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Postbus 3002, 2280 ME RIJSWIJK
Bezoekadres: Sir Winston Churchilliaan 366a, 2285 SJ RIJSWIJK
Contactpersoon: Johan van der Valk
Telefoon: +31 (0)70 372 7536
Fax: +31 (0)70 372 7275

Juridische grondslag:
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Begripsbepal i ngen
Op deze Aanbestedingsprocedure zijn de volgende definities en begrippen van toepassing. Indien de
definitie in enkelvoud is gegeven wordt ook het meervoud daaronder verstaan en omgekeerd, tenzij
anders is aangegeven, of uit de context blijkt dat het tegendeel het geval is.
Aankondiging

Aanbestedende dienst
Aanbestedingsprocedure

BAO

Combinatie

Contracteigenaar

DFM
Eisen
E-sourcing tooI
Gegadigde

Geschiktheidscriteria
Geselecteerde Gegadigde
Gunningsbeslissing
Gunning
Inschrijver
Kwalificatiedocument

Niet-openbare procedure

De formele bekendmaking van de opdracht via het Bureau
Officiële Publicaties EG in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen en via de TED-databank, waarmee de
Aanbestedingsprocedure formeel aanvangt
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (afgekort: COA)
Het proces bestaande uit een aantal formele stappen om te
komen tot de gunning van de Opdracht hetzij aan de
Inschrijver met de Offerte met de laagste prij s, hetzij aan de
Inschrijver met de economisch voordeligste Offerte
Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten,
nationale implementatie van de Richtlijn 2004/18/EG middels
het besluit 408, houdende regels betreffende de procedures
voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten
Twee ofmeer ondernemingen, die gezamenlijk een Offerte
uitbrengen. De Combinatie dient te voldoen aan de wettelijke
vereisten
De mandataris binnen het COA die verantwoordelijk is voor de
totstandkoming, inhoud en correcte uitvoering van een
Overeenkomst op een zodanige wijze dat hij hierbij zoveel als
mogelijk de belangen van alle belanghebbenden van het COA
vertegenwoordigt
Documentaire Informatie Voorziening & Facility Management
De specificaties waaraan de aan te besteden producten/diensten
moeten voldoen
Het instrument dat gebruikt wordt om informatie te
verschaffen en de reacties van de Inschrijvers te verzamelen.
De inschrijvende entiteit die heeft verzocht om een uitnodiging
tot deelname aan een niet-openbare procedure of aan een
procedure van gunning door onderhandelingen
De criteria die de persoonlijke situatie van de Geselecteerde
Gegadigde betreffen
Degene die in het kader van deze Aanbestedingsprocedure na
preselectie uitgenodigd wordt tot het indienen van een Offerte
Voornemen tot gunnen van de opdracht aan de economisch
voordeligste Inschrijver
Bericht van het COA zoals beschreven in paragraaf 1.10 van
deze Offerteaanvraag
De Geselecteerde Gegadigde die Offerte heeft uitgebracht aan
de Aanbestedende Dienst op basis van deze aanbesteding.
De documenten die de Gegadigde aanbiedt aan de
Aanbestedende dienst ter beantwoording van het gestelde in
het Preselectiedocument
Aanbestedingsprocedure waaraan eenieder mag verzoeken deel
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Nadere Overeenkomst
Offerte
Offerteaanvraag
Opdracht
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Preselectiedocument
Programma van Eisen
Richtlijn

Raamovereenkomst
Standaardfonnulier

Uitsluitingcriteria
Uitsluiting
Werving & selectie
ZZP

te nemen, maar waarbij alleen de door het eOA aangezochte
Geselecteerde Gegadigden mogen inschrijven
Aanvullende verbintenis tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, totstandgekomen op grond van een
Raamovereenkomst
Een door Inschrijver rechtsgeldig ingediend document op de
door de Aanbestedende dienst toegezonden Offerteaanvraag
Document dat alle informatie en voorwaarden c.q. eisen bevat
voor de Offerte op - en eventuele uitvoering van - de Opdracht
Het onderwerp van de Raamovereenkomst die tussen
Opdrachtgever en Inschrijver zal worden gesloten als
resultante van deze aanbestedingsprocedure
Zie Aanbestedende dienst
Degene die de Opdracht wordt gegund
Document dat alle informatie en voorwaarden c.q. eisen bevat
op basis waarvan Gegadigden zich kunnen aanmelden ten
behoeve van de Offertefase
De specificaties van de te leveren diensten op grond van de
Raamovereenkomst
Europese richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en
de Raad (31 maart 2004) betreffende de coördinaties van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s)
met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden
inzake nader te gunnen Nadere Overeenkomsten vast te leggen
Formulier dat de Aanbestedende Dienst aan de
Offerteaanvraag heeft toegevoegd om maximale
vergelijkbaarheid van de door Inschrijvers opgeleverde
informatie te bewerkstelligen. De Standaardformulieren dienen
als dwingend voorgeschreven voorbeeldfonnaat voor
oplevering van informatie
De gronden als vermeld in artikel 45 van de Richtlijn, bedoeld
voor Uitsluiting van de Offerte
Afwijzen van de Inschrijver voor Offerte op de grond van een
Uitsluitingcriterium
Het in opdracht van het eOA werven & selecteren van
arbeidskrachten voor structurele fonnatieplaatsen in nader te
benoemen functies door een Opdrachtnemer.
Een ZZP-er is een Zelfstandige Zonder Personeel. Hij / zij
heeft geen arbeidsovereenkomst en er is geen sprake van een
gezagsverhouding. Een ZZP-er valt niet onder de wettelijke
bepalingen voor werknemers en is niet verzekerd voor de
sociale verzekeringswetten. De ZZP-er stuurt een factuur voor
de geleverde diensten en is zelf verantwoordelijk voor
eventuele afdrachten aan de Belastingdienst.
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Leeswijzer

In deze Offerteaanvraag wordt de Aanbestedingsprocedure van de Europese aanbesteding
Management Adviesdiensten & Interim management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA), met referentienummer 2009/859-085092, beschreven.
Het COA hanteert bij het aanbesteden de algemene beginselen van mededinging van de Europese
Unie, te weten: transparantie, gelijke behandeling, proportionaliteit en objectiviteit, gebaseerd op de
fundamentele beginselen van vrij verkeer van het EEG- Verdrag. Op de Aanbestedingsprocedure is de
Europese Richtlijn 2004/18/EG voor de coördinatie van overheidsopdrachten voor Leveringen,
Diensten en Werken, geïmplementeerd bij Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
(BAO) van toepassing.
De Offerteaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de procedure rond deze Aanbestedingsprocedure en de
voorwaarden die het eOA aan deze procedure stelt ten aanzien van Inschrijvers;
•
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende vonnvereisten die het COA stelt aan de
Inschrijver;
•
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de akkoordverklaringen die het COA stelt aan de Inschrijver;
..
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende gunningscriteria.

•

Het eOA nodigt hierbij iedere Geselecteerde Gegadigde van harte uit tot het doen van een Offerte
waarbij de in deze Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht moeten worden genomen.

2009/S 59-085092
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
juni 2009
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1

Aanbestedingsprocedure

1.1 Algemeen
Het COA volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een niet-openbare
aanbestedingsprocedure conform de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie (van 31 maart 2004) betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en conform het Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, 408, (hierna: BAO), onder registratienummer 2009/S
59-085092.

Inschrijver dient de procedurele voorschriften/voorwaarden genoemd in hoofdstuk 1 van de
Offerteaanvraag in acht te nemen. Door middel van het indienen van een Offerte verklaart de
Inschrijver zich akkoord met de procedurele voorschriften.
Op basis van de aankondiging van onderhavige opdracht heeft het COA Kwalificatiedocumenten
ontvangen, welke door het beoordelingsteam van het eOA op basis van een vooraf opgestelde
beoordelingsprocedure zijn beoordeeld. De aldus Geselecteerde Gegadigden hebben de onderhavige
Offerteaanvraag ontvangen. Naar aanleiding van voorliggende Offerteaanvraag kunnen Offertes
worden ingediend. In de aanbestedingsprocedure worden per perceel op basis van door Geselecteerde
Gegadigden ingediende Offertes en de op voorhand vastgestelde gunningscriteria voor perceel 1 de
vijf, voor perceel 9 één geschikte en voor de overige percelen de drie meest geschikte Geselecteerde
Gegadigden geselecteerd. Er wordt gegund op basis van de economisch voordeligste aanbieding. In de
beoordelingsprocedure behorende bij deze Offerteaanvraag is verder uitgewerkt op welke wijze de
Offertes worden beoordeeld. De beoordelingsprocedure is opgenomen in de sectie Bijlagen in de Esourcing tooI.

In de sectie Bijlagen in de E-sourcing tooI is nog altijd de eerder verstrekte documenten beschikbaar,
zoals de organisatiebeschrijving van het COA, het visiedocument van het COA, de eOA
salarisschalen, het Preselectiedocument en de uitgewerkte functieprofielen.

1.2 E-sourcing
Voor deze Aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van een elektronisch hulpmiddel, namelijk
de E-sourcing tooi van Commerce-hub. Deze E-sourcing tooI vereenvoudigt de informatieuitwisseling tussen het eOA en de Geselecteerde Gegadigden en maakt tevens de beoordeling van de
Offertes van de verschillende Inschrijvers eenvoudiger.
De E-sourcing tooI is verdeeld in twee delen, het informatieve gedeelte en het interactieve gedeelte,
waar de Inschrijver de Offerte kan invullen en indienen. Deze verdeling leidt tot de volgende
structuur:
Deel I Informatieve gedeelte
•
Hierin vindt u de complete Offerteaanvraag bijgevoegd als pdf attachment;
..
Bijlagen
Deel 11 Interactieve gedeelte
•
Standaard invulformulieren behorende bij deze Aanbestedingsprocedure (ten behoeve van de
vormvereisten, akkoordverklaringen en gunningscriteria). Hierin dient u antwoorden op vragen
en eventuele andere informatie te verschaffen die gerelateerd zijn aan de vormvereisten,
2009/S 59-085092
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
juni 2009
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akkoordverklaringen en gunningscriteria.
Alle informatie-uitwisseling zal plaatsvinden via de E-sourcing tooI, dit omvat o.a. de volgende zaken:
•
De complete Offerteaanvraag is geplaatst in de E-sourcing tooI;
..
Alle bijlagen en standaardformulieren behorende bij dit document zijn te vinden in de Esourcing tooI;
•
De Offerte moet worden ingevuld en ingediend met behulp van de E-sourcing tooI;
..
Vragen over deze Aanbestedingsprocedure moeten worden gesteld via de E-sourcing tooI (via
de functionaliteit 'stuur bericht');
..
De Nota van Inlichtingen (beantwoording van de gestelde vragen) wordt geplaatst in de Esourcing tooI.
De Offertes zullen niet eerder zichtbaar zijn voor het COA dan op het moment dat de sluitingsdatum
verstreken is. Ook is het niet mogelijk dat Geselecteerde Gegadigden de antwoorden van andere
Geselecteerde Gegadigden kunnen inzien.
Technische problemen
Indien Geselecteerde Gegadigde c.q. Inschrijver technische problemen ervaart (b.v. u bent niet in staat
om in te loggen) dan kan hij contact opnemen met de helpdesk van Commerce-hub:
•
Telefoon: 020 462 1920
•
E-mail:customer.service@commerce-hub.com
De "help en training" functie van de E-sourcing tooI kunt u vinden onder het vraagteken rechts boven
in het scherm. Hierin is een uitgebreide handleiding over de werking van de E-sourcing tooI
opgenomen. Zowel het COA als Commerce-hub zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
fouten die worden gemaakt door Inschrijvers bij het niet tijdig en volledig aanleveren van
informatie zoals een Offerte via de E-sourcing tooI.

1.3 Globale planning
Op 24 maart 2009 heeft het COA een aankondiging verzonden ter publicatie in het Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 1, waarna de aanbestedingsprocedure is gestart. De
beoogde planning ziet er als volgt uit:

•

•

•
•

•
•

•
•

Aankondiging van de aanbesteding
Beschikbaar stellen Offerteaanvraag vanaf
Indienen vragen Geselecteerde Gegadigden tot
uiterlijk
Beschikbaar stellen antwoorden op vragen van
Geselecteerde Gegadigden
Beschikbaar stellen casebeschrijving
Indienen Offerte door Inschrijvers via de E-sourcing
tooI (uiterste datum + tijdstip)
Indienen hardcopy van Offerte door Inschrijvers
(uiterste datum + tijdstip)
Uitnodiging casepresentaties
Indienen uitgewerkte case door Inschrijvers via de Esourcing tooI (uiterste datum + tijdstip)
Casepresentaties

1 http://ted.europa.eu
2009/S 59-085092
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24 maart 2009
18 juni 2009
30 juni 2009 tot 15:00 uur
08 juli 2009
08 juli 2009
04 augustus 2009 tot 15:00 uur
05 augustus 2009 tot 15:00 uur

Ol september 2009
10 september 2009 tot 15:00
uur
September 2009
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•

..

Bericht van voorgenomen gunning aan Inschrijvers
Ondertekenen Raamovereenkomsten
Ingangsdatum Raamovereenkomsten

08 oktober 2009
Uiterlijk 12 november 2009
16 november 2009

Het COA behoudt zich het recht voor de aangegeven tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van
wettelijk vastgestelde termijnen). Geselecteerde Gegadigden c.q. Inschrijvers worden hierover tijdig
geïnformeerd.
In de volgende paragrafen zullen de in bovenstaande tabel genoemde mijlpalen, die van toepassing
zijn op de komende fases in deze Aanbestedingsprocedure, verder worden toegelicht.

1.4 Informatie-uitwisseling
Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten rond de
Aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde elektronisch te geschieden via de E-sourcing tooi, onder
vermelding van 'Europese aanbesteding Management Adviesdiensten en Interim Management
2009/8 59-085092' ter attentie van 'werkgroep'. In de E-sourcing tooI is de mogelijkheid om berichten
te versturen (in het menu 'Omschrijving van de aanvraag') en berichten te ontvangen. Het
daadwerkelijKe bericht zal te vinden zijn in de E-sourcing tooi, Geselecteerde Gegadigde c.q.
Inscl1.rijver ontvangt wel een notificatie van het bericht op het door de Geselecteerde Gegadigde c.q.
Inschrijver opgegeven e-mail adres.
Onderstaand treft u de contactgegevens aan voor onderhavige Aanbestedingsprocedure
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
T.a.v. Johan van der Valk
Postbus 3002
2280 ME RIJSWIJK (ZH)
Tel: +31 (0) 70 372 7536
Fax: +31 (0) 70 372 7275
Bezoekadres:
Sir Winston Churchilllaan 366a
2285 SJ RIJSWIJK (ZH)
Als vervangend contactpersoon treedt de heer Gert-Jan Vos op (Tel: +31 (0) 70 372 7667). Het is niet
toegestaan andere functionarissen over deze Aanbestedingsprocedure direct of indirect te benaderen
zonder toestemming van bovengenoemde contactpersonen.
Inhoudelijke vragen van ontvangers over de Offerteaanvraag dienen via de E-sourcing tooi (via de
functionaliteit: stuur bericht) uiterlijk op 30 juni 2009 tot 15.00 uur gesteld te zijn. Het wordt op prijs
gesteld indien Geselecteerde Gegadigden de vragen eerder dan het hiervoor genoemde tijdstip
indienen. Alle vragen zullen, met de bijbehorende antwoorden, uiterlijk 08 juli 2009 geanonimiseerd
aan alle Geselecteerde Gegadigden beschikbaar worden gesteld middels een Nota van Inlichtingen die
wordt geplaatst in de E-sourcing tooI. De Geselecteerde Gegadigde is verplicht om het document
"Bijlagen - Standaardformulier voor indienen vragen" te hanteren voor het indienen van de vragen,
wat moet worden ingediend în Word format. Dit document is opgenomen in de sectie Bijlagen van de
E-sourcing tooI. Daarnaast verwijst het eOA naar paragraaf 3.3 voor de manier waarop in de Nota van
Inlichtingen-fase wijzigingen kunnen worden voorgesteld voor de concept Raamovereenkomst,
waarvoor het COA tevens een standaard format voor indienen van wijzigingen heeft toegevoegd in de
betreffende sectie van de E-sourcing tooI. Ook dit standaard formulier moet worden ingediend in
Word format.
59-085092
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
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De tijdens het verdere verloop van deze Aanbestedingsprocedure aan Geselecteerde Gegadigden c.q.
Inschrijvers te verstrekken informatie in de vorm van brieven, documenten, verslagen en Nota's van
Inlichtingen vormt onderdeel van deze Offerteaanvraag.
Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen niet in behandeling
worden genomen. Het COA zal géén bijeenkomst/prebidmeeting organiseren, waarin eventuele vragen
van Geselecteerde Gegadigden mondeling worden toegelicht.

