachtgever constateert dat:

i) Leverancier (voorlopige)surseance van betaling aanvraagt; of

ii) Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillisse-

ment wordt verklaard; of

iii) de onderneming van Leverancier wordt ontbonden; of
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iv) Leverancier zijn onderneming staakt; of

v) sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de

activiteiten van de onderneming van Leverancier die maakt dat het

in alle redelijkheid niet van de opdrachtgever kan worden verwacht

dat zij de Overeenkomst in stand houdt; of

vi) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag

wordt gelegd (anders dan door Opdrachtgever); of

vii) het Bureau BIBOB een negatief advies heeft uitgebracht over de

organisatie van Leverancier; of

viii)voor zover de Overeenkomst door middel van een aanbestedings-

procedure als bedoeld in de Aanbestedingswet tot stand is geko-

men, zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten aanzien

van Leverancier uitsluitingsgronden voordoen als bedoeld in artikel

2.86 Aa n bested i ngswet.

20.12 Opdrachtgever kan de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende

overeenkomsten ook ontbinden indien hrj op goede gronden aanneemt

dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de

Aa n bested i n gswet de overeen komst za I vern ietige n. Levera ncier h eeft

alsdan aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering

van de Overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in

redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. lndien

Opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid imede) aan

Leverancier toerekenbaar is, komt Leverancier geen vergoeding toe.

2A.l3lndien de overmachttoestand zestig (60) aaneengesloten dagen of

gedurende in totaal meer dan negentig (90) dagen binnen een kalen-

derjaar heeft geduurd, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand

langer dan dergelijke termrjn zal duren, is de wederpartij van degene

die zich op overmacht beroept, gerechti$d deze Overeenkomst tussen-

tijds met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden.

Gevolgen van beëind¡g¡ng

20.14 Leverancier retourneert of verwijdert bij het, op welke grond dan ook,

eindigen van de Overeenkomst(en) onverwijld alle hem door Opdracht-

gever ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere

zaken (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers). Bij vroeg-

tUdige beëindising geldt het voorgaande wederkerig.
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Artiket 21. Controterecht en medewerking audits bij Opdracht-
gever
Controlerecht

21.L Opdrachtgever is gerechtigd de naleving door Leverancier van de we-

zenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de GIBIT en de

daa rm ee sa men ha n ge n de overeen komsten (SLA, bewerkersovereen-

komst, etc.), alsmede de juistheid van toegezonden facturen, door een

onafhankelijke ter zake deskundige derde te laten controleren.

21.2 De controle zal alleen plaatsvinden indien Opdrachtgever gerede twijfel

heeft over de nakoming van de verplichtingen door Leverancier, of

indien Opdrachtgever anderszins een gerechtvaardigd belang brj de

controle heeft (o. m. wettel ij ke p I icht, i nstructie toezichthoud er).

2L.3 Leverancier zal alle redelijkerwijs te verwachten medewerking verlenen

aan een dergelijke controle. Leverancier zalin dat kader ten minste

inzage verlenen in alle relevante gegevens en achtergrondinformatie

die relevant kan zijn in het kader van voornoemde controle. Ook zal

Leverancier toegang verlenen tot de locatie waar de diensten worden

verleend.

2L.4 Opdrachtgever staat er voor in dat de in het eerste lid bedoelde derde

eventueel door Leverancier gehanteerde voorschriften zal opvolgen.

lndien de controle niet (volledig) kan worden uitgevoerd vanwege voor-

noemde voorschriften, dan komt dit evenwel voor risico van Leverancier.

2L.5 De kosten voor deze controle worden gedragen door Opdrachtgever

(zowel eigen kosten als kosten van de Leverancier), tenzij de derde één

of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van Leverancier

constateert die ten nadele zijn van Opdrachtgever.

Medewerking audits bij Opdrachtgever

21.6 Voor zover Opdrachtgever afhankelrjk is van Leverancier voor de uitvoe-

ring van (wettelijke verplichte) audits, zal Leverancier alle noodzakelijke

medewerking verlenen aan de uitvoering van deze audits. De kosten

voor deze medewerking worden gedragen door Opdrachtgever.
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Artiket 22. Averstap van 0pdrachtgever naar ander systeem,
afschating en overdracht
Exit-plan

22.L Ap eerste verzoek van Opdrachtgever zullen Partijen een exit-plan

opstellen waarin wordt vastgelegd wat er dient te gebeuren ter voorbe-

reiding op de in dit artikel beschreven werkzaamheden. Het exit-plan

zal qua opbouw en mate van detaillering vergelUkbaar zijn met het

lmplementatieplan. Artikel 5.3 is van overeenkomstige toepassing op

het opstellen van het exit-plan.