1.5 Ondertekening
De Offerte die via de E-sourcing tooI van Commerce-hub wordt ingediend, dient elektronisch te zijn
ondertekend door een daartoe geautoriseerde medewerker van de Inschrijver. Houdt er rekening mee
dat u uw wachtwoord nodig heeft voor het indienen van de Offerte in de E-sourcing tooI. Na het
ondertekenen van de Offerte in de E-sourcing tooI, ontvangt u een email met daarin de bevestiging dat
de Offerte is ingediend. Daarnaast dient de Offerte, inclusief alle bijlagen, rechtsgeldig te zijn
ondertekend door een statutaire directeur of gevolmachtigd persoon van de Inschrijver, blijkens de in
het Kwalificatiedocument opgegeven inschrijving in nationale beroeps-/handelsregister. Voor het
ondertekenen van de Offerte die via de E-sourcing tooi van Commerce-hub wordt ingediend, inclusief
bijlagen, dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening Offerte" uit
sectie Bijlagen van de E-sourcing tooi te ondertekenen en toe te voegen in sectie Bij lagen in de Esourcing tooI.
Een correcte indiening van de Offerte in de E-sourcing tooi is op een tweetal manieren te controleren.
Ten eerste kan Inschrijver de status controleren in het menu Overzicht, waar als status 'Ingediend'
staat indien de Offerte is ingediend. Daarnaast ontvangt Inschrijver automatisch vanuit de E-sourcing
tooI een e-mail ter bevestiging van de correcte indiening van de Offerte.
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief alle bijlagen, dient rechtsgeldig te zijn ondertekend en op
iedere pagina geparafeerd door een statutaire directeur of gevolmachtigd persoon van de Inschrijver,
blijkens de in het Kwalificatiedocument opgegeven inschrijving in nationale beroeps-/handelsregister.
Voor het ondertekenen van de hardcopy versie van de Offerte, inclusiefbijlagen, dient Inschrijver het
standaard formulier "Standaard formulier ondertekening Offerte" uit sectie Bijlagen van de E-sourcing
tooI te ondertekenen en toe te voegen aan de hardcopy versie van de Offerte.
In geval van inschrijving met onderaannemers of in combinatie, dienen alle betrokken partijen
gezamenlijk dit "Standaard formulier ondertekening Offerte" te ondertekenen.

1.6 Indienen van Offertes / sluitingsdatum
De Offerte(s), inclusief alle bijlagen, dient/dienen uiterlijk op 4 augustus 2009 om 15:00 UUf, te zijn
ingediend via de E..sourcing tooI (vergeet niet de Offerte(s) elektronisch te ondertekenen). Indien
Geselecteerde Gegadigde voor meerdere percelen is geselecteerd voor het uitbrengen van een Offerte,
dan dient de betreffende Geselecteerde Gegadigde voor ieder perceel apart een Offerte uit te brengen.
De E-sourcing tooI is ook op die manier ingericht dat er per perceel een werkomgeving is om voor het
betreffende perceel een Offerte aan te maken en in te dienen.
Inschrijver dient er rekening mee te houden dat 4 augustus 2009 om 15:00 UUf een harde deadline is
waarna het - technisch gezien - ook niet meer mogelijk is om via de E-sourcing tooI een Offerte in te
dienen. Offertes die via de E-sourcing tooI na de aangegeven sluitingsdatum en -tijdstip ontvangen
worden zullen als ongeldig terzijde worden geschoven en derhalve niet in behandeling worden
genomen. Om die reden wil het COA alle Geselecteerde Gegadigden adviseren om niet tot het laatste
moment te wachten met het indienen van de Offerte in de E-sourcing tooI.
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Daarnaast dient uiterlijk op 5 augustus om 15:00 uur, één (1) hardcopy versie van de (via de Esourcing tooI ingediende) Offerte(s), inclusief alle bij lagen, te worden bezorgd bij (of opgestuurd naar)
het eOA. De Inschrijver dient in de E-sourcing tooI als instelling "portrait" te gebruiken om de Offerte
- zoals ingediend via de E-sourcing tooI - af te drukken. Dit is de standaard instelling voor afdrukken
binnen de E-sourcing tooI en kan worden ingesteld in de printfunctionaliteit van de E-sourcing tooI.
Als eerste dient de uitdraai van de Offerte uit de E-sourcing tooI te worden toegevoegd, gevolgd door
de bijlagen. Deze bijlagen dienen te worden gescheiden van elkaar middels tabbladen. Indien
Inschrijver voor meerdere percelen is geselecteerd voor het uitbrengen van een Offerte, dan dient
Inschrijver iedere Offerte in een aparte map te presenteren.
Het is niet toegestaan om de inhoud oflayout van de hardcopy versie van de (via de E-sourcing tooI)
ingediende Offerte te bewerken. Mochten onverhoopt verschillen bestaan tussen enerzijds de hardcopy
versie van de Offerte, inclusief alle bijlagen, en anderzijds de Offerte, inclusief alle bijlagen, die via de
E-sourcing tooI is ingediend, dan is de versie in de E-sourcing tooi leidend.
De hardcopy versie van de Offerte(s), inclusief alle bijlagen, dient te worden verstuurd naar (of
bezorgd bij) het eOA, op het onder paragraaf "Informatie-uitwisseling" vermelde adres. De gesloten
envelop of het gesloten pakket met de Offerte dient in de linkerbovenhoek te worden voorzien van de
tekst: "Offerte Europese aanbesteding Management Adviesdiensten en Interim Management
2009/$59-085092 COA - NIET OPENEN". Het eOA zal tekenen voor ontvangst van de hardcopy
versie van de Offerte(s).
Een per e-mail, telex of per fax ingediende hardcopy wordt niet geaccepteerd door het eOA.
Het risico van postvertraging is voorts voor de Inschrijver. Het verdient daarom voorkeur om de
hardCOPY te bezorgen in plaats van als pakketpost te versturen.
De Offerte(s) die via de E-sourcing tooI wordt ingediend en de hardcopy worden tot de
openingsprocedure ongeopend bewaard. Het eOA heeft dus pas inzicht in de resultaten na de
openingsprocedure (zie hieronder).

1.70peningsprocedure
De Offertes worden op 5 augustus 2009 vanaf 15:00 uur geopend op een door het eOA te bepalen
locatie. Inschrijvers zullen niet worden uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen.

1.8 Beoordelingsprocedure Offertetraject
Het eOA streeft naar het objectief, transparant en non-discriminatoir beoordelen van de Offertes. De
beoordeling zal direct aanvangen na het sluiten van de inschrijvingstermijn, zoals beschreven in
paragraaf 1.6. De Offertes zullen door het beoordelingsteam van het eOA worden beoordeeld op basis
van een aantal criteria:
•
•
•

Vormvereisten, zoals beschreven in hoofdstuk 2;
Akkoordverklaringen, beschreven in hoofdstuk 3;
Gunningscriteria, beschreven in hoofdstuk 4.

De vormvereisten, akkoordverklaringen en gunningscriteria en de wijze waarop wordt beoordeeld, zijn
op voorhand vastgelegd. Het eOA heeft de beoordelingsprocedure, behorende bij deze
Offerteaanvraag, opgenomen in de E-sourcing tooI in de sectie Bijlagen.
Voor elk perceel wordt een afzonderlijke beoordeling uitgevoerd. Inschrijvers die op meerdere
percelen inschrijven, ondervinden hiervan geen nadeel ofvoordeel.
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1.9 Casepresentatie
Als onderdeel van de beoordelingsprocedure van de percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn
casepresentaties opgenomen, welke vooralsnog zijn gepland in de laatste twee weken van september
2009. Voor de casepresentatie wordt per Inschrijver één (1) uur uitgetrokken per perceel, waarin een
presentatie kan worden gegeven op de door de Inschrijver uitgewerkte case voor dat betreffende
perceel. Daarnaast kan de Inschrijver een korte toelichting geven op de Offerte en kunnen specifieke
toelichtende vragen door het beoordelingsteam worden gesteld. Hiertoe zal op 1 september 2009 via
de E-sourcing tooI schriftelijk aan de Inschrijvers worden bericht op welk tijdstip en op welke dag zij
worden verwacht voor het houden van een casepresentatie.
De casebeschrijving zal op 8 juli 2009 beschikbaar worden gesteld in de E-sourcing tooI. Hiervoor
wordt een aparte werkomgeving beschikbaar gesteld, met als titel "Casepresentatie behorende bij
Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten"
De Inschrijvers dienen de uitgewerkte case uiterlijk 10 september 2009 om 15:00 uur in te dienen via
de E-sourcing tooI. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat 10 september 2009 om 15:00 uur
een harde deadline is waarna het - technisch gezien - ook niet meer mogelijk is om via de E-sourcing
tooI de uitgewerkte case in te dienen. Cases die via de E-sourcing tooI na de aangegeven
sluitingsdatum en -tijdstip ontvangen worden zullen als ongeldig terzijde worden geschoven en
derhalve niet in behandeling worden genomen. Inschrijver zal in die situatie niet worden uitgenodigd
voor het geven van een casepresentatie en zal zodoende voor dit onderdeel (Gunningscriterium 03)
het cijfer 0 krijgt. Om die reden wil het COA alle Inschrijvers adviseren om niet tot het laatste moment
te wachten met het indienen van de Offerte in de E-sourcing tooI. Het indienen van een hardcopy
versie van de uitgewerkte case wordt niet gevraagd.
Het COA acht het noodzakelijk dat tijdens de presentatie de beoogd verantwoordelijke manager(s) en
een vertegenwoordig(st)er van de uitvoerende medewerkers namens de Inschrijver bij het COA
aanwezig zijn en een substantiële inbreng in de presentatie hebben.
Met beoogd verantwoordelijke manager wordt bedoeld de manager, partner, maat of directeur
(eventueel in meervoud) die (operationeel) leiding geeft aan de medewerkers van de inschrijvende
entiteit die op potentiële opdrachten van het COA kunnen worden ingezet. Met vertegenwoordig(st)er
van de uitvoerende medewerkers bedoelt het COA een (senior) adviseur van de inschrijvende entiteit
die gezien zijnlhaar kennis, ervaring en competenties op potentiële opdracht(en) van het COA zou
kunnen worden ingezet. Het COA ziet het uiteraard niet als verplichting dat deze persoon ook
daadwerkelijk zal worden ingezet, indien de Inschrijver de Opdracht gegund krijgt.

1.10 Gunning
Het COA stelt Inschrijvers zo spoedig mogelijk (naar verwachting op 8 oktober 2009) gelijktijdig
schriftelijk in kennis van de beslissingen die zijn genomen inzake de gunning van de Opdracht. Deze
mededeling bevat tenminste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de relatieve kenmerken
en voordelen van de uitgekozen Offerte(s) en van de naam van de begunstigde(n).
De mededeling door het COAvan de gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in
artikel 6: 217, eerste lid, Burgerlijk Wetboek van het aanbod van Inschrijver tot wie de mededeling is
gericht. Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend.
Het COA gunt niet eerder de Opdracht dan nadat een termijn van 15 Dagen na verzending van de in
het eerste lid genoemde mededeling van de gunningsbeslissing is verstreken. Indien een Inschrijver
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bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing, dient de Inschrijver binnen 15 Dagen na verzending van
de mededeling door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben gemaakt
tegen de gunningsbeslissing van het eOA. Indien binnen 15 Dagen na verzending van de mededeling
door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt zal het eOA niet
overgaan tot gunning van de Opdracht, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een
zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.
Indien niet binnen 15 Dagen na verzending van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is
gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de
beslissing en hebben zij hun rechten terzake verwerkt. Het eOA is in dat geval dan ook vrij om gevolg
te geven aan de geuite beslissing. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun
rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.
In het geval het COA beslist om de Opdracht niet te gunnen en eventueel de procedure opnieuw te
beginnen, stelt hij Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig in kennis van de redenen daartoe.
Het eOA deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die
gegevens:
de toepassing van de wet in de weg zou staan,
a)
met het openbaar belang in strijd zou zijn,
b)
c)
de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden, of
d)
afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.
Binnen 48 dagen na de definitieve gunning zal het COA een bericht van gunning naar de Europese
Commissie verzenden, opdat de geplaatste Opdracht via het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekend zal worden gemaakt.

1.11 Contractmanagement
De "contracteigenaar" is de mandataris (directeur, manager) binnen het eOA die verantwoordelijk is
voor de totstandkoming, inhoud en correcte uitvoering van een contract op een zodanige wijze dat hij
hierbij de belangen van alle belanghebbenden binnen het COA vertegenwoordigt. Momenteel zijn er
meerdere directeuren contracteigenaar voor de middels deze Europese aanbesteding af te sluiten
Raamovereenkomsten. De concern-inkoper begeleidt en ondersteunt de contracteigenaar hierbij en
fungeert als contractmanager. Deze concern-inkoper beheert namens de contracteigenaar binnen het
COA de Raamovereenkomst gericht op het bewaken en verbeteren van leveranciersprestaties. Voor de
Opdrachtnemer is de concern~inkoper van het eOA het eerste aanspreekpunt met betrekking tot
(algemene) contractuele zaken.

In het kader van eventuele toewijzing van een accountmanager of contactpersoon namens de
toekomstige Opdrachtnemer, dient de toekomstige Opdrachtnemer ermee rekening te houden dat de
standplaats van de concern-inkoper van het eOA standaard het Centraal Bureau te Rijswijk is.

1.11

Verduidelijking van de Offerte

Een Inschrijver kan zijn Offerte na sluitingsdatum en -tijdstip voor het indienen van Offertes niet meer
wijzigen, aanvullen enJofverduidelijken, tenzij het eOA daartoe een verzoek heeft gedaan, met
inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. De betreffende
Inschrijver wordt in dit geval verzocht zorg te dragen voor een spoedige beantwoording (doch uiterlijk
binnen drie werkdagen) van eventuele vragen. Aan een zodanig verzoek kan door Inschrijver geen
aanspraak op deelname in het vervolg van de Aanbestedingsprocedure worden ontleend.
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1.13

Ongeldigheid

Een Offerte die niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Offerteaanvraag is ongeldig. Inschrijver
dient - op straffe van ongeldigheid - alle door COA (m.b.t. het desbetreffende perceel) gestelde
vragen te beantwoorden. Het COA behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie op
juistheid te controleren.
Eveneens ongeldig is een Offerte waaraan één of meer voorwaarden zijn verbonden. In het geval van
een ongeldige Offerte zal de betreffende Inschrijver worden uitgesloten van verdere deelname van de
Aanbestedingsprocedure.

1.14 Inschrijven op een gedeelte van een perceel
Het is niet toegestaan om in te schrijven op een gedeelte van een perceel.

1.15 Eenmaal inschrijven
Conform het bepaalde in artikel 2.13 van het Preselectiedocument, kan de Geselecteerde Gegadigde
zich slechts éénmaal op het desbetreffende perceel inschrijven.

1.16 Varianten
Het staat een Inschrijver niet vrij om, naast een Offerte overeenkomstig de Offerteaanvraag, bij zijn
Offerte, of indien van toepassing, de Offerte, varianten (enlof"altematieven") in te dienen.

1.17 Algemene voorwaarden
Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen. In plaats hiervan heeft het COA de van toepassing zijnde artikelen uit de Algemene
Inkoopvoorwaarden van het COA opgenomen in de Raamovereenkomst.

1.18 Gestanddoeningstermijn en prijsgarantie
De Offerte dient tot minimaal 6 maanden na opening van de Offerte geldig te zijn.

1.19 Taal
Alle ingeleverde bescheiden dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Gedurende de uitvoering
van de Opdracht, dienen bovendien alle werknemers en vertegenwoordigers, voorzover noodzakelijk
voor de uitvoering van de Opdracht, de Nederlandse taal in woord en geschrift te gebruiken en te
beheersen.

1.20 Voorbehoud
HetCOA is niet verplicht een of meerdere percelen te gunnen. Het COA is gerechtigd deze
Aanbestedingsprocedure op elk door hem wenselijk geacht moment voor een of meerdere percelen te
beëindigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens Inschrijvers of Geselecteerde Gegadigden
leidt.
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1.21 Intellectueel eigendom Offerteaanvraag
Behoudens uitzonderingen door de wet of regelgeving gesteld mag zonder schriftelijke toestemming
van het eOA niets uit deze Offerteaanvraag worden verveelvoudigd enJof openbaar gemaakt (anders
dan voor het doel van deze Offerteaanvraag) door middel van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins.
De ingediende Offertes zijn eigendom van het eOA. Het eOA zal de Offertes gedurende de wettelijke
termijn bewaren en daarna (laten) vernietigen.

1.22 Kostenvergoeding
Geselecteerde Gegadigden en Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten
gemaakt in het kader van deze Aanbestedingsprocedure . Kosten door Geselecteerde Gegadigden en
Inschrijvers gemaakt in deze Aanbestedingsprocedure vanwege het opstellen en verzenden van de
Offerte kunnen dus niet op het eOA worden verhaald. Door het indienen van de Offerte verklaart de
Inschrijver zich akkoord met deze voorwaarde.

1.23 Vertrouwelijkheid
Het eOA zal alle door de Geselecteerde Gegadigden en Inschrijvers in het kader van deze
Aanbestedingsprocedure ingediende stukken vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan
derden, tenzij het eOA daartoe rechtens is gehouden enJofhet eOA de gegevens in het kader van de
motivering van de gunningbeslissing dan wel voor een in rechte in te nemen standpunt nodig heeft.
Een en ander ter beoordeling van het eOA.

1.24 Instemming
Door middel van het indienen van een Offerte verklaart de Inschrijver zich akkoord met alle benoemde
procedurele voorschriften en voorwaarden voor deze Aanbestedingsprocedure.

1.25 Toepasselijk recht
Op onderhavige Offerteaanvraag is Nederlands recht van toepassing.

1.26 Beslechting van geschillen
Alle geschillen naar aanleiding van onderhavige Offerteaanvraag dienen te worden voorgelegd aan en
zullen worden berecht door de rechtbank 's-Gravenhage.

1.21 Bezwaren
Als een Geselecteerde Gegadigde enJof Inschrijver partij bezwaren - van welke aard dan ook - heeft
tegen (onderdelen van) de Offerteaanvraag, waaronder de gehanteerde vormvereisten, de
akkoordverklaringen de gunningscriteria, de beoordelingsprocedure, tegen (onderdelen van) de
verstrekte informatie enJoftegen andere aspecten die verband houden met de Offerteaanvraag, dient
hij die bezwaren op de kortst mogelijke termijn en in ieder geval tijdig voorafgaand aan Offerte ter
kennis te brengen van het eOA, middels de onder "Informatie-uitwisseling" in dit hoofdstuk
genoemde procedure. Nadien heeft de Geselecteerde Gegadigde zijn recht verwerkt om zijn bezwaren
te gelde te maken.
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1.28 Tegenstrijdigheden
Tijdens deze Aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van
Inlichtingen en de Offerteaanvraag, de Nota van Inlichtingen in rangorde vóórgaat op de
Offerteaanvraag.
Indien de Offerteaanvraag tegenstrijdigheden bevat, prevaleert het bepaalde in de hoofdstukken 1 tiro
4 boven de bijlagen.
Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen Geselecteerde Gegadigden en Inschrijvers zo spoedig
mogelijk, d.w.z. ruimschoots voor inschrijving, middels de onder "Informatie-uitwisseling" in dit
hoofdstuk genoemde procedure, het eOA op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden.

1.29 Epiloog
Een Inschrijver dient zowel op het tijdstip van indienen van de Offerte als gedurende deze
Aanbestedingsproc.edureals op het tijdstip van gunning en contractering aan de in de Preselectiefase
en aan alle in deze Offerteaanvraag gestelde eisen en voorwaarden te voldoen.
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2 Vormvereisten
2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de vormvereisten geformuleerd. De genoemde vormvereisten hebben een
'uitsluitend karakter'. Indien de Inschrijver bij Offerte niet voldoet aan de gestelde criteria met een
uitsluitend karakter, zal hij worden uitgesloten van verdere deelneming aan deze
Aanbestedingsprocedure. Bij het niet aanleveren van de gevraagde gegevens op de deelgebieden heeft
de Inschrijver per definitie niet voldaan aan de gestelde minimale eisen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren vormvereisten. Hierna zullen de criteria één
voor één gedetailleerder behandeld worden.

2.2 VI: Vorm, structuur en tijdigheid
Ten aanzien van de vorm en structuur van de in te zenden Offerte stelt het eOA de volgende eisen:
(1)

(2)

Vorm, structuur en tijdigheid;
a)
De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in dit document aangegeven wijze;
b)
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn ingeleverd. Daarnaast dient een
hardcopy versie van de Offerte tijdig bij het eOA te zijn ingeleverd. Hierbij geldt dat
voor het indienen hetgeen gesteld in paragraaf 1.6 geldt en dat voor het ondertekenen
hetgeen gesteld in paragraaf 1.5 geldt.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

Indien de Inschrijver niet voldoet aan de hierboven gestelde vormvereisten, zal hij worden uitgesloten
van verdere deelname aan de aanbesteding.

2.3 V2: Update gegevens m.b.t. de Inschrijver
Voor de volledigheid - en om te voorkomen dat het eOA van onjuiste/achterhaalde gegevens uitgaat dient de Inschrijver in sectie V2 in de E-sourcing tooI de hieronder gevraagde gegevens nogmaals aan
te leveren. Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is,
dient zij dit duidelijk aan te geven en tevens alle in dit hoofdstuk gevraagde gegevens van elke
combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
(3)
Bedrijfsgegevens:
a)
Organisatiegegevens van de Inschrijver als naam, adres, plaats, land, telefoon- en
faxnummers, website en KvK-nummer2 ;
b)
Gegevens met betrekking tot de contactperso(o)n(en) als naam, adres, plaats, telefoon2 Of een hiennee vergelijkbare Inschrijving in het land van herkomst
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en faxnummer en e-mailadres.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat Geselecteerde Gegadigden de gevraagde "update" niet
kunnen aangrijpen om hun aanmelding te wijzigen.

2009/S 59-085092
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
juni 2009

18

Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management

3 Akkoordverklaringen
3.1 Algemeen
Offertes die na toetsing voldoen aan de in hoofdstuk 2 vermelde vormvereisten zullen vervolgens door
een beoordelingsteam van het eOA op basis van de akkoordverklaringen worden beoordeeld. In dit
hoofdstuk zijn de akkoordverklaringen gefonnuleerd. De akkoordverklaringen hebben een 'uitsluitend
karakter' . Indien Inschrijver bij Offerte niet akkoord gaat met de in dit hoofdstuk omschreven
verklaringen zal Inschrijver worden uitgesloten van verdere deelneming aan deze
Aanbestedingsprocedure.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te hanteren akkoordverklaringen. Hierna zullen de
akkoordverklaringen één voor één gedetailleerder behandeld worden.

3.2 Al: Akkoord met het Programma van Eisen
(4)

De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het eOA
die stelt aan deze Europese aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in sectie
Al in de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn akkoordverklaring aangeven in sectie Al in de
E-sourcing tooI. Met deze akkoordverklaring geeft Inschrijver aan dat hij, indien hem de
Opdracht zal worden gegund, al hetgeen in het Programma van Eisen is gesteld uit zal voeren.
Indien de Inschrijver niet akkoord gaat hetPrograrnma van Eisen, zal hij worden uitgesloten
van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.

3.3 A2: Akkoord met de Raamovereenkomst
(5)

Om een geldige Inschrijving te doen, dient Inschrijver akkoord te gaan met de
Raamovereenkomst. Inschrijver kan zijn akkoordverklaring aangeven in sectie A2 in de Esourcing tooI.
Tot en met 30 juni 2009 tot 15:00 uur hebben de Geselecteerde Gegadigden evenwel de
mogelijkheid om vragen te stellen en op- en aanmerkingen te plaatsen bij de concept
Raamovereenkomst (d.m.v. het standaard formulier in sectie A2 van de E-sourcing tooI in te
vullen en te versturen). Tevens hebben Geselecteerde Gegadigden hier de mogelijkheid
alternatieve tekstvoorstellen te doen. In paragraaf 1.4 is aangegeven op welke manier dit
standaard formulier moet worden ingediend. Opgemerkt dient te worden dat er een
standaardfonnulier is voor perceel I tlm 8, er een standaardfonnulier is voor perceel 9 en er
een standaardfonnulier is voor perceel 10, aangezien de concept Raamovereenkomsten voor
perceel 9 en IO onderling verschillen en ook verschillen met de concept Raamovereenkomst
voor perceel I t/m 8.
Het eOA neemt deze punten in overweging en behoudt zich het recht voor de
Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen. Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst
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wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld aan alle
Geselecteerde Gegadigden op 8 juli 2009 in de E-sourcing tooI. Daarna heeft de
Raamovereenkomst een uitsluitend karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die
Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname aan deze
Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de
Algemene Inkoopvoorwaarden van het eOA, heeft het eOA besloten om die aspecten die zij
van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te nemen in ofwel het onder
3.2 benoemde Programma van Eisen, of in de in sectie A2 van de E-sourcing opgenomen
concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van
Inschrijver zijn uitgesloten.
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4 Gunningscriteria
4.1 Algemeen
Offertes die na toetsing voldoen aan de in hoofdstuk 2 vermelde vormvereisten en de in hoofdstuk 3
vermelde akkoordverklaringen, zullen vervolgens door een beoordelingsteam van het eOA op basis
van de gunningscriteria worden beoordeeld. Dit zijn de criteria waaraan de Offerte dient te voldoen
zodat de Inschrijver in aanmerking kan komen voor het leveren van de in de Raamovereenkomst
beschreven dienstverlening.
De beoordelingscriteria voor de gunningscriteria zijn opgenomen in de beoordelingsprocedure, die is
opgenomen in de sectie Bijlagen in de E-sourcing tooI.

4.2 Gunningscriteria
4.2.1 Overzicht gunningscriteria
Aan de Offertes zullen door het beoordelingsteam op de diverse gebieden punten worden toegekend.
Een op voorhand vastgesteld systeem van wegingsfactoren is vervolgens bepalend voor de totaalscores
van Inschrijvers. De gunningscriteria die het eOA hanteert zijn in onderstaande tabel beknopt
weergegeven. De wegingsfactoren van deze gunningscriteria per perceel zijn opgenomen in de
beoordelingsprocedures die zijn opgesteld per perceel en toegevoegd in de E-sourcing tooI in de sectie
Bijlagen.

voorwaarden

4.2.2 Wijze van beoordelen
De wijze van beoordelen op de gunningscriteria staat beschreven in de bijgevoegde
beoordelingsprocedure.
Hieronder volgt een toelichting op de eerder vermelde gunningscriteria.

4.3 Gl: Kwaliteit
(6)

Inschrijver dient de in sectie G 1 in de E-sourcing tooI gestelde vragen te beantwoorden. Het
eGA verwacht een beknopt antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders
is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het beantwoorden van de vragen aan het
inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de Opdracht
aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden
opgenomen.

4.4 G2: Tarieven
(7)

Inschrijver dient in sectie G2 in deE-sourcing tooI de tarieven in te vullen. Per perceel zal
worden toegelicht voor welke onderdelen een tarief dient te worden opgegeven. Ten aanzien
van gunningscriterium G2 is het de Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven
ofpercentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet toegestaan strategisch in te
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schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve
bedrijfseconomische maatstaven te hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge
ofte lage financiële aanbieding doet, dan wel een aanbieding doet die niet marktconform of
niet aannemelijk is. De Inschrijver die deze bepaling overtreedt wordt uitgesloten van verdere
deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.
Voor perceel 1 tlm 8 dient de Inschrijver voor twee onderdelen (onderdeel A en onderdeel B)
een tarief op te geven:
Onderdeel A betreft de maximum uurtarieven voor alle functieprofielen, binnen het
betreffende perceeVpercelen waarvoor Inschrijver Offerte uitbrengt. De door Inschrijver aan te
bieden uurtarieven zullen, bij eventuele gunning, als maximum uurtarief gelden. De door
Opdrachtnemer in een nadere offerte aan te bieden uurtarieven kunnen nimmer meer bedragen
dan deze maximum uurtarieven. Het is de Opdrachnemer te allen tijde toegestaan om in een
nadere offerte lagere uurtarieven dan in de Raamovereenkomst opgenomen maximum
uurtarieven te hanteren ter calculatie van een nadere opdracht. De bij een nadere opdracht te
offreren uurtarieven vormen een van de gunningscriteria die gelden bij de beoordeling van een
nadere offerte. Opdrachtnemer zal de diensten tegen een vergoeding op uurbasis of op
prestatiebasis met een vaste totaalprijs offreren. Partijen leggen in een Nadere Overeenkomst
(NOK) vast voor welke van de twee opties is gekozen.
Het COA heeft er bewust voor gekozen om vanaf 15-11-2009 te werken met maximum
uurtarieven per profiel. Bewust ziet het eOA af van het werken met staffelkortingen of
verrekening van bonuskortingen achteraf. Het is Inschrijver niet toegestaan om afwijkende
voorstellen in deze aan te bieden. Voor de opgegeven uurtarieven gelden de eisen uit het
Programma van Eisen (paragraaf 3.2 )
De uurtarieven dienen zowel inclusief BTW als exclusief BTW te worden opgegeven. Op
basis van de in bijlage 2 van de beoordelingsprocedure opgenomen weegfactoren per
functieprofiel wordt een gewogen gemiddeld uurtarief berekend per perceel. Op basis van de
in bijlage 3 van de beoordelingsprocedure opgenomen methode en rekenformule wordt een
score tussen 0-10 toegekend voor dit gewogen gemiddeld uurtarief.
Onderdeel B betreft de brokersfee. Indien Opdrachtnemers (om specifieke redenen)
kandidaten aanbieden die niet in dienst zijn van Opdrachtnemer (hoofdaannemer en
onderaannemer(s) dan wel de combinanten gezamenlijk) is er in de ogen van het eOA sprake
van 'doorlevering', waarbij de tarieven als genoemd in onderdeel A niet van toepassing zijn.
Het uurtarief voor die betreffende in te huren persoon is dan het tarief wat Opdrachtnemer
betaald aan de betreffende derde partij. Opdrachtnemer vervult in deze een 'brokersrol' en
heeft daarbij recht op een vergoeding ter dekking van de gemaakte administratieve kosten.
Inschrijver dient voor dit onderdeel een vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro's; zowel
inclusief BTW als exclusiefBTW, op te geven wat bij het uurtarief, wat door de derde partij
wordt gerekend, wordt opgeteld. Bijvoorbeeld, indien Inschrijver aangeeft dat het vaste bedrag
(standaardopslag) per uur € 10,- Euro is en in een specifieke situatie Opdrachtnemer via een
derde partij een Deskundige bij het COA wil plaatsen, en deze derde partij € 100,- per uur
rekent voor deze Deskundige, dan kan Opdrachtnemer dus een uurtarief van € 110,doorberekenen aan het COA.
Op basis van de in bijlage 3 van de beoordelingsprocedure opgenomen rekenformule wordt
een score tussen 0-10 toegekend voor dit vaste bedrag (standaardopslag) per uur.
Voor perceel 9 dient de Inschrijver voor onderdeel C een tarief op te geven.
Onderdeel C betreft eveneens de brokersfee. Opdrachtnemer vervult in dit perceel een
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'brokersrol' en heeft daarbij recht op een vergoeding ter dekking van de gemaakte
administratieve kosten. Inschrijver dient voor dit onderdeel een vast bedrag (standaardopslag)
per uur in Euro's, zowel inclusief BTW als exclusief BTW, op te geven wat bij het uurtarief,
wat door de ZZP-er wordt gerekend, wordt opgeteld. Bijvoorbeeld, indien Inschrijver aangeeft
dat het vaste bedrag (standaardopslag) per uur € 10,- Euro is en de ZZP-er € 100,- per uur
rekent voor zijn/haar dienstverlening, dan kan Opdrachtnemer dus een uurtarief van € 110,doorberekenen aan het eOA.
Voor het opgegeven tarief gelden de eisen uit het Programma van Eisen (paragraaf 3.2 ).
Op basis van de in bijlage 3 van de beoordelingsprocedure opgenomen methode en
rekenfonnule wordt een score tussen 0-10 toegekend voor dit vaste bedrag (standaardopslag)
per uur.
Voor perceel 10 dient de Inschrijver voor onderdeel D een percentage op te geven.
De Inschrijver dient voor zijn dienstverlening een werving & selectie fee aan te bieden in de
vorm van een standaardpercentage op het overeen te komen eerste jaarsalaris, zonder
beperkende voorwaarden, exclusief BTW. Bijvoorbeeld, indien Inschrijver aangeeft dat het
standaardpercentage exclusief BTW 10% is en er overeengekomen is dat het eerste jaarsalaris
van de geworven kandidaat € 40.000,- is, dan kan Opdrachtnemer een werving & selectie fee
van € 4000,- exclusief BTW doorberekenen aan het eOA.
Voor het opgegeven percentage gelden de eisen uit het Programma van Eisen (paragraaf 3.2 ).
Op basis van de in bijlage 3 van de beoordelingsprocedure opgenomen methode en
rekenfonnule wordt een score tussen 0-10 toegekend voor dit standaardpercentage.
Voor alle percelen geldt dat de opgegeven tarieven (perceel 1 tlrn 9) of percentage (perceel 10)
zullen worden opgenomen in de Raamovereenkomst.

4.5 G3: Casepresentatie
(8)

Voor perceel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 geldt dat als onderdeel van de gunning er casepresentaties
zijn opgenomen, welke vooralsnog zijn gepland in de laatste weken van september 2009. In
paragraaf 1.9 is meer informatie gegeven over de casepresentatie.
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Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management offertefase

Aanleiding
Het COA draagt zorg voor de opvang van asielzoekers. Volgens de Europese wet- en regelgeving is het
COA een aanbestedingsplichtigeorganisatie. Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering maakt het COA
gebruik van externe managementadviesdiensten en interim management. Het COA heeft de
dienstverlening momenteel verdeeld over 5 percelen.
Gezien de beëindiging van de huidige raamovereenkomsten voor managementadviesdiensten en interim
management en de behoefte en noodzaak om toekomstige opdrachten op dit gebied wederom onder te
brengen binnen centraal afte sluiten raamovereenkomsten, is het COA voornemens om nieuwe
raamovereenkomsten afte sluiten middels Europese aanbesteding.
Betrokkenen tijdens de aanbesteding
Opdrachtgever van de aanbesteding is de voorzitter van de raad van bestuur Lo., Mw. N. Albayrak-Temur,
hierna 'Opdrachtgever' genoemd. De raad van bestuur zal tevens toekomstig contracteigenaar worden van
perceel 1.
Ten behoeve van de uitvoering van de aanbesteding nemen de ter zake deskundige personen namens de
contracteigenaar deel in het projectteam en/ofhet beoordelingsteam.