22.2 De in dit artikel bedoelde werkzaamheden zullen worden verricht over-

eenkomstíg net exit-plan en het overig bepaalde in de GlBlT, tegen de

dan reguliere tarieven van Leverancier.

Exit-scenario

22.3 Leverancier doet bij het, op welke grond ook beöindigen van de

Overeenkomst(en), op eerste verzoek van Opdrachtgever datgene wat

redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een nieuwe leve-

rancier of Opdrachtgever zelf zonder belemmeringen een soortgelijke

ICT Prestatie ten behoeve van Opdrachtgever kan verrichten (zulks met

uitzondering van de afgifte van de broncode van de Programmatuur).

22.4 Onder de in het vorige lid bedoelde redelijke maatregelen in het kader

van de overstap naar een andere leverancier/ander systeem worden in

ieder geval verstaan (naar keuze van Opdrachtgever):

i) het aanleveren van de in de ICT Prestatie opgeslagen gegevens

conform de norm voor dataportabiliteit die deel uitmaakt van de

Gemeentel ij ke ICT-kwa I iteítsnormen ;

ii) het aan Opdrachtgever aanleveren van de specifieke instellingen/

inrichting van de ICT Prestatie (waaronder begrepen bedrijfsregels,

macro's, etc.);

iii) het vernietigen van de gegevens waarvoor Opdrachtgever verant-

woordelijk is (tegen afgifte van bewijs van verniet¡g¡ng);

iv) het technisch ontvlechten en ontmantelen van (een deel van) de

ICT Prestatie.

22.5 Leverancier verricht de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden

tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij

gebreke daarvan tegen de in het algemeen door Leverancier gehan-
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teerde tarieven en nader overeen te komen condities. ln afwijking van

de vorige volzin worden voornoemde diensten kosteloos verricht indien

sprake is van een toerekenbaar tekortschieten door Leverancier. De

onder sub 22.4üi) bedoelde werkzaamheden worden op verzoek hoe

dan ook kosteloos verricht.

Beperkte voorzetting van ICT Prestatie

22.6 Leverancier verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid bij beeindiging

van de Overeenkomst(en) - op welke grond dan ook - op eerste ver-

zoek van Opdrachtgever:

i) Gebruiksrechten op de Programmatuur of soortgelijke programma-

tuur te verstrekken die Opdrachtgever in staat (blijven) stellen de

met de Programmatuur opgeslagen gegevens te blijven raadplegen;

en

i¡) een beperkte vorm van Onderhoud te (blijven)verlenen op deze

Programmatuur (namelrjk binnen de kaders van de in het vorige lid

bedoelde beperkte functionaliteit).

22.7 De duur en kosten voor de in het vorige lid bedoelde Gebruiksrechten

en het daarmee samenhangende Onderhoud zullen in onderling over-

leg worden vastgesteld, met dien verstande dat:

i) de Gebruiksrechten en het daarmee samenhangende Onderhoud

ten minste een zodanige duur kunnen hebloen dat Opdrachtgever

aan de wettelijke administratieplichten kan voldoen;

i¡) de kosten voor de beperkte Gebruiksrechten en het beperkte

Onderhoud in redelijke verhouding staan tot de oorspronkelijke

kosten voor de gehele ICT Prestatie (naar rato van de verminderde

fu nctiona liteit).

22.8 Artikel22.6 is niet van toepassing bij Hosting.

Overdracht ICT Prestatie

22.9 Opdrachtgever is gerechtigd de ICT Prestatie geheel of gedeeltelijk,

inclusief alle daarbij behorende Gebruiksrechten en alle aanspraken

in het kader van Onderhoud, onder gelijkblijvende voorwaarden over

te dragen aan een gemeenschappelijke regeling of andere entiteit met

een publieke functie in het kader van een uitbesteding van een deel

van de activiteiten van Opdrachtgever. Leverancier zal alle noodzake-

GIBIT GËMEËNTELIJKE INKOOPVOORWAARDEN BIJ ¡T 31



lijke medewerking verlenen aan voornoemde overdracht. Leverancier

is niet gerechtigd voor de overgang als zodanig kosten in rekening te

brengen, wel voor eventueel aanvullend te verrichten werkzaamheden

Verlengd gebruik

22.L4 Leverancier verklaart zich voorts bereid om Opdrachtgever desgewenst

toe te staan het gebruik van de ICT Prestatie na de beëindigingsdatum

voor een redelijke periode te verlengen, indien de werkzaamheden

overeenkomstig het Exit-plan niet tijdig zijn afgerond. Hiervoor zal

een vergoeding in rekening worden Sebracht, naar rato van de laatst

geldende gebruiksvergoedingen, tenzij de niet-tijdige afronding van de

Exit-werkzaamheden toerekenbaar is aan Leverancier (de verlenging is

dan gratis). De onderhavige Overeenkomst blijft gedurende voornoem-

de verlenging onverminderd van kracht.