Aan bestedingsprocedure
Het COA volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese aanbestedingsprocedure
conform Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (van 31
maart 2004) betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten en conform het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten,
408, (hierna: BAO). Gezien de aard van de Management Adviesdiensten & Interim Management verloopt
deze aanbesteding volgens een niet-openbare procedure. Bij aanvang van het project heeft het projectteam
besloten de opdracht in 10 percelen aan te besteden. De 10 percelen zijn in de aanbesteding opgenomen en
zien er als volgt uit:

Perceel 1: Strate .ische adviesdiensten en
Perceel 2: 0 van
Perceel 3: Financieel
Perceel 4: Huisvestin
Perceel 5: Communicatie
Perceel 6: Human Resource Mana ement
Perceel 7: Inkoo en Facility Mana ement
Perceel 8: Juridische Adviesdiensten
Perceel 9: ZZP inhuur uit netwerk
Perceel 10: Wervin·· & Selectie

Beoordelingsproeedure
In de aanbestedingsprocedure zijn ten eerste, op basis van door Gegadigden ingezonden
Kwalificatiedocumenten, potentieel geschikte organisaties geselecteerd (preselectietraject). Vervolgens
zijn de geselecteerden op 18 juni 2009 gevraagd offerte uit te brengen op basis van de door opdrachtgever
beschikbaar gestelde Offerteaanvraag in de E-sourcing tooI (offertetraject). De gunningscriteria zullen
door een beoordelingsteam van het COA worden beoordeeld aan de haIid van de informatie die door
Inschrijvers wordt opgeleverd. Aan de Offertes zullen door het beoordelingsteam op de diverse elementen
van de gunningscriteria punten worden toegekend. Een op voorhand vastgesteld systeem van
wegingsfactoren is vervolgens bepalend voor de scores van Inschrijvers.
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De Offertes dienen uiterlijk op 4 augustus 2009 om 15.00 uur ingediend te zijn in de E-sourcing TooI en
moeten uiterlijk op 5 augustus 2009 om 13:00 uur als hardcopy versie bij de afdeling MSlBeheer/Inkoop
in Rijswijk zijn afgegeven.
Ingediende Offertes zullen op 5 augustus 2009 vanaf 15.00 uur worden geopend door een afvaardiging
van het beoordelingsteam en op volledigheid worden gecheckt. Direct hierna zal de beoordelingsprocedure van start gaan. Het eOA streeft ernaar de beoordeling van de offertes (na de casepresentaties)
op 1 oktober 2009 te hebben afgerond. Hierna zal formele besluitvorming van het beoordelingsteam
plaatsvinden en zal het gunningsvoorstellproces-verbaal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
opdrachtgever van de aanbesteding, te weten de voorzitter raad van bestuur Lo.! algemeen directeur. De
inschrijvers zullen dan naar verwachting op 8 oktober 2009 schriftelijk geïnformeerd worden over het
gunningsvoornemen met betrekking tot het perceel waarop zij hebben ingeschreven.
Wijze van beoordelen
Het eOA streeft naar het objectief, transparant en non-discriminatoir beoordelen van de binnengekomen
offertes. De beoordeling zal zo snel mogelijk aanvangen na het sluiten van de inschrijvingstermijn. De
offertes zullen door het beoordelingsteam van het eOA op basis van de gunningscriteria worden
beoordeeld. Deze criteria en de wijze waarop wordt beoordeeld zijn op voorhand in deze
beoordelingsprocedure vastgelegd.

In de Ie beoordelingsstap worden de Offertes beoordeeld op de vormvereisten (VI en V2) en
akkoordverklaringen (Al en A2). Alle Offertes die aan deze criteria voldoen gaan naar de volgende
beoordelingsstap.
In de 2e beoordelin~sstap worden de offertes beoordeeld op grond van de gunningscriteria G I en G2.
De 3e beoordelingsstap heeft uitsluitend betrekking op de percelen 1 tot en met 8 en betreft een
beoordeling van de casepresentatie van de Inschrijvers aan de hand van gunningscriterium G3.
Aan het beoordelen in een volgende stap kunnen geen rechten met betrekking tot de beoordeling van de
voorgaande stap worden ontleend.
De gunningscriteria G 1 en G3 zijn nader uitgewerkt in subgunningscriteria. Deze subgunningscriteria zijn
elk voorzien van aandachtsgebieden die voor het eOA van belang zijn. Deze aandachtsgebieden zijn
slechts genoemd ter toelichting ten behoeve van de inschrijver en dienen derhalve niet te worden
beschouwd als '(sub)subgunningscriteria,. De genoemde aandachtsgebieden zijn niet limitatief opgesomd
en zijn evenmin in volgorde van belangrijkheid opgenomen. Het eOA behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om ook andere dan de genoemde aandachtsgebieden in de beoordeling te betrekken.
Wat betreft gunningscriterium G 1 worden met betrekking tot elk subgunningscriterium één ofmeer
vragen gesteld die het eOA in verband met de genoemde aandachtsgebieden relevant acht. Deze vragen
zijn louter bedoelD ter ondersteuning van de inschrijver. Het eOA heeft niet beoogd daarmee een
uitputtende omschrijving van alle relevante vragen te geven. Het eOA behoudt zich derhalve het recht
voor de beantwoording van andere dan de genoemde vragen enlof een informatie die buiten de gestelde
vragen om wordt gegeven in zijn beoordeling te betrekken.
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Gunningscriterium G 1 {kwaliteit)
Het eerste gunningscriterium (G 1) ziet op kwaliteit en is onderverdeeld in een aantal (perceelafhankelijke)
subgunningscriteria. Het COA baseert zijn waardering op het totaalbeeld van de uitwerking van het
desbetreffende subgunningscriterium en drukt deze waardering uit in een score tussen 0 en 10, met 1 cijfer
achter de komma, zoals beschreven in het hiernavolgende overzicht:

Uitmuntend
Zeer oed
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Mati
Zeer mati
Slecht
Zeer slecht
Niets 0 eleverd

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

o

Ten aanzien van gunningscriterium G 1 voeren de leden van het beoordelingsteam individueel een
beoordeling uit van de Offertes. Zij stellen hiermee hun voorlopige individuele score per Inschrijver vast.

In een plenaire sessie vindt evaluatie plaats (en eventuele individuele bijstelling) van de voorlopige
individuele scores op gunningscriterium G 1. Dit leidt tot definitieve vaststelling van de individuele scores
op gunningscriterium G 1. Van de defmitieve individuele scores wordt vervolgens het gewogen
gemiddelde berekend.
Het COA hanteert voor de score op gunningscriterium G 1 (Kwaliteit) per Inschrijver een ondergrens van
70% van de maximaal te behalen punten voor gunningscriterium G 1 (Kwaliteit) voor het betreffende
perceel. Dit betekent dat op dit gunningscriterium minimaal het cijfer '7' moet zijn behaald. Er is per
subgunningscriterium van het gunningscriterium G 1 (Kwaliteit) geen minimale score vereist.
Een Inschrijver met een Offerte die onder de ondergrens van 70% van de maximaal te behalen punten
voor gunningscriterium G 1 (Kwaliteit) voor het betreffende perceel scoort en hiermee niet voldoet aan de
minimale eis voor dit gunningscriterium, wordt uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbesteding
voor het betreffende perceel.
Gunningscriterium G2 (tarieven)
Het gunningscriterium G2 ziet op de uurtarieven (perceel 1 tlm 9) en het opgegeven standaardpercentage
(perceel 10). De score op het gunningscriterium G2 wordt middels bepaald middels hetgeen beschreven in
paragraaf 4.4 van de Offerteaanvraag en de methode en rekenformule zoals omschreven in bijlage 2 en
bijlage 3 van deze beoordelingsprocedure, waarbij tevens een score tussen 0 en 10, met 1 cijfer achter de
komma, wordt vastgesteld.

Ga

Gunningscriterium
(casepresentatie)
Voor perceel 1 t/m 8 geldt dat het COA alle Inschrijvers zal uitnodigen een casepresentatie te geven. Het
gunningscriterium G3 heeft betrekking op de kwaliteit van de uitwerking van de case en de presentatie
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daarvan. In bijlage 1 zijn de twee subgunningscriteria omschreven op basis waarvan respectievelijk de
caseuitwerking en de presentatie worden beoordeeld.
Het eOA baseert haar waardering van de caseuitwerking op het totaalbeeld van de uitwerking van het
desbetreffende subgunningscriterium en drukt deze waardering uit in een score tussen 0 en 10, met 1 cijfer
achter de komma, zoals beschreven in het bovenstaande overzicht.
Het beoordelingsteam voert de beoordeling uit op de wijze omschreven onder bijlage 3 van deze
beoordelingsprocedure.
Eindbeoordeling
De eindscore voor de percelen 1 tlm 8 wordt op basis van de score op gunningscriteria G 1, G2
en G3 vastgesteld.
De eindscore voor de percelen 9 en 10 wordt vastgesteld op basis van de scores op
gunningscriteria G 1 en G2.
Het eOA zal de Inschrijvingen vervolgens op basis van deze eindscores rangschikken. De gunning van de
Opdracht per perceel geschiedt als volgt:
Het eOA is voornemens om de Opdracht voor perceel 1 te gunnen aan de vijf Inschrijvers
met de in het betreffende perceel hoogste eindscores (de eindscore op G 1 tlm G3).
Het eOA is voornemens om de Opdracht voor perceel 2 tlm 8 te gunnen aan de drie
Inschrijvers met de in het betreffende perceel hoogste eindscores (de eindscore op G1 tlrn
G3).
Het eOA is voornemens om de Opdracht voor perceel 9 te gunnen aan de Inschrijver met de
in het betreffende perceel hoogste eindscore (de eindscore op G1 en G2).
Het eOA is voornemens om de Opdracht voor perceel 10 te gunnen aan de drie Inschrijvers
met de in het betreffende perceel hoogste eindscores (de eindscore op G 1 en G2).
Indien twee of meer Inschrijvers een gelijke eindscore hebben behaald en dit tot gevolg heeft dat het eOA
de Opdracht aan meer dan het gewenste aantal Inschrijvers zou moeten gunnen, wordt de geprefereerde
contractpartij bepaald door de Inschrijver met de hoogste score op het gunningscriterium G 1 (Kwaliteit).
Verschillende eindscores (afgerond op 2 decimalen) worden als gelijk beschouwd indien het onderlinge
verschil minder is dan 1,0 promille (0,10%) van de maximaal te behalen definitieve eindscore (1000
punten).
Indien vervolgens ook de score op het gunningscriterium G 1 (Kwaliteit) gelijk blijkt te zijn, wordt de
geprefereerde contractpartij bepaald door de Inschrijver met de hoogste score op het gunningscriterium G2
(tarieven). Verschillende scores op het gunningscriterium Gl (afgerond op 2 decimalen) worden als gelijk
beschouwd indien het onderlinge verschil minder is dan 1,0 promille (0,10%) van de maximaal te behalen
score voor dit gunningscriterium voor het betreffende perceel.
Alle Inschrijvers krijgen schriftelijk bericht met betrekking tot het voornemen tot gunning. Zie voorts
paragraaf 1.10 van de Offerteaanvraag.

Proces-verbaal
Een samenvatting van het offertetraject, alsmede de resultaten van de beoordelingsprocedure zullen in een
proces-verbaal worden vastgelegd. Het gunningsresultaat zal daarin als conclusie zijn opgenomen.
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Bijlage 1: overzicht vonnvereisten, akkoordverklaringen en gunningscriteria met bijbehorende
weegfactoren
Bijlage 2: overzicht weegfactoren G2: Tarieven (perceel 1 t/m 8)
Bijlage 3: toekenningsmethodiek
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BIJLAGE 1 - Overzicht vormvereisten, akkoordverklaringen en gunningscriteria met bijbehorende
weegfactoren