Artiket 23. Toepasset¡jk recht en geschitlen
233 Ap de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende overeenkom-

sten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 De eenvormige wetten, opgesteld door de in l-964 te 's-Gravenhage

gehouden diplomatieke Conferentie betreffende de unificatie van het

internationale kooprecht ('LUF' en 'LUVI') en het Weens Koopverdrag,

zijn niet van toepassing.

23.3 Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts één van de

partijen als zodanig beschouwt) die naar aanleiding van de Overeen-

komst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen

mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde

rechter bij het arrondissement van Opdrachtgever.

ll. Priväcy, beveiLiging en archivering
Voor zover met de ICT Prestatie (al dan niet door Leverancier) persoonsge-

gevens of andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van

Opdrachtgever of waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden in aan-

vulling op het algemene deel de bepalingen uit het onderhavige hoofdstuk.

Artiket 24. Bewerkersrelatie
24.L Yoor zave( Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeen-
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komst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt Leveran-

cier als bewerker / verwerker in de zin van de Wet bescherming per-

soonsgegevens (Wbp) / EU verordening20761679 (AVG) aangemerkt.

24.2 De Overeenkomst in combinatie met de GIBIT wordt door partUen aan-

gemerkt als overeenkomst in de zin van artikel L4 lid 2 Wbp / artrkel 28

AVG.

24.3 Leverancier verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid een separate

bewerkersovereenkomst af te sluiten met Opdrachtgever met daarin

opgenomen aanvullende of afwijkende afspraken omtrent de verwer-

king van persoonsgegevens. De betreffende bewerkersovereenkomst
prevaleert op hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.

24.4 Opdrachtgever stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat Leverancier

de verwerking van persoonsgegevens kan uitbesteden aan een derde

(een zogenaanrde'sub-bewerker'), mits Leverancier:

i) louter sub-bewerkers betrekt die afdoende garanties bieden met

betrekking tot het toepassen van passende technische en organi-

satorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van

de wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten

van de betrokkene is gewaarborgd;

i¡) de volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor het handelen van

de i ngeschakelde su b-bewerkers;

ii¡) met deze sub-bewerker voorafgaand aan de uitbesteding een

schriftelijke overeenkomst sluit, op grond waarvan:

(1) alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst (waaron-

der de GIBIT) met betrekking tot de verwerking van persoons-

gegevens op Leverancier rusten mede komen te rusten op deze

sub-bewerker;

(2) de betreffende sub-bewerker zich eveneens richt naar de in-

structies van Opd rachtgever.

Artiket 25. Verwerking persoonsgegevens
25.7 Begrippen uit de Wbp / AVG die in dit hoofdstuk zijn overgenomen

hebben dezelfde betekenis als in de Wbp I AVG gedefinieerd.

25.2 Leverancier is niet gerechtigd om op enis moment de persoonsgege-

vens die zij ler beschikking kr|gt op enigerlei wijze geheel of gedeelte-

l'rjk anders te (doen) gebru¡ken dan voor de uitvoering van de Overeen-
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25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

komst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

Leverancier zal, onverminderd hetgeen in artikel 26 staat vermeld, pas-

sende tech n isch e en orga n isatorische bevei I igi n gsmaatregelen treffen

om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige

vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen,

rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de

tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de

risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens

meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verza-

meling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Leverancier legt ten minste een algemene beschrijving van de in het

vorige lid bedoelde getroffen technische en organisatorische beveili-

gi ngsmaatregelen sch riftel ij k vast.

Levera ncie r verwerkt persoo nsgegevens op behoo rl ij ke en zorgvu I d ige

wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving,

de instructies van Opdrachtgever alsmede een eventueel toepasselijke

ged ragscode va n Opdrachtgever.

Leverancier verwerkt persoonsgegevens louter binnen de Europese

Economische Ruimte, althans een land dat door een besluit van de Eu-

ropese Commissie als veilig is aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen.

Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk in de zin van artikel 15

aangemerkt.