In het overzicht worden per perceel de vormvereisten, akkoordverklaringen en gunningscriteria
samengevat.
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Vragen G 1 Perceel 1: Strategische adviesdiensten en projectmanagement en Interim management:
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking met het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eOA
verwacht?
4. Bij veel opdrachten wordt voorbij gegaan aan de veranderingsmanagement-aspecten die dergelijke
opdrachten met zich meebrengen. Op welke wijze laat u deze aspecten terugkomen in uw aanpak bij het
eOA en welke rol dient het eOA daarbij zelf te vervullen?
6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het eOA.
8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het eOA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het eOA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het eOA gevraagde profielen.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het eOA?
13. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld tussen de belangen van het eOA en de belangen van
uw organisatie?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het eOA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het eOA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
heteOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat eOA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het eOA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
18. Het eOA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het eOA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het eOA in het geval dat opeenvolgende
projecten I opdrachten binnen het eOA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het eOA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
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22. Op welke wijze denkt u de door uw organisatie aan te bieden dienstverlening binnen het COA op een
kwalitatief hoger peil te kunnen brengen en welke inspanningen zijn daarvoor vanuit het COA
noodzakelijk?
23. Het eGA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eGA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 2 Opvang
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Vragen G1 Perceel 2: Opvang
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en.
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking met het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eOA
verwacht?
3. In hoeverre speelt volgens u de organisatiestructuur van het eOA een rol bij het uitvoeren van
opdrachten en heeft de organisatiestructuur invloed op de kwaliteit van uw dienstverlening?
6. Omschrijfuw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het eOA.
8. Beschrijfhoe u medewerkers die op opdrachten bij het eOA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het eOA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het eOA?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het eOA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het eOA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs ofmanagers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
heteOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat eOA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het eOA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
18. Het eOA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het eOA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het eOA in het geval dat opeenvolgende
projecten / opdrachten binnen het eOA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
2 I. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het eOA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
23. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 3 Financieel
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Vragen G1 Perceel 3: Financieel
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking met het eOA? Daarbij is het voor het
COA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het COA
verwacht?
6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het COA.
8. Beschrijfhoe u medewerkers die op opdrachten bij het COA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het COA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het COA?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het COA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het eOA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs of manager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
het COA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat COA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het COA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
18. Het CDA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het COA en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate vantlexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het COA in het geval dat opeenvolgende
projecten / opdrachten binnen het COA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het COA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het COA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
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Perceel 4 Huisvesting
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Vragen G 1 Perceel 4: Huisvesting
1. Op welke wijze garandeert u richting COA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking het COA? Daarbij is het voor het
COA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het COA
verwacht?
6. Omschrijfuw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het COA.
8. Beschrijfhoe u medewerkers die op opdrachten bij het COA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het COA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het COA gevraagde profielen.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het COA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het COA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het COA?
13. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld tussen de belangen van het COA en de belangen van
uw organisatie?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het COA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het COA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het COA op en maakt u deze toegankelijk voor
hetCOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat COA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het COA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het COA en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het COA in het geval dat opeenvolgende
projecten / opdrachten binnen het COA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het COA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het COA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
22. Op welke wijze denkt u de door uw organisatie aan te bieden dienstverlening binnen het COA op een
kwalitatief hoger peil te kunnen brengen en welke inspanningen zijn daarvoor vanuit het COA
noodzakelijk?
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23. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 5 Communicatie
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Vragen G 1 Perceel 5: Communicatie
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt ti invulling te geven aan de samenwerking het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eOA
verwacht?
3. In hoeverre speelt volgens u de organisatiestructuur van het eOA een rol bij het uitvoeren van
opdrachten en heeft de organisatiestructuur invloed op de kwaliteit van uw dienstverlening?
4. Bij veel opdrachten wordt voorbij gegaan aan de veranderingsmanagement-aspecten die dergelijke
opdrachten met zich meebrengen. Op welke wijze laat u deze aspecten terugkomen in uw aanpak bij het
eOA en welke rol dient het eOA daarbij zelf te vervullen?
6. Omschrijfuw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het eOA.
8. Beschrijfhoe u medewerkers die op opdrachten bij het eOA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het eOA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het eOA gevraagde profielen.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het eOA?
13. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld tussen de belangen van het eOA en de belangen van
uw organisatie?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het eOA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het eOA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
heteOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat eOA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het eOA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
IS. Het eOA verwacht van ti als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het eOA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het eOA in het geval dat opeenvolgende
projecten / opdrachten binnen het eOA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
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geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het eOA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
23. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 6: Human Resource Management
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Vragen G1 Perceel 6: Human Resource Management
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eOA
verwacht?
4. Bij veel opdrachten wordt voorbij gegaan aan de veranderingsmanagement-aspecten die dergelijke
opdrachten met zich meebrengen. Op welke wijze laat u deze aspecten terugkomen in uw aanpak bij het
eOA en welke rol dient het eOA daarbij zelf te vervullen?
6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het eOA.
7. Heeft Inschrijver een HRM-vakspecialisme of methodische aanpak waarmee Inschrijver zich
onderscheidt van andere organisaties? Op welke wijze wordt dit in de markt gezet en met welke
resultaten?
8. Beschrijfhoe u medewerkers die op opdrachten bij het eOA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het eOA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het eOA gevraagde profielen.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het eOA?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het eOA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het COA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs of manager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
hetCOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat eOA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het eOA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het COA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het eOA in het geval dat opeenvolgende
projecten / opdrachten binnen het eOA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het COA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de l,everancier worden daarbij op prijs gesteld.
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23. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 7: Inkoop en Facility Management
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Vragen G 1 Perceel 7: Inkoop en Facility Management
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eOA
verwacht?
6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het eOA.
8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het eOA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het eOA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het eOA gevraagde profielen.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het eOA?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het eOA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het eOA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
het eOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat eOA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het eOA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
17. Welke procedure heeft u om geheimhouding bij Europese aanbestedingen te borgen? Beschrijf hoe u
bewustwording daaromtrent creeert en hoe dit wordt geborgd.
18. Het eOA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het eOA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het eOA in het geval dat opeenvolgende
projecten I opdrachten binnen het eOA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe Ieverancier(s) of toekomstig leveranciers zo
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het eOA de overdrachtstennijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
23. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 8: Juridische Adviesdiensten
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Vragen G 1 Perceel 8: Juridische Adviesdiensten
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eOA
verwacht?
6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot
een succesvolle match voor het eOA.
8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het eOA worden ingezet voorbereidt op het
uitvoeren van de werkzaamheden bij het eOA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens
de opdracht.
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een
oplossing en de mate van acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever
volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen
het eOA) zo vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het eOA verloopt? Wat verwacht u in deze
van het eOA?
14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het eOA in,
indien er bij de (interne) opdrachtgever(s) binnen het eOA de indruk is onstaan dat samenwerking met
één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw organisatie niet meer constructief is? Welke
voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs ofmanagers op lopende opdrachten?
15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het eOA op en maakt u deze toegankelijk voor
het eOA?
16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat eOA informatie alleen toegankelijk
is voor bevoegden bij u als dienstverlener en bij het eOA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze
genomen heeft.
18. Het eOA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het eOA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het eOA in het geval dat opeenvolgende
projecten / opdrachten binnen het eOA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van
projecten van de huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo .
geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe wil het eOA de overdrachtstermijn voor deze projecten
van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
23. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
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Perceel 9: ZZP inhuur uit netwerk
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Vragen G1 Perceel 9: ZZP inhuur uit netwerk
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking met het COA? Daarbij is het voor het
COA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het COA
verwacht?
10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het COA en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
22. Op welke wijze denkt u de door uw organisatie aan te bieden dienstverlening binnen het COA op een
kwalitatief hoger peil te kunnen brengen en welke inspanningen zijn daarvoor vanuit het COA
noodzakelijk?
23. Het COA wenst van de Inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de Inschrijver gegund zal worden
24. I-IetCOA wenst van de Inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
30. Omschrijfhetinschrijvingsproces van de te contracteren ZZP-er en schenk daarbij tevens aandacht aan
demogelijkl1eid om dit proces in bijzondere gevallen versneld uit te voeren
31. Geef een algemene beschrijving van de wijze waarop het administratieve proces wordt ingevuld en
uitgewerkt
32. Bescht"ijfop welke wijze en binnen welk tijdsbestek u het COA meedeelt dat u aan uw contractuele
verplichtingen heeft voldaan, en de ZZP-er derhalve beschikbaar is
3J.Beschrijf op welke wijze en binnen welk tijdsbestek u de van het COA verkregen gelden aan de ZZPer doorbetaalt. Inschrijver dient in deze een aanvullende KPI voor zich zelf te formuleren.
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Perceel 10 Werving & Selectie
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Vragen G1 Perceel 10: Werving & Selectie
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes
uitbrengen, projecten starten, mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen
de gebudgetteerde kosten blijven en up to date houden van kennis over strategisch onderwerpen en
tactische producten?
2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking met het eOA? Daarbij is het voor het
eOA van belang dat er een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het
wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is, problemen correct worden afgehandeld en dat
zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat u in deze van het eDA
verwacht?
10. Geefaan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
18. Het eOA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten
inbrengt binnen het eOA en dat u het eOA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische)
ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel
invulling aan?
20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het eOA in en onder welke
voorwaarden?
22. Op welke wijze denkt u de door uw organisatie aan te bieden dienstverlening binnen het eDA op een
kwalitatief hoger peil te kunnen brengen en welke inspanningen zijn daarvoor vanuit het eOA
noodzakelijk?
23. Het eOA wenst van de Inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de
opdracht aan de Inschrijver gegund zal worden
24. Het eOA wenst van de Inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht
aan de inschrijver gegund zal worden.
25. Omschrijf uw visie ten aanzien van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vertaal deze
ontwikkelingen naar de mogelijke consequenties voor het eOA.
26. Hoe gaat u om met vertrouwelijkheid en discretie voor wat betreft de bij u ingeschreven kandidaten?
27. Omschrijf uw proces van zoeken en selecteren en geef aan op welke wijze u tot een succesvolle match
komt voor het CDA. U dient zich te realiseren dat het eOA met derden afspraken heeft gemaakt voor
wervingsadvertenties die daarmee buiten de scope van de opdracht zullen vallen. U dient in te gaan op de
in te zetten middelen t.b.v. de werving en daarbij aan te geven wat het bereik er van is en welk resultaat er
mee nagestreefd wordt. Geef vervolgens aan op welke wijze u de selectie meent vorm te moeten geven en
wat u daarbij van het eOA verwacht. Tenslotte dient u aan te geven of en zo ja, op welke wijze u een
onderscheid maakt in de gevraagde profielen.
28. Welke dóorlooptijden hanteert Inschrijver bij een regulier traject van werven en selecteren?
29. Het eOA heeft u in het Preselectiedocument inzicht geboden in het te hanteren salarisniveau. Geef aan
op welke wijze u tot een succesvolle match komt indien er een spanningsveld zou zijn t.a.v. de
salariswensen van een geselecteerde kandidaat.
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BIJLAGE 2 - overzicht weegfactoren G2: Tarieven (perceel 1 tlrn 8)

Functie
Junior adviseur
Adviseur
Senior adviseur
Mana er I Partner

We in
5%
10%
10%
15%
10%
10%
5%
5%
10%
20%

We in
25%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
6,25%
6,25%
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Functie
Teamhoofd Communicatie
Mediawoordvoerder
Communicatie adviseur
Medewerker communicatie
Bedrïfs·oumalist
Tekstredacteur
Contentbeheerder
Webmaster
Adviseur Co orate communicatie

We
5%
5%
35%
15%
5%
10%
5%
5%
15%
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BIJLAGE 3 - Toekenningsmethodiek
In onderstaande tabel is de methodiek van beoordelen van de verschillende vormvereisten,
akkoordverklaringen en gunningscriteria uitgewerkt. Per subcriterium staat aangegeven wat hierbij de
belangrijkste aandachtspunten zijn bij het beoordelen.
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Inc't'hrll1,lPr

in beoordeling
ultslullten van verdere deelname aan

Inc't'hrl11,rpr

in beoordeling
uitsluiten van verdere deelname aan

In'-'t'hr'l1·u.i=l'....

in beoordeling
UlltsllLlite:n van verdere deelname aan

2. Offerte in de Nederlandse taal

VI:
3. Bedrij fsgegevens

Al:4.

..

WeläkkoordmethetProgramma van Eisen: Inschrijver door in
beoordeling
eNietakkoordmet het Programma van Eisen: Inschrijver uitsluiten van
verdere deelname aan de aanbesteding
•
Wel akkoord met de Raamovereenkomst: Inschrijver door in
beoordeling
.. Niet akkoord met de Raamovereenkomst: Inschrijver uitsluiten van
verdere deelname aan de aanbesteding

f-\KKI11Unl

A2: 5. Akkoord met de Raamovereenkomst

G1: Kwaliteit

11 Garantie op goede performance

HetCOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordel ing.
•
momentum uitbrengen van offerte
•
selectietijd kandidaten
.. uitputting budget
.. afstemming resultaten
.. overdracht specifieke kennis
•
beschrijving van een intern offerteoroces
Het COA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
., aanwezigheid 1 verantwoordelijke / aanspreekpunt
•
periodieke voortgangsafstemming op operationeel/strategisch niveau
•
invulling k\valitatief relatiebeheer
.. aanwezigheid duidelijk normen en waarden beleid

Onder dit criterium wordt beoordeeld in welke mate en op welke
wijze de inschrijver waarborgt dat het otferteproces tijdig en
adequaat verloopt, alsmede dat Nadere overeenkomsten tijdig en
behoorlijk worden nagekomen.

2

I Wijze van invulling aan samenwerking
Onder dit criterium wordt beoordeeld in welke mate en op welke
wijze de inschrijver een goede samenwerking met het COA
\vaarborgt.
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•

houdenkennisbijeenkomsten I workshops
• schriftik. informatievoorziening (magazine, mail, boek, publicatie e.d.)
• aanwezigheid heldere klachtenprocedure
spoedige afhandeling problemen op operationeel/strategisch niveau
• netwerk I relaties in omgeving van CDA
helderheid visie t.a.v. samen\verking
I-fetCOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Invloed organisatiestructuur <BOA op kwaliteit dienstverlening
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
Onder dit criterium wordt beoordeeld op welke wijze de inschrijver belang zijn in de beoordeling.
de organisatiestructuur van het CC>.t\. van invloed laat zijn op zijn
concrete benoeming structuur van het CC>A in relatie tot kwaliteit
dienstverlening.
dienstverlening/opdrachten. Wat zijn de consequenties van de COA
structuur (perceelgerelateerde ant\voorden mogelijk)?
• conceptuele gedachte spreekt aan?
• scherpe/kritische analyse?
volledige analyse?
Het CDA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Rol veranderingsmanagement in opdrachten
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt beoordeeld in welke mate en op welke
wijze de inschrijver uitwerking geeft aan aspecten van
aandacht aan cultuurtrajecten
veranderingsmanagement en de kwaliteit daarvan.
• betrokkenheid opdrachtgever
onderscheidend vermogen t.o. v. concurrentie
heldere visie verandermanagement
standaard rol verandermanagement in PvA
helderheid specifieke rollen / taken
Omschrijving proces werven & selecteren
Het CDA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt beoordeeld de mate waarin en de wijze
waarop de inschrij ver waarborgt dat het proces van werving en
• rol van back office
selectie tot een succesvolle match tussen in te zetten medewerkers
inzet van interne en externe wervingsmiddelen
en het CDA leidt.
• selectiecriteria kandidaten voor CDA
snelheid van handelen
Het CDA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
HRM vakspecialismes
0-10 vaststellen, \vaarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
Onder dit criterium wordt beoordeeld op welke wijze de inschrijver belang zijn in de beoordeling.
CD
beschikt over een onderscheidend HRM specialisme en hoe hij dit
onderscheidend vermogen in de markt
toepast en met welke resultaten.
• onderbouwing methode
omschrijving specialismes
• toegevoegde waarde voor het COA
Voorbereiding op \verkzaamheden bij het CDA
Het CDA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
C>nder dit criterium wordt beoordeeld op welke wijze de inschrijver belang zijn in de beoordeling.
in te zetten medewerkers voorbereidt op hun werkzaamheden voor • invulling klantspecifieke kennisoverdracht (visie)
het CDA en tijdens de uitvoering van de opdracht ondersteunt
• beschrijving up-to-date houden klantspecifieke informatie
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•
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inclusief de kwaliteit daarvan.
9
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Wijze.·van •. omgaan.me~~~äh.• •·.~i~~.sveJdtQSsellk:WaliteitOplossingen

acceptatie van advies (draagvlak)

Onder dit criterium wordt beoordeeld hoe de inschrijver omgaat
met onbalans tussen de kwaliteit van een oplossing en het
draagvlak hiervoor bij het CDA en de kwaliteit daarvan.

12

Overdracht van werkzaamheden aan het COA
Onder dit criterium wordt beoordeeld hoe de inschrijver waarborgt
dat een goede overdracht plaatsvindt tussen haar en het COA wat
betreft kennis, werkzaamheden en producten (adviezen).

13

Wijze van omgaan met spanningsveld tussen belangen COA en
eigenorganisatie
Onder dit criterium wordt beoordeeld hoe de inschrijver omgaat
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<liH.•·. e~e0A<zal. (jpibasis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen

0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
•
spreekt conceptuele visie aan (o.b.v. onderlinge vergelijking)?
•
helderheid t.a.v. invulling van de keuze: kiezen voor verhogen kwaliteit,
draagvlak of kiezen voor compromis? Welke risico's en voorwaarden
ziet de inschrijver hierbij?
•
analyse/onderzoek naar verschil in perceptie
•
hoe wordt afgestemd met opdrachtgever?
•
hoe (en in hoeverre) wordt het personeel voorbereid op het omgaan met
(al dan niet CDA specifieke) veranderingsgerelateerde weerstanden?
HetCOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
•
duidelijke aanwezigheid en naleving van 'implementatieplan' t.a.v.
kennisoverdracht
•
spreekt conceptuele gedachte aan (visie/zicht op kwaliteit van
overdracht)?
.. gebruik van (COA) standaarden/sjablonen enlof voor het COA
toegankelijke/begrijpelijke informatiedragers?
•
afstemming met klant t.a.v. over te dragen producten op afgesproken
momenten?
Het COA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
•
mate van openheid t.a.v. toegevoegde waarde advies/ondersteuning

met mogelijk. tegengestelde belangen tÛsseIlHàarellhet€<I>A.en de
kwaliteit daarvan.

..

standaard heldere instructies/beleid of gedragscode voor personeel
aanwezigheid risicomanagement bij opdrachten
mate van garantie onafllankelijkheid
garantie constante zorgvuldigheid
• duidelijkheid mate van commitmentlloyaJiteit aan projecten (vaste inzet
adviseurs die resultaatgericht werken) en belang cliënt
Het<30.A. zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Wijze van omgaan met onvoldoende acceptatie van eigen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
medewerkers die bij het @(J1\. te werK zijn gesteld
belang zijn in de beoordeling.
(Jnder dit criterium wordt beoordeeld Hoede inschrijver omgaat
procedure/vaste aanpak bij vervanging adviseurs, helderheid over
met eventuele vervanging van zijn adviseurs of' managers ingeval
voor\vaarden wanneer een adviseur/manager vervangen moet worden
de samenwerking methet@C>.Ä, niet naaroehoren verloopt,
uitwisselbaarheid en flexibiliteit aangaande vervanging (mens en
daaronder begrepen de voorwaarden die de inschrijver met
middelen) adviseurs/managers
betrekking tot lopende opdrachten stelt.
mate van belang organisatiesensitiviteit
onderzoek
naar oorzaak
•
aanbod compensatie bij onjuiste matching adviseurs/managers
Met CO1\. zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Opbouw toegankelijke kennis en ervaring binnen het @O1\.
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt beoordeeld hoe de inschrijver invulling
en uitwerking geeft aan de opbou\\' van kennis en ervaring binnen
beschrijving van interne kennisoverdracht (kennis van interne
het COA. en de kwaliteit daarvan.
opdrachten overdragen aan COA.) en invulling daarvan
• beschrijving per fase van opdracht (aanvang, reguliere uitvoering,
afronding).
volledige (standaard) dossieropbouw (met daarin minimaal opgenomen:
beschrijving vraagstukken, gevoerde analyses,
alternatieven/oplossingsrichtingen, consequenties van
oplossingsrichtingen, beslisdocumenten (incL autorisatie) tuet daarin
gekozen oplossingsrichtingen, beschrijving nazorg/overdrachtstr~ect),
relevante correspondentie
• beschrijving manier van overdracht op de volgende wijzen: (1)
vastleggen in handboek/handleiding, (2) vastleggen en regelmatig
voorleggen van relevante documenten, (3) geven van mondelinge
toelichting/presentatie over voortgang aan COA. tuedewerkers
Het CO1\. zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Beveiliging info
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt de kwaliteit van de
beveiligingsmaatregelen beoordeeld die de inschrijver neemt ter
• aanwezigheid protocol
beveiliging van COA. informatie.
• acceptatie gedragscode COA.
• toezicht op naleving
• omschrijving getroffen voorzieningen
Het COA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Geheimhouding Europese aanbesteding
0-10 vaststellen, \vaarbij alle benoetude aandachtsgebieden van evenredig
. Onder dit criterium wordt beoordeeld op welke wijze de inschrijver belang zij n in de beoordeling.
invulling en uit\verking geeft aan de borging van geheimhouding
• aanwezigheid protocol

•
•
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•

bij een Europese aanbesteding.

18

19

toezicht op naleving
gara.ntiesvooT.opclrachtgever
I-Iet<BOAzal op basis van onderstaande aandacntsgebieden een score tussen
Pro-actieve doörvertaling va.k"tecnnischeöfltwilckelingen naar het
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
<BOA.
belang zijn inde beoordeling.
Onder dit criterium wordt beoordeeld hoecleinschrijver invulling
• invulling externe kennisoverdracht (kennis van marktontwikkelingen
en uitwerking geeft aan kennisoverdracht aan het COA. en de
overdragen aan <BOA): conceptuele visie, inrichting visie
kwaliteit daarvan.
• Beschrijving in te zetten middelen bij kennisoverdracht (magazines,
publicaties, kennissessies, informerende e-mails, workshops, e.d.)
41
Mate van pro-activiteit/leiderschap organisatie m.b.t. kennistransfer: is
er een duidelijk voordeel voor het <BOA te onderscheiden?
Het <BOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Flexibiliteit en continuïteit bij overgang naar nieuvve projecten
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt clemate vantlexibiliteit en continuïteit
beoordeeld die de inschrijver biedt ingeval opeenvolgende
voorgestelde mate van flexibiliteit en continuiteit
projectenlopdrachtenin één of meer opzichten niet op elkaar
• spreekt conceptuele gedachte aan (visie/zicht op kwaliteit van
aansluiten.
overdracht)?
• duidelijke aanwezigheid en naleving van plan t.a.v. kennisoverdracht
afstemming met klant t.a. v. over te dragen producten op afgesproken
momenten?
• relevantie/voordelen voor het COA
Het <BOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
Samenwerking met andere leveranciers
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt beoordeeld hoe de inschrijver invulling
en uitwerking geeft aan de samenwerking met andere
• visie t.a. v regievoering en complementariteit
opdrachtnemers van het <BOA. en de kwaliteit daarvan.
• leverancier geeft aan dat <BOA. eindverantwoordelijk is
• in projecten samen vooraf afspraken (evt. contracten), taken en
verantwoordelijkheden vastleggen
• aanwezigheid heldere en (voor het <BOA.) risicobeperkende
voorwaarden waaronder leveranciers samenwerking aangaan
• voordeel voor het <BOA
Overgang lopende naar nieuwe projecten
Het <BOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt beoordeeld hoe de inschrijver invulling
en uitwerking geeft aan de overdracht van projecten en de kwaliteit • voorgestelde mate van flexibiliteit en continuiteit
daarvan.
• spreekt conceptuele gedachte aan (visie/zicht op kwaliteit van
overgang)?
• duidelijke aanwezigheid van plan t.a.v. kennisoverdracht
• afstemming met klant t.a. v. over te dragen producten op afgesproken
momenten?
• relevantie/voordelen voor het eOA.
Wijze van verbetering kwaliteit eigen dienstverlening
Het eOA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
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het implementatieplan
het COA
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uitvoering (hoe wordt vinger aan de

HetCOAzalop basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen

Voorstel voor overlegstructuur

0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn inde beoordeling.
.. overlegstructuur volledig (op operat.lstrat. niveau)
•
heldere, concrete beschrijving/toelichting op overlegstructuur (inclusief
periodiciteit overleg, betrokken functionarissen)
•
is aanspreekpunt duidelij k?
•
toegevoegde waarde van voorgestelde overlegstructuur
Het COA zal voor de beschrijving op basis van onderstaande
aandachtsgebieden een score tussen 0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde
aandachtsgebieden van evenredig belang zijn in de beoordeling:
•
de kwaliteit van de uitwerking/invulling in algemene zin (volledigheid
analyse, helderheid etc.)
•
of inschrijver op doeltreffende wijze weet te anticiperen op (zowel
positieve als negatieve) ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in relatie tot
de dienstverlening aan het COA.
Het COA zal op basis van onderstaande aandachtsgebieden een score tussen
0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde aandachtsgebieden van evenredig
belang zijn in de beoordeling:
•
duidelijkheid/volledigheid van de beschrijving/uitwerking
.. acceptatie privacy-normen uit de "branche", zoals OA WS nonnen
inzake gedragscode en privacycode, NVP sollicitatiecode / NIP
Beroepscode, of de aanwezigheid van vergunningen waaruit de
naleving van "branche-normen" voortvloeit;
,. het (buiten de "branche-normen") afgegeven van garanties die een extra
waarborg bieden voor de privacy van ingeschreven kandidaten (bijv. op
basis van een eigen protocol)

Onder dit criterium wordt de kwaliteit van de door de inschrijver
voorgestelde overlegstructuur beoordeeld.

25

Visie t.a. v. ontwikkelingen arbeidsmarkt
Onder dit criterium wordt de kwaliteit beoordeeld van de wijze
waarop de inschrijver uitwerkingen invulling geeft aan de
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, in het bijzonder in relatie tot
het COA.

26

Privacy aspecten
Onder dit criterium wordt de kwaliteit beoordeeld van de wijze
waarop inschrijver uitwerking en invulling geeft
aan de privacy van ingeschreven kandidaten.
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I-IetCO.A. zal voorde beschrijving op basis van onderstaande
aandacntsgebiedeneen score tussen de 0-10 vaststellen, waarbij alle
benoemde aandachtsgebieden van evenredig belang zijn in de beoordeling.
Onder ditcriterium·wordtde·kwaliteit beöordeeld van de wijze
waarop inschrijver invullingen uitwerking·geeft aan het proces van • de volledigheid/inzichtelijkheid van de beschrijving van het wervingswerven en selecteren.
en selectieproces
• de mate waarin de beschrijving bijdraagt aan het tijdig voordragen van
geschikte kandidaten voor de gevraagde formatieplaats, waarbij tevens
(doch niet uitsluitend) wordt gelet op het bereik van de in te zetten
middelen, de aangegeven tijdsplanning en het gemaakte onderscheid in
depronelen.
Het COA zal op basis van de volgende methode een score tussen 0-10
Doorlooptijden
vaststellen:
Onder dit criterium wordt beoordeeld welke doorlooptijden door
• doorlooptijd korter dan 2 maanden: 10
de inschrijver regulier worden gehanteerd.
e
doorlooptijd tussen de 2 maanden en 3 maanden: 7
• doorlooptijd tussen de 3 maanden en 4 maanden: 5
• doorlooptijd langer dan 4 maanden: 0
Het eOA zal voor de beschrijving op basis van onderstaande
Aansluiting salarisniveau
aandachtsgebieden een score tussen 0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde
aandachtsgebieden van evenredig belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt de kwaliteit beoordeeld van de wijze
waarop de inschrijver invulling en uitwerking geeft aan het tot
• de volledigheid/inzichtelijkheid van de beschrijving
stand brengen van een "match" op basis van het CDA
• de mate waarin de beschrijving bijdraagt aan een goede aansluiting op
salarisniveau.
het eOA salarisgebouwlPGGM pensioenen, waarbij tevens (doch niet
uitsluitend) wordt gelet op de rol van het eOA en de rol van de
contractant/kandidaat.
Het eOA zal voor de beschrijving op basis van onderstaande
Inschrij ±proces
aandachtsgebieden een score tussen 0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde
aandachtsgebieden van evenredig belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt de kwaliteit beoordeeld van de wijze
waarop de inschrijver invulling en uitwerking geeft aan zijn
• de volledigheid/inzichtelijkheid van de beschrijving (denk onder andere
dienstverlening, zoals neergelegd in de raamovereenkonlSt.
aan het bij de ZZP'er opvragen van VARen ID bewijs, inschrijving bij
KvK, het instrueren van de ZZP'er, etc.)
• de mate waarin de beschrij ving een goede en contractsconfo rme
contractering verzekert
• het bieden van de mogelijkheid om de dienstverlening in bijzondere
gevallen versneld uit te voeren ("spoedprocedure").
Het eOA zal voor de beschrijving op basis van onderstaande
Administratieve procedure
aandachtsgebieden een score tussen 0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde
aandachtsgebieden van evenredig belang zijn in de beoordeling.
Onder dit criterium wordt de kwaliteit beoordeeld van de wijze
waarop inschrijver invulling en uitwerking geeft aan het
• volledigheid en inzichtelijkheid van de beschrijving
administratieve proces omtrent de in te zetten ZZP-er.
• de mate waarin de beschrij ving een kwalitatief goede en
contractsconforme uitvoering van de dienstverlening verzekert (denk in
dit verband tevens, doch niet uitsluitend, aan dossierbeheer en een
beschrijving van het facturatieproces)
Vrijgave ZZP-er
Het CDA zal voor de beschrijving op basis van onderstaande
aandachtsgebieden een score tussen 0-10 vaststellen, waarbij alle benoemde
'1lerving& selectieproces
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02

I Tarieven

Het CDA zal voor ieder onderdeel behorende bij gunningscriterium 02 (onderdeel A en B voor perceel 1 t/m8,
onderdeel C voor perceel 9 en onderdeel D voor perceel 10) per perceel een score tussen 0 en 10 toekennen. De
score per onderdeel per perceel wordt als volgt bepaald:
• de hoogste score, een 10, wordt toebedeeld aan de Inschrijver met het laagste tarief/percentage aangeboden in
de Inschrijving voor het betreffende onderdeel in het betreffende perceel,
de laagste score, een 0, wordt toebedeeld aan alle Inschrijvers die een tarief/percentage hebben gelijk aan of
groter dan 1,5 maal die van het laagste tarief/percentage aangeboden in de Inschrijving voor het betreffende
onderdeel in het betreffende perceel,
• de score voor Inschrijvers met een tarief/percentage wat ligt tussen het laagste en 1,5 maal het laagste
tarief/percentage aangeboden in de Inschrijving voor het betreffende onderdeel in het betreffende perceel,
wordt bepaald middels lineaire interpolatie volgens onderstaande rekenformule:
Waarin:
S=rle te berekenen score
sI = laagste score: 0 punten
sm = de maximale score : 10 punten
p = het tarief/percentage van de
Inschrijver voor dit onderdeel in het
betreffende perceel
pI = het laagste tarief/percentage
aangeboden in de
Inschrijving voor dit onderdeel in het
betreffende perceel
k = 1,5

G3

I Casepresentatie

Het CGA zal voor de casus en de presentatie daarvan op basis van beoordelingscriteria een score tussen 0-10
vaststellen. De beoordelingscriteria worden in de casebeschrijving weergegeven.
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Perceel 1: Offerteaanvraag Europese Aanbesteding Management Adviesdiensten &. Interim Management
Offerteaa nvraag

o.

Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/S 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 1: Strategische adviesdiensten en projectmanagement en Interim
management ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken en indienen in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag
wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaa
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Standaardformulier ondertekening Offerte
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I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe

lc

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen
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3a

3b

3c

3d
3e

3f
3g

311

3i
3j
3k

I
I
I
I
I
I

Naam

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website
KvK - nummer (of een hiermee vergelijkbare Inschrijving in het

Jland van herkomst)

,

-- ---.----.--..............

.

--

_

---

-.--

---.---

-.. .....,

Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via dezeE-sourcing
tooi)
Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.

I

Voeg bijlage
toe

3.
4.

Sectie Al: Akkoord met het Prog.ramma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
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IGaat
4.

Sectie A2:

AIC:KC1lor'o

s.

Raé3mIOVE~relen~(Onlst.

Inschrijver kan zijn

Tot en met 30 juni 2009 tot 15:00 uur hebben de Geselecteerde Gegadigden evenwel de mogelijkheid om vragen te stellen en
op- en aanmerkingen te plaatsen bij de concept Raamovereenkomst (d.m.v. het standaard formulier in deze sectie van de Esourcing tooi in te vullen en te versturen). Tevens hebben Geselecteerde Gegadigden hier de mogelijkheid alternatieve
tekstvoorstellen te doen. In paragraaf 1.4 van de Offerteaanvraag is aangegeven op welke manier dit standaard formulier moet
worden ingediend. Opgemerkt dient te worden dat er een standaardformulier is voor perceel 1 t/m 8 1 er een standaardformulier is
voor perceel 9 en er een standaardformulier is voor perceel 101 aangezien de concept Raamovereenkomsten voor perceel 9 en 10
onderling verschillen en ook verschillen met de concept Raamovereenkomst voor perceel 1 t/m 8.

Het COA neemt deze punten in overwegingen behoudt zich het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden opS juU 2009 in de E-sourcing tooI. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen -in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het COA, heeft het COA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

I

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
Raamovereenkomst?

()Ja

CNee
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5.

Sectie Gl: Kwaliteit

6.

Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting COA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

2. Op welke wijze
een goede en
is, problemen
wat u in deze van

dat er
hoog
u tevens kort omschrijven

4. Bij veel opdrachten wordt voorbij gegaan aan de veranderingsmanagement-aspecten die dergelijke opdrachten met zich
meebrengen. Op welke wijze laat u deze aspecten terugkomen in uw aanpak bij het CDA en welke rol dient het CDA daarbij zelf
te vervullen?

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het COA.
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van de

9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagementtoepa st op de door hetCOAgevraagde profielen.

10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?

11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een oplossing en de mate van
acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?
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13. Op welke wijze gaat uommethet spanningsveldtussen<deoelangen van net<COA en de belangen van uw organisatie?

14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het COA in, indien er bij de (interne)
opdrachtgever(s) binnen het COA de indruk is onstaan dat samenwerking met één of meerdere adviseurs of manager(s) van uw
organisatie niet meer constructief is? Welke voorwaarden stelt u ten aanzien van vervang.ing van adviseurs of managers op
lopende opdrachten?

15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het COA op en maakt u deze toegankelijk voor het COA?
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bevoegden bij u

18. Het CDA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het CDA
en dat u het CDA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische) ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel invulling aan?

19. Welke mate van flexibiliteit en continuiteit garandeert u aan het CDA in het geval dat opeenvolgende projecten / opdrachten
binnen het CDA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?

20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het COA in en onder welke voorwaarden?

https://login.commerce-hub.com/index.cfm?skey=E9B70FA04F8CEB2D59F988F 13 DF6947O&fuseAction=requestEDocument.printDesiQn 16-6-2009

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

21. Op
huidige leVleralncjE~r
wil het COA de oVE~rdrac:nts;ter"mi.jn """ . .
leverancier

pagina 8 van 9

",c::ll-.,c::ll

n.'"n;l:lrt-r:.ln

22. Op welke wijze denkt u de door uw organisatie aan te biiedendienstverlening binnen het COAop een kwalitatief hoger peil te
kunnen brengen en welke inspanningen zijn daarvoor vanuithetCOA noodzakelijk?

23. Het COA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de opdracht aan de
Inschrijver gegund zal worden. Inschrijver dient het implementatieplan (maximaal 3 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
24. Het COA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe

6.

Sectie G2: Tarieven

7.

Inschrijver dient in deze sectie van de E-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
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Junior
Adviseur
Senior adviseur
Manager / Partner

I
I

OnderdeelB:Birokersfee
Vast bedrag (standaard()pslag}perUlJ"'inEl,Jr'Cl'sexcIÜ$Î~î'B"DtV
Vast bedrag (standaardopstag) per uur in Euro'sll'lCIUstefBTW
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Perceel 2: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
Offerteaa nvraag
o. Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 2: Opvang ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken en indienen in
deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

entraai Orgaan opvang asielzoekers
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1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

Standaardformulier ondertekening Offerte
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I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe

lc

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~.J.~. ~~~.i!~9.~.~.,~,.?~~~99.~T9!Qr!!lh~~.i.~r~yC?qr . . !Qq~~n.~Q . Y.r~9~,f).v~.9~~ . Y9Q.~~.I.!ç~t.!I1.9.~Q=9~Ç.
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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Manaaement Adviesdiensten en Interim manaaement

2.

Sectie V2.: UDIOalte CleaE!''\IénS ••• 11...,.,....

311

3b

I
I

3c

IPlaats en land

3a

3d

3e
3f

3g

3h

Naam organisatie

Postadres en postcode

I
I
I

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

I~~ ~~~~:;;~~~o:tfen

hiermee vergelijkbare Insthrijvin:g in het

Contactpersoon (specifiek vooronderhavige.aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

3i

I Telefoonnummer contactpersoon

3j

IFaxnummer contactpersoon

3k

.
I

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
"."·~.".~
tooi)
Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
>.'w.,

·.w

, •••.•·.w .••,

·"."

" •• ,,·,.,·..·.•·,·· ··.·.•..·.•·.".·.·.·.·.·.·.WN,,"'•.·"·.·.·.·.·m.w.·.·.·••·.N.·.,v.·.·•.·•·•·

·

wN

·."".·.·.w.· · "N'''''''

••. ,. ,,

·· m.· ·.·

"

w»·.. " ..·".·.••••·,·••·

,

;.

Voeg bijlage
toe

3.
4.

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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Indien de

deze

I

Gaat Inschrijver
AH:KCJ~or'a

4.

Sectie A2:

5..

Om een geldige
akkoordverklaring

Inschrijver kan zijn
aalnaE~ve~n

Tot en met 30
op- en
sourcing tooi in te
tekstvoorstellen te doen. In
worden ingediend.
voor perceel 9 en er een
onderling verschillen en ook

formulier moet
standaardformulier is
voor perceel 9 en 10

Het CDA neemt deze punten in overweging en behoudt zich hetrecht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juU2009 indeE-sourcing tooLDaarna heeft de Raarnovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het CDA, heeft het CDA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
• Raamovereenkomst?

5.

I

CJa
ONee

Sectie Gl: Kwaliteit

https://login.commerce-hub.com/index.cfm?skey=E9B70FA04F8CEB2D59F988F 13DF69470&fuseAction=requestEDocument.printDesign 16-6-2009

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

611

pagina 4 van 8

Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi. de gestelde vragen te beantwoorden. Het CDA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
Op welke wijze garandeert u richting CDA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
",ensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata reaUseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking met het CDA? Daarbij is het voor het CDA van belang dat er
een goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog
is, problemen correct worden afgehandeld en dat zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven
wat u in deze van het CDA verwacht?

3. In hoeverre speelt volgens u de organisatiestructuur van het CDA een rol bij het uitvoeren van opdrachten en heeft de
organisatiestructuur invloed op de kwaliteit van uw dienstverlening?

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het COA.
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10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?

11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een oplossing en de mate van
acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan dooreen opdrachtgever volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?

12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen het COA) zo
vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het COA verloopt? Wat verwacht u in deze van het COA?
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14. Hoe vult u de •.
opdrachtgever(s)
organisatie niet meer
lopende opdrachten?

1It",1t"'\l:.1l ..... ,.,."

15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het COAop.en maakt u deze toegankelijk voor het COA?

16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat COA informatie alleen toegankelijk is voor bevoegden bij u
als dienstverlener en bij het COA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze genomen heeft.

18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het COA
en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische) ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel invulling aan?
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/ opdrachten

20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciersbinnenhetCOA lnen onder welke voorwaarden?

21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van projecten van de
huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe
wil het COA de overdrachtstermijn voor deze projecten van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de
leverancier worden daarbij op prijs gesteld.

23. Het COA wenst van de inschrijver een. voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient het implementatieplan (maximaal 3 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
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24. Het
gegund
Voeg bijlage

toe

6.

Sectie G2;

7

Inschrijver dient
Inschrijver
toegestaan .;;J\.IU\.\;;;Y.;;;l\.."
maatstaven te
aanbieding
verdere deelname

11

T~"I~I'.. .ak"

Voor perceel 2 dient de

tarief op te geven.

Onderdeel A: Maximum uurtarieven per functieprofiel
Maximum uurtarief in Euro's exclusief BTW IMaximum uurtarief in Euro's inclusief BTW
I

I

-'"

Manager diensten (lijnfunctie
Beleidsadviseur (secretaris functie)
Onderdeel B: Brokersfee
/vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro's exclusief BTW

I

Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro's inclusief BTW
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Perceel 3 Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
Offerteaanvraag
o. Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 3: Financieel ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken en indienen in
deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

~~Q<~~!1~9~DvYr9~_9~h~~~99v~~~D~t~~t~~~~Q!~!}~~~l}v~vr}~JIlA~~r:iDJv!!1Aq~~9~E~1~!}~v~:,QJ?flv~~v~v,_,v",v_~vMV~VVAYVAV'~VMY'.~VAVVMN~VVAVMV~hV',~V~V","VMV<,"V_.V'~V_~V'A'·VA<VAVVV·',.
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

Standaardformulier ondertekening Offerte

~.,.~~. o~!jH~9.~~.,.:-,v?!.~n~~!:J.rgf9.rrrl,~.I.~~r,oQf!9,~,F!~.~~vl2~~go.9IT~~~:qg.çv
v..
~
I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
"n

lb

v , v v • •· .. , , ·

,Y

· . v . · . v v . , · .• , . ·

v

·,

• • • ·• • V.A

v .. v.·.·· ••·.·

,..v"·., ..·

·· ..

v •• v

• • ,· • •·

Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe
lc

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~'.J.~M~!j!~g.~.r:1.~..?~~~q~,(jXg.f.Q.~rD.~~.~~r.oyçQr: . ~~q!~Q~~ . Y,r~.g~n ...N.9.~~ . Y9.~.. ~.~,I},~~~~fl9~r'!.~q9Ç.
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.
3.
3a

3b
3c

3d
3e
3f
3g

3h

3i
3j
3k

I
I
I
I
I
I

Naam organisatie

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

I~~~ ~~~~:;;~~~:t)en

hiermee vergelijkbare Inschrijving in het

Contactpersoon (specifiek voor
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

nnl'l,cl'"h!::a"iift,c

aanlJlesitel[UrIQ)

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

·Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
tooi)
Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie Is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.

I

Voeg bijlage
toe

3.
4"

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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Indien de

deze

I

Gaat Inschrijver

4.
5.

Sectie A2:

A IC:K(].0

Om een geldige
akkoordverklaring

ra
zijn

aaI1aE~ve~n

Tot en met 30
op- en
sourcing tooi in te
tekstvoorstellen te doen.
worden ingediend.
voor perceel 9 en er een
onderling verschillen en ook verschillen

moet
standaardformulier is
voor perceel 9 en 10

Het COA neemt deze punten in overweging en behoudt zich het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juU 2009 in deE-sourcing tooI. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het COA, heeft het COA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

I

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
• Raamovereenkomst?

s.

()Ja

C;Nee

Sectie Gl: Kwaliteit
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Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting COA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

2. Op welke wijze
een goede en
is, problemen
wat u in deze van het

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het COA.

8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het COA worden ingezet voorbereidt op het uitvoeren van de
werkzaamheden bij het CDA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens de opdracht.
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10. Geef aan hoe u

acceptatie (of: het aanwezige draagvlak} hiervan door een opdrachtgever volgens u niet meer met elkaar in balans z.ijn?

12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen het COA) zo
vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het CDA verloopt? Wat verwacht u in deze van het CDA?

14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het COA in, indien er bij de (interne)
opdrachtgever(s) binnen het CDA de indruk is onstaan dat samenwerking met één of meerdere adviseurs of manager(s) van uw
organisatie nÎet meer constructief is? Welke voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op
lopende opdrachten?
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•• L

als dienstverlener en bij het COA? Toondaarbijaanwelkemaatregelenu>in deze genomen heeft.

18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het COA
en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische) ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel invulling aan?

19. Welke mate van flexibiliteit en continuï'teit garandeert u aan het COA in het geval dat opeenvolgende projecten / opdrachten
binnen het COA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
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20. Hoe vult u de sarnellW4=rkinQ

wil het CDA de overdrachtstermijn voor deze projecten van geval tot gevat beoordelen. Suggesties van de kant van de
leverancier worden daarbij op prijs gesteld.

6.

Sectie G2: Tarieven

7..

Inschrijver dient in deze sectie van deE-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
toegestaan strategisch in te schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve bedrijfseconomische
maatstaven te hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge of te lage financiële aanbieding doet, dan wel een
aanbieding doet die niet marktconform of niet aannemelijk is. De Inschrijver die deze bepaling overtreedt wordt uitgesloten van
verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.
Voor perceel 3 dient de Inschrijver voor twee onderdelen (onderdeel A en onderdeel B) een tarief op te geven.
Onderdeel A: Maximum uurtarieven per funct.ieprofiel

Maximum uurtarief in Euro's exclusief
BTW

Maximum uurtarief in Euro's inclusief
BTW

TeamhoofdFinanciele administratie
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Senior Controller
Controller
I Adviseur Planning &. contro.

Senior Financieel Beleidsadviseur

Financieel Beleidsadviseur
Teamleider Grootboekadministratie
Teamleidercrediteurenaidminlstratiè
Medewerker grootboekadrniinistratie
Medewerker
crediteurenadministratie

I
I

Onderdeel B: Brokersfee
Vast bedrag (standaardopslag) per uur iriEuro'sexClusÎefBTW
Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro's inClusief BTW
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Perceel 4: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &. Interim management
Offerteaa nvraag

o.

Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 4: Huisvesting ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken en indienen
in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

rgaan opvang aSielzoeKers

~.,g,~~rt~99nvYr9~h9 .. M.~!}~.9~rD~DAtA~y~~?q!~n~t~~v~nNV!,f.lA~~!:i"l)Jv~.~~~s.l~"IJ.1~~!v!,~~Q~R9fvvA"'Av,,,vMv"hvw,,,,VV,.'·VAV"h·"'''·'h,.'A~V'.Y.,.VMY'N'''N'''''''''''VV''VAh''.NV.N
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

Standaardformulier ondertekening Offerte

~,J,~y.~!t~~g,~_':l :- ?~.~Dq~~. ~9~9rrr:,.~.I,!~r_.,Q~.9~.Q:~.~~.I).~D9"Q~~~~~.gg.ç
lb

..'n.' ' ,,, ,.. _, ,_.,y.·, ·,·" . ·

·c.·,.v~

·.,

'.VM

v.·

·A • • '

·,

..VVhVV""'....

.

I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe

le

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~.~~.. ~!jl~g~n~ .. ?~~nq~ .~.rçJ.fQr.rD~H~r.YQ9~".irJq~~n~rJ ..Yr~g~n,.N9.~~,Y~.~Jf1.l.i.ç~~iflgef1.çJ<:>c ..
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.

Sectie

3.

I
I
I
I
I
I
I

3a

3b
3c
3d

3e
3f

39

3h

3i

3j
3k
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Bedrijfsgegevens
Naam organisatie

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

KvK - nummer (of een hiermee vergelijkbare Inschrijving in het
land van herkomst)
Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

.·
I

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
tooi)
Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
Voeg bijlage
toe

3.
4..

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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Indien

deze

I

Gaat

4.
5.

Sectie A2:

AH:K(]~Or'a

Om een geldige
akkoordverklaring aarlae,.,en
Tot en met 30 juni
op- en aanmerkingen
sourcing tooi in te vullen
tekstvoorstellen te doen. In
worden ingediend.
voor perceel 9 en er een
onderling verschillen en ook

kan zijn

moet
standaardformulier is
voor perceel 9 en 10
\/olr-~rhillon

~.,~?,_:. u?~9.lJcI.é3.~[clfqr:f.D,l.;,J,IJ~tgP.I]l~~~.~.n9C?p._ç9.IJÇ~P.~J~·.9.~fT.!q'{.~.~~~.I"1.~9DJ?t,.p~rç~~I.~u.~"~.8A~clQç
~..~?,_:".g?!~r:DgY~r~~~~q.~?~ ...~~rç~~I . J.:.~.<oçJ.~fi,':li.~i~f~Pclf
Het COA neemt deze punten in overweging en behoudt zich het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juli 2009 in de E-sourcing tooI. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het COA, heeft het COA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

I

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
Raamovereenkomst?

5.

OJa
C)Nee

Sectie Gl: Kwaliteit
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Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarÎn beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting COA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

2. Op welke wijze
goede en open inf,orrna'tie'-ui·twiiss~~lirlg
problemen correct
u in deze van het COA \/or'"\A''::II,..,."t-~

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het COA.

8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het COA worden ingezet voorbereidt op het uitvoeren van de
werkzaamheden bij het COA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens de opdracht.
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9. Geef aan op welke

10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverleningbespreekbaarrnaakt,garandeerten waarborgt?

11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaHteit van een oplossing en de mate van
acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?

12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen het COA) zo
vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het COA verloopt? Wat verwacht u in deze van het COA?
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13. Dp welke

organisatie niet meer constructief is? Welke voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op
lopende opdrachten?

15. Dp welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het CDA op en maakt u deze toegankelijk voor het CDA?

16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat CDA informatie alleen toegankelijk is voor bevoegden bij u
als dienstverlener en bij het CDA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze genomen heeft.
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18. Het CaA
en dat u het CaA
welke wijze geeft

\ I O .."'A ..... ,.......

19. Welke mate van flexibiliteit en continuIteitgarandeertuaanhetCOAin het geval dat opeenvolgende projecten / opdrachten
binnen het CaA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?

20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het COAin en onder welke voorwaarden?

21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van projecten van de
huidige leverancier naar de nieuwe leverancier(s) of toekomstig leveranciers zo geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe
wil het CaA de overdrachtstermijn voor deze projecten van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de
leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
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22. Op welke wijze
kunnen brengen en

hoger peil te

gegund zal worden. Inschrijver dient het implementatieplan(maximaal3<A4)in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
24. Het COA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe

6.

Sectie G2: Tarieven

7.

Inschrijver dient in deze sectie van de E-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
toegestaan strategisch in te schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve bedrijfseconomische
maatstaven te hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge of te lage financiële aanbieding doet, dan wel een
aanbieding doet die niet marktconform of niet aannemelijk is. De Inschrijver die deze bepaling overtreedt wordt uitgesloten van
verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.
Voor perceel 4 dient de Inschrijver voor twee onderdelen (onderdeel A en onderdeel B) een tarief op te geven.
Onderdeel A: Maximum uurtarieven per functieprofiel

Maximum uurtarief in Euro's exclusief IMaximum uurtarief in Euro's inclusief
BTW

BTW
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Projectuitvoerder Vastgoed
Werkvoorbereiu'W,
Beleidsadviseur Werkvoorbereiding
Beleidsadviseur Vastgoedbeheer
Opzichter Vastgoedbeheer
Senior Medewerker··Ondersteunlng
Administratief

I

Onderdeel B:Brokersfee
Vast bedrag (standaardopslag) per

Ivast bedrag (standaardopslag) per uurÎI1Eurö'sÎI1c1UsiefB7FW
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Perceel 5: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &. Interim management
Offerteaa nvraag

o.

Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/S 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 5: Communicatie ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken en
indienen in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

rgaa~vang asielzoekers

:m..Q~~f~rt~~~D~Y.r9.~~9A,MJ?!!]~.9~~~~n,t~~.Y~~~Q!~!1~!~Qv~nH!!1,~~!:i~~Y!!'h~~~9~D}~!J~y~:~Q:R9~~~vh.H.n"MYAhYAh'J'~Y'm.~~hVM·.·'~'·'.~·'hV~'~~A'U'h"'Ah~A"hV'h'~H"H'hHYhV".VHYM·"
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

Standaardformulier ondertekening Offerte

~,.~~".~!lt~9.~D.,"~,.§!~n9~.ë,)TgfQrID.~.~!~[,Q~9.~,I!~,~,"~.~!n9H_9.~~~~~Q9.~ ,_ ~, . ,.,
lb

y, •... ,,",. ••·,.'v

· ••· •• ·, •••·,.·" ••· .. ,.· .. ·_,.Y,.· .. ,.·

·

~"

'."·h

·, ••· ••·

I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe

lc

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~.. ~.= . }~~jt~9.~.Q .. =.. ?!~~~~.9E9fQ.r.~~H~r .Y99f.. !nq!~.fl.~f! . Yr~9~.~. N9~~ . Y.~IJ.. ~IJI.i.~~.~~n.9~1} 99.Ç
=

2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.
3.
3a
3b

3c
3d
3e

3f
3g

3h

31

3j
3k

I
I
I
I
I
I

Naam organisatie

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

I~~~ ~~~~~~~~o:trn

hiermee vergelijkbare Inschrijving in het '",..,..-.

,.

,

,

.i

Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

.
I

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
tooi)

Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
Voeg bijlage
toe

311
4.

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het CDA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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Indien de

deze

I

Gaat

4.
5.

Sectie A2: AM:K(].or'a
Om een geldige

kan zijn

Tot en met 30
op- en
sourcing tooi in te
tekstvoorstellen te doen.
worden ingediend.
voor perceel 9 en er een
onderling verschillen en

moet
standaardformulier is
voor perceel 9 en 10

Het CDA neemt deze punten in overwegingen behoudt zich het recht voorde Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juli 2009 in deE-sourcing tooi. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het CDA, heeft het CDA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

I

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
Raamovereenkomst?

5.

C?Ja
C;Nee

Sectie Gl: Kwaliteit
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Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting COAeen goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

2. Op welke wijze
goede en open infcJrn1atie-uit1wisseling
problemen correct
u in deze van het COA \lor'"\A'~lrh11"'·.)

3. In hoeverre speelt volgens u de organisatiestructuur van het CaA een rol bij het uitvoeren van opdrachten en heeft de
organisatiestructuur invloed op de kwaliteit van uw dienstverlening?

4. Bij veel opdrachten wordt voorbij gegaan aan de veranderingsmanagement-aspecten die dergelijke opdrachten met zich
meebrengen. Op welke wijze laat u deze aspecten terugkomen in uw aanpak bij het COA en welke rol dient het COA daarbij zelf
te vervullen?
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6. Omschrijf uw
voor het COA.

match

werkzaamheden bij het COA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens de opdracht.

9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het CDA gevraagde profielen.

10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
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11. Op welke
acceptatie (of:

van

vlekkeloos mogelijk en zonder verstorin.gen voor hetCOAverioopt'?Watverwacht u in deze van het CDA?

13. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld tussen de belangen van het CDA en de belangen van uw organisatie?

14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het CDA in, indien er bij de (interne)
opdrachtgever(s) binnen het CDA de indruk is onstaan dat samenwerking met één of meerdere adviseurs of manager(s) van uw
organisatie niet meer constructief is? Welke voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op
lopende opdrachten?
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15. Op

16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat COA informatie alleen toegankelijk is voor bevoegden bij u
als dienstverlener en bij het COA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze genomen heeft.

18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het COA
en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische) ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceelinvuHing aan?

19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het COA in het geval dat opeenvolgende projecten I opdrachten
binnen het COA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
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20. Hoe vult u de
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voorwaarden?

wil het CDA de overdrachtstermijn voor deze projecten van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de
leverancier worden daarbij op prijs gesteld..

23. Het CDA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient hetimplementatieplan (maximaal 3 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
24. Het CDA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe

6.

Sectie G2: Tarieven

7.

Inschrijver dient in deze sectie van de E-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om ( 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
toegestaan strategisch in te schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve bedrijfseconomisch~e
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Voor perceel 5

I

_. .

,.

1:: •• _ ..... ' _
111

-BTW

'''I>

'.

uurtarief in Euro's inclusief BTW -I

Teamhoofd Communicatie
Mediawoordvoerder
Communicatie adviseur
Medewerker communicatie
Bedrijfsjournalist
Tekstredacteur
Contentbeheerder
Webmaster
Adviseur Corporate communicatie
Onderdeel B: Brokersfee

f Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro's exclusief BTW

I

Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro's inclusief BTW
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Perceel 6: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim manage.ment
Offerteaa nvraag
o. Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 6: Human Resource Management ten behoeve van de aanbesteding, kunt u
aanmaken en indienen in deze E-sourcing tooi. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

rgaan opvang asielzoeKers

m,y9Jf~.~~~.~D.Y.r9~,9M,~?!!}~~9.~~~n,tAg~~~?Q!.~!1~~~lJv~n#~!!).~~!:iD}v~~r!~9~D}~~~v~:,.Q~R9f~v~y.~w.VM.V~""~~'".H~V ... y'H·'W·'·""·"'~""·HVM .. '.~v~o'M""HV.,.~.o,,
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

Standaardformulier ondertekening Offerte

'.'.H~.'~.'.

~.J~.~.ê~j.~~9.~D,v:-..?~.~.ng~.~Egf9r[f)A~.~~.~r ..Qn.g~.~~.~.~D.~ng ..9ff~~~~QQ.ç"""'_"""'~"',"""A'''' "
,
· ~
I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
">

lb

...., •• ·••. ., ••.

' v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •" • • • .

Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe
lc

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~J~. .~~j!?l9.~~ .. ~.. ?~~n~~~Eq.f()t~.~ U~~ .Y9()r... ~~q!~.r).~f1 . ~.r.~.g~f.l ..~9'~~AY~Q. ~.rlIiAÇ.~~~ry.9~~~ 9(?ç:
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.

Sectie V2: UlJtOëilte aeae:veins

3.

I
I
I
I
I
I
I~~~ ~~~~:~~~o:tfen

3a

3b

3c
3d
3e
3f

3g

3h

3i
3j

3k

Illall,I.L.

Bedrijfsgegevens
Naam organisatie Inschrijver

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

hiermee vergelijkbare Inschrijving in het

Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader va n deze aanbesteding vi ndt plaats via deze E-sourcing
;"'~W"""','äNh',.,.",.,~."."
~m'
tooi)
Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.

I

•.,., " •••.•,•. ,.,

·.·,

' ,

'

·'..", •.••• , . ó..'.x"

"..·,.,·

w •• ·

•.· '.".·

·.·.,·.•·.'.·.·.·.,'.w.·•.'•.'..'

'.'•.',.•. --.-..'.'..·" •.'.••w· ••w,.·,,'

,.'

"

w

,

" •••••·

·

·,'

Voeg bijlage
toe

3.
4..

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het CO·A die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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Indien

I

Gaat Inschrijver

4.

Sectie A2:

5.

AIC:KCJ.or'Q

Om een geldige
akkoordverklaring aarlae ven

zijn

1

Tot en met 30
op- en aanmerkingen
sourcing tooi in te
tekstvoorstellen te doen. In n~lro:::lt"1It"'~~::lfo
worden ingediend. OPQelllerKt
voor perceel 9 en er
stalndaalrdtlDrnnulier
onderling verschillen en ook \/oll'"C"rhilllon

Het CDA neemt deze punten in overweging en behoudt zich het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juli 2009 in de E-sourcing tooi. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het CDA, heeft het COA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

I
5.

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
Raamovereenkomst?

C,)a
0Nee

Sectie Gl: Kwaliteit
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6.
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Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting eOA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata real·iseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

:

j

j

~

l. ,,,.. .•__.....

._._ _....._.

~.

1
1

.__ ..._.._. _.

._.

.__..

~.__..._.._.....__J!iI

2. Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de samenwerking het eOA? Daarbij is het voor het eOA van belang dat er een
goede en open informatie-uitwisseling over en weer plaatsvindt, het wederzijds vertrouwen goed is, de betrokkenheid hoog is,
problemen correct worden afgehandeld en dat zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. Kunt u tevens kort omschrijven wat
u in deze van het eOA verwacht?

4. Bij veel opdrachten wordt voorbij gegaan aan de veranderingsmanagement-aspecten die dergelijke opdrachten met zich
meebrengen. Op welke wijze laat u deze aspecten terugkomen in uw aanpak bij het eOA en welke rol dient het eOA daarbij zelf
te vervullen?

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door u in te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het eOA.
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8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het CaA worden ingezet voorbereidt op het uitvoeren van de
werkzaamheden bij het CaA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens de opdracht.

9. Geef aan op welke wijze u competentiemanagement toepast op de door het caA gevraagde profielen.

10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?
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van

vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voorhetCOA verloopt? Watverwacht u in deze van het COA?

14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het COA in, indien er bij de (interne)
opdrachtgever(s) binnen het COA de indruk is onstaan dat samenwerking met één of meerdere adviseurs ofmanager(s) van uw
organisatie niet meer constructief is? Welke voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op
lopende opdrachten?

15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen het COA op en maakt u deze toegankelijk voor het COA?
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bij u

welke wijze geeft u daar wat betreft vig.erendperceelinvullingaan?

19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het CDA in het geval dat opeenvolgende projecten / opdrachten
binnen het CDA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?

20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het CDA in en onder welke voorwaarden?
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21. Op welke wl1:ze 4:'Jt-lrt-ln(1pprt
huidige IQ\J'~:U"~:lnr·it"'\..
wil het CDA de oVE~rdr'act'tsternliin
leverancier

gegund zal worden. Inschrijver dient hetimplementatieplan (maximaal 3 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
24. Het eOA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe

6.

Sectie G2: Tarieven

7.

Inschrijver dient in deze sectie van de E-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
toegestaan strategisch in te schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve bedrijfseconomische
maatstaven te hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge of te lage financiële aanbieding doet, dan wel een
aanbieding doet die niet marktconform of niet aannemelijk is. De Inschrijver die deze bepaling overtreedt wordt uitgesloten van
verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.
Voor perceel 6 dient de Inschrijver voor twee onderdelen (onderdeel A en onderdeel B) een tarief op te geven.
Onderdeel A: Maximum uurtarieven per functieprofiel

11

IMaximum uurtarief in Euro's exclusief

IMaximum uurtarief in Euro's inclusief
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I
Teamhoofd HRM
Senior Beleidsadviseur HRM
BeleidsadviseurHRM
Senior Adviseur P&.O

Adviseur P&.O
Arbo enlof arbeidsvoorwaarden
Onderdeel B:
Vast bedrag

I
I

Br4:)kE~rs1ree

Vast bedrag (standaardopslag) per uur
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Perceel 7: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &. Interim management
Offerteaa nvraag
o. Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 7: Inkoop en Facility Management ten behoeve van de aanbesteding, kunt u
aanmaken en indienen in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Centraal· orgaan opvang asielzoekers

~~Q,f.f~!!~~~.[l,Yr9.~.9.. M.~~~~9v~r!1~DhtAq~!~~9!~!1.ê~~~L~v~'~!!)h~~!:ih~v!!lh~~~9.~,~~D~v~.:~Q:R9.t"h~~_~"'~.'h"'#,·'v
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

5tandaardformulier ondertekening Offerte

~.J,~,u~!j!~9,~D.v~,,,?~,~v~q~~,.~9.fQr.m~l:!IJ~[,QIJ.9~E~~~~X~~~g.vQf.~~~~~Q~,ç.'.~.'0~.'_."."'''',.",
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w ·,',·"".,·", .... , ....

lb
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"
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, · ".~,."."

v.·,·, •.

v"' ,

,

V" • • M V ' .

.. " ....•.. " .... ,,,,,, ... ,.

IVoor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
Offerten uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe

ic

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~J.~,..~i.jl~9~~.=-A,?~~r!q~.~,~q.for!!lÄ~U~r.YQ2r,.~lJq!~fl.~~".Yr~9~n ..,N9~~ . yë3~, . ~,r:'.I}ç~ttJ}9~~.~q<?<::.
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.
3.
3a
3b
3c

3d
3e
3f
3g

I
I
I
I
I
I
I

Naam organisatie
Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website
KvK - nummer (of een hiermee vergelijkbare Inschrijving in het
land van herkomst)

Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)

3h

31

3j

3k

Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

.·
I

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisselîng in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
tooi)

~'·"'''''''·'·''·''·'·'·'··'·'·'·'·O·N.·.W.•· ••·.·.·.·.·.,.·•.·.·.·.WN••...,.·..·.·•·•·.·.·..·.·

· ·.·.·.•·

,..••..••••,•.••.•.,

,

·••·••·.·"••• •••,c

·m"•.·. .·•.•_

·.·

·.·.w.····

· · · • ·.·.·•.•

h·.·..· ·•·

"•..,

'-.;

Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
Voeg bijlage
toe

3.
4.

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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Indien

Gaat Inschrijver akkoord met het Programma van Eisen?

4.
5.

I
Sectie A2: Akkoord met de Raamovereenkomst

deze

CiJa
CNee

Om een geldige Inschrijving te doen, dient Inschrijver akkoord te gaan met de Raamovereenkomst. Inschrijver kan zijn
akkoordverklaring aangeven in deze sectie van de E-sourcing tooi.
Tot en met 30 juni
op- en aanmerkingen
sourcing tooi in te
tekstvoorstellen te doen.
worden ingediend. upoelllerKt
voor perceel 9 en er een stalndaalrdtlorrnuller
onderling verschillen en

Het COA neemt deze punten in overwegingen behoudt zIch het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 Juli 2009 in deE-sourcing tooI. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algem.ene Inkoopvoorwaarden van
het COA, heeft het CDA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

I

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
Raamovereenkomst?

5.

OJa

rl Nee

Sectie Gl: Kwaliteit
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Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting COA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?
r""""'"''''''''''''''''''''''Y''''''''''''''''''''''''''''''',,,',.",·.....•..·.....,,,...,....·....,.'w.··,,.·.•·.,''',,.,,·.•,,..~_ _~_~,~~,~.~_""~J~,.~."
.... """."""~"""."w __.·",,.~,,.•~~._.~~~·~."."N~..~~_ _..~~~·~.. ~-~---~-~._.-=
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I

I

I
iI

j
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. __~ .
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~
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~

2. Op welke wijze
goede en open Intlorrna1tle·-ul!twiSst~lirlg
problemen correct worden atclenlandelld
u in deze van het COA \/Ct'"\A'~lrh1t--.1

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door uin te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het COA.

8. Beschrijf hoe U medewerkers die op opdrachten bij het COA worden ingezet voorbereidt op het uitvoeren van de
werkzaamheden bij het COA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens de opdracht.
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9. Geef aan op

10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?

11. Op welke wijze gaat u om met het spanningsveld dat ontstaat als de mate van kwaliteit van een oplossing en de mate van
acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan door een opdrachtgever volgens u niet meer met elkaar in balans zijn?

12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen het COA) zo
vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het COA verloopt? Wat verwacht u in deze van het COA?
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(interne)
van uw
mainagiers op

15. Op welke wijze bouwt u de kennis en ervaring binnen hetCOAopenmaakt u deze toegankelijk voor het COA?

16. Welke (beveiligings)maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat COA informatie alleen toegankelijk is voor bevoegden bij u
als dienstverlener en bij het COA? Toon daarbij aan welke maatregelen u in deze genomen heeft.

17. Welke procedure heeft u om geheimhouding bij Europese aanbestedingen te borgen? Beschrijf hoe u bewustwording
daaromtrent creeert en hoe dit wordt geborgd.
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18. Het COA
en dat u het COA
welke wijze geeft u

19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteitgarancfeertuaanhetCOAln het geval dat opeenvolgende projecten
binnen het CDA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?

pagina 7 van 9

het COA
Op

I opdrachten

20. Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het CDA in en onder welke voorwaarden?

21. Op welke wijze garandeert u aan het begin en aan het einde van de contractperiode de overdracht van projecten van de
huidige leverancier naar de nieuweleverancier(s) of toekomstig leveranciers zo geruisloos mogelijk te laten verlopen? In principe
wil het COA de overdrachtstermijn voor deze projecten van geval tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de
leverancier worden daarbij op prijs gesteld.
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23. Het CDA wenst
gegund zal worden.

de inschrijver

Voeg bijlage
toe
24. Het CDA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe

6.

Sectie G2: Tarieven
Inschrijver niet toegestaan om ( 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
maatstaven te hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge ofte lage financiële· aanbieding doet, dan wel een
aanbieding doet die niet marktconform of niet aannemelijk is. De Inschrijver die deze bepaling overtreedt wordt uitgesloten van
verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.
Voor perceel 7 dient de Inschrijver voor twee onderdelen (onderdeel A en onderdeel B) een tarief op te geven.
Onderdeel A: Maximum uurtarieven per functieprofiel

I

uurtarief in Euro's exclusief Maximum uurtarief in Euro's inclusief
BTW

BTW

I

Teamhoofd Inkoop
TeamhoofdDFM
Concern-inkoper
Beleidsadviseur (inkoop! DFM)
Medewerker digitale informatievoorziening
')
(
Onderdeel B: Brokersfee
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I
I

Vast
Vast
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Perceel 8: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &. Interim management
Vragenlijst

O.

Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 8: Juridische Adviesdiensten ten behoeve van de aanbesteding, kunt u
aanmaken en indienen in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

entraai Orgaan opvêfng-aslelzoeKers

~v.Q,~~!!~~êDvYr~~9.. ~,~[lê,9,~~~!1AtAQ~~~~g!~~,~~~~.~n~JDh~~~iDJ.!!1hqn~9~,Q}~~~v~:.Q~P9v~vvAv'hvv .. ~.v" .•. vv~v'AV,.VUVA~V ..V'V'h'.·'hV... Vh.Vh.Vh~V.V'.""'hN"~V'~V'v ..vv.,,,,v,
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

5tandaardformulier ondertekening Offerte

~"J~" .~!t~~9.~D":-,,.?!~ng~.~.~9fQr[l),~.I,!~~,Qng,~,1}~,~~.Q,!.~g,vQ~~~~~Qgçv"v""""'''''A'''' ""~"""'·"'''.'''A.,."
lb

.. A, .. "·",,,,,,, .. , . , , , . , , ,

,,

,.".,.""'" .. "

.. ,',., •.• ,.".,

,.• ,
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".,_"."",

I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe

le

5tandaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~,J~ . . f?!i !~g~.~,.~,.?~~~që:t.9rgf.Qr.rn"~ H~r .Y99r... ~1J~t~~v~.~1J .,Y,~?t,g~!:I_ .,~9.~~ .yë:tq J.1J~tç~J.~ fl.9.~_~ ~ 9.9<:
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.
3.
3a
3b

3c
3d
3e
3f
3g

3h

3i
3j

3k

I
I
I
I
I
I

Naam organisatie
Postadres en postcode

Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

I

KvK - nummer (of een hiermee vergelijkbare Inschrijving in het
land van herkomst)
Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

.Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
tooi)

I

Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
Voeg bijlage
toe

3.
4..

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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aan dat hij,

deze

I

Gaat

4.
5.

Sectie A2:

AH~K(ltorla

Om een geldige
akkoordverklaring

zijn
::l::lr'n~1l/~n

Tot en met 30
op- en
sourcing tooi in te
tekstvoorstellen te doen.
worden ingediend.
voor perceel 9 en er een
onderling verschillen en ook

moet
standaardformulier is
voor perceel 9 en 10
\/ol~c:or'hil,lon

Het COA neemt deze punten in overweging en behoudt zichhetrecht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juli 2009 in deE-sourcingtool.Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het COA, heeft het COA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst l op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in dein deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
Raamovereenkomst?

5.

ISectie

C,Ja
()Nee

Gl: Kwaliteit
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Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
beantwoorden van de vragen aan het inrichten en uitvoeren van de daarin beschreven processen en activiteiten indien de
Opdracht aan Inschrijver wordt gegund. De Offerte zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden opgenomen.
1. Op welke wijze garandeert u richting CDA een goede performance op het gebied van offertes uitbrengen, projecten starten,
mensen aan opdrachten toewijzen, gewenste opleverdata realiseren, binnen de gebudgetteerde kosten blijven en up to date
houden van kennis over strategisch onderwerpen en tactische producten?

2. Op welke wijze denkt
goede en open inflDrrnajtie·-uijtwissÉ~lirlg
problemen correct
u in deze van het COA \/Il:!t.II""\A'~~""""t"

6. Omschrijf uw proces van werven en selecteren van door uin te zetten medewerkers en hoe komt u tot een succesvolle match
voor het COA.

8. Beschrijf hoe u medewerkers die op opdrachten bij het COA worden ingezet voorbereidt op het uitvoeren van de
werkzaamheden bij het COA en op welke wijze u uw medewerkers ondersteunt tijdens de opdracht.
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10. Geef aan hoe u

acceptatie (of: het aanwezige draagvlak) hiervan dooreen.opdrachtgever vol.gensu niet meer met elkaar in balans zijn?

12. Welke waarborgen kunt u geven dat de overdracht (van werkzaamheden, adviezen aan klanten binnen het CDA) zo
vlekkeloos mogelijk en zonder verstoringen voor het CDA verloopt? Wat verwacht u in deze van het CDA?

14. Hoe vult u de uitvoering van de opdracht en de samenwerking met medewerkers binnen het CDA in, indien er bij de (interne)
opdrachtgever(s) binnen het CDA de indruk is onstaan dat samenwerking met één of meerdere adviseurs of manager(s) van uw
organisatie niet meer constructief is? Welke voorwaarden stelt u ten aanzien van vervanging