Het controlerecht van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

Leverancier onderhoudt zelf geen contact met de betrokkene. lndien

de betrokkene Leverancier benadert, zal hij deze verwijzen naar Op-

drachtgever. lndien Opdrachtgever (bijv. om technische redenen) niet

zelf (volledig) gehoor kan geven aan de uitoefening van een recht door

betrokkene (o.m. inzage, correctie, verzet), dan zal Leverancier daar

op verzoek zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke medewerking aan

verlenen.

Arti keL 26, lnîormatiebeveili g i n g

26.1 Leverancier staat er voor in dat met de ICT Prestatie door Opdrachtge-

ver kan worden voldaan aan de Baseline lnformatiebeveiliging Neder-

landse Gemeenten (BlG) welke deel uitmaakt van de Gemeentel'tjke
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26.2

26.3

ICT-kwaliteitsnormen (voor zover relevant voor de ICT Prestatie), althans

een andere overeengekomen norm voor informatiebeveiliging.

lndien de ICT Prestatie (Êedeeltelijk) door Leverancier beheerd wordt
(bijv. bij Hosting), of dienstverlening betreft die door Leverancier

verricht wordt, staat Leverancier er (voor dat deel) voor in dat de ICT

Prestatie voldoet aan de in lid 1 bedoelde norm voor informatiebevei-

liging, althans een andere overeengekomen norm. Artikel 25.4 is van

overeen komstige toepassi ng.

Leverancier staat er voor in dat al het door hem ingeschakelde perso-

neel en andere derden zullen werken overeenkomstig de overeengeko-

men normen voor informatiebeveiliging.

lnformatie over de getroffen beveiligingsmaatregelen wordt als vertrou-

welijke informatie als bedoeld in artikel 15 beschouwd.

26.4

Artikel 27. Metdpticht beveiligings¡nc¡denten
27.1 Leverancier zal Apdrachtgever na ontdekking onverwijld informeren

over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op

grond van wetgeving moeten worden gemeld aan een toezichthouder

of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke

inbreuken en incidenten zo snel mogelryk ongedaan te maken dan wel

te beperken.

27.2 Leverancier zal het doen van meldingen aan de toezichthouder(s) overla-

ten aa n Opd rachtgever (behoudens dwi ngend rechtelij ke verpl lchti ngen).

27.3 Leverancier zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo

nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende

i nformatie aa n de toezichthouder(s) en/ of betrokkene(n ).

27.4 De kosten voor de werkzaamheden die op grond van dit artikel door Le-

verancier moeten worden verricht komen voor rekening van Leverancier,

tenzij Leverancier bewijst dat de inbreuk niet aan hem is toe te rekenen.

27.5 Leverancier houdt een gedetailleerd logboek bij van alle inbreuken

op de beveiliging, evenals de maatregelen die in vervolg op dergelijke

in breuken zijn genomen.

27.6 Leverancier geeft op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in het in

het vorige lid bedoelde logboek.

27.7 lndien Leverancier toerekenbaar in strijd handelt met een van deze

verplichtingen van dit artikel zal Leverancier onmiddellijk - dus zonder
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dat daarvoor nog een ingebrekestelling moet worden verstuurd - aan-

sprakelijk zijn voor alle schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan

lijdt, waaronder begrepen eventueel door Opdrachtgever te verbeuren

boetes (binnen de kaders van artikel 13). De boetebepaling van artikel

15.4 is van overeenkomstige toepassing.

27.8 De verplichtingen in dit artikel (behoudens artikel27.5) zijn niet van

toepassing indien en voor zover de inbreuken/incidenten geen enkel

risico vormen voor de gegevens die afkomstig zijn van Opdrachtgever

of waa rvoor Opd rachtgever ve ra ntwoordel ij k(e) is.

Artiket 28. Archivering
28.7 Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald dient Leverancier zorgle

dragen voor het aantoonbaar beheren en beschermen van beheerde

gegevens d oor bevei I i gi ngsmaatregelen, preserveri n gsmaatregelen en

controles ten aanzien van archivering, conform de vereisten die deel

u itma ken va n de Gemeentel ij ke ICT-kwa I iteitsnormen.

28.2 Leverancier dient zich aantoonbaar aan de in de Gemeentelijke

ICT-kwa I iteitsn ormen a ltha ns de Overeen komst gestelde bewaa rterm ij-

nen te houden en pas over te gaan tot verwijdering na toestemming

van Opdrachtgever.

28.3 Leverancier moet archiefbescheiden kunnen migreren naar archiefsys-

temen van Opdrachtgever conform de vereisten die deel uitmaken

van de Gemeentel¡ke ICT-kwaliteitsnormen. Leverancier verricht de

werkzaamheden voor het daadwerkelijk migreren van archiefbeschei-

den tegen de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij

gebreke daarvan tegen de in het algemeen door Leverancier gehanteer-

de tarieven en nader overeen te komen condities.

28.4 lndien op het moment van opschorting, opzegging of ontbinding van

de Overeen komst Levera ncier a rch iefbescheiden va n Opd rachtgever

onder zich heeft die vanwege de plaatsing en inrichting van de ICT

Prestatie niet tevens berusten onder de Opdrachtgever als zorgdrager,

dan verplicht Leverancier zich te handelen als zou hij een kennisgeving

hebben ontvangen onder artikel 1-1 lid 1- Archiefwet 1995 (ongeacht of

de betreffende archiefbescheiden zijn opgenomen in Derdenprogram-

matuur).
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lll. Hosting
Het bepaalde in het onderhavige hoofdstuk is, in aanvulling op het algemene

hoofdstuk, alsmede hoofstuk ll, van toepassing indien en voor zaver de ICT

Prestatie (mede) Hosting betreffen (zoals blj ASR Cloud, IAAS, etc.).

Artikel' 29. Atgemeen
29.1 Leverancier zal alle noodzakelijke gegevens, zoals URLs en inloggege-

vens, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen die noodzakelijkzijn

om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de ICT Prestatie.

29.2 Leverancier is niet gerechtigd de Hosting op te schorten, behalve voor

zover voortzetting niet gevergd kan worden. De enkele eenmalige

niet-betaling rechtvaardigt dit niet.

Artiket 30. 0pgestagen gegevens
30.1- Opdrachtgever is zelf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het

gebruik dat zrj maakt van de Hosting en voor de gegevens die zij met

behulp van de Hosting opslaat, opvraagt, verspreidt en anderszins
gebruikt.

34.2 lndien en voor zover er aanwijzigingen of vermoedens bestaan dat de

middels de Hosting verwerkte gegevens onrechtmatig jegens derden

zijn, zal Leverancier Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk infor-

meren.

30.3 Leverancier zal de loetreffende gegevens niet zonder voorafgaand over-

leg nret Opdrachtgever verwijderen, tenzij de gegevens zodanig evident

onrechtmatig zijn en de spoedeisendheid van het geval maakt dat

voorafgaand overleg met Opdrachtgever niet kan worden afgewacht.

Artiket 31. 0nderhoud en Beschikbaarheid
31-.1- Vanaf het moment van Acceptatie van de ICT Prestatie zijn de specifie-

ke afspraken omtrent het Onderhoud (ook) op de Hosting van toepas-

sing (zoals de gegarandeerde service-levels en de overeengekomen

Besch ikbaa rheid).

31-.2 lndien en voor zovey in de Overeenkomst geen Service Levels ten

aanzien van de Beschikbaarheid van de Hosting zijn afgesproken, geldt

een Service Level van 98o/o Beschikbaarheid per maand op werkdagen

tussen 08.00-1-8.O0uu r.
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31.3 Leverancier verzorgt - in afwijking van het bepaalde in artikel 8.10 - br.¡

Hosting de installatie van Updates en Upgrades.

31.4 Het recht om de ingebruikname van Updates en/of Upgrades te wei-

geren als bedoeld in artikel 8.11 is niet van toepassing bij generieke

Hosting die door Leverancier aan meerdere klanten wordt aangeboden,

tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artiket 32. Waarborgen continuiteit
32.1- Gelet op de grote afhankelijkheid van Leverancier alsmede het conti-

nuiteitsrisico bij incidenten en calamiteiten (zoals faillissement) die er

b¡ Hosting bestaat, verklaart Leverancier zich reeds nu voor alsdan

bereid aanvullende afspraken met 0pdrachtgever te maken teneinde

voornoemde risico's te verkleinen.

32.2 De in het vorige lid bedoelde aanvullende afspraken kunnen onder

meer bestaan uit:

i) het maken van afspraken over het periodiek terug of aan een

derde partij leveren van de door Leverancier verwerkte gegevens

('data-escrow'); e n,/of

i¡) het met een derde partfi sluiten van een overeenkomst die ertoe

strekt dat de betreffende derde partij zich hoofdel¡k verbindt tot of

borg staat voor de nakoming van de Overeenkomst; en/of
iii) het met een derde partr.¡ sluiten van een (tri-partite) overeenkomst

die ertoe strekt dat de betreffende derde partij (voortdurend) over

alle benodigde gegevens komt te beschikken om in voorkomend

geval (een deel van) de ICT Prestatie uit de Overeenkomst - al dan

niet op basis van een nieuwe overeenkomst - in plaats van Leve-

rancier te kunnen (gaan) verrichten.
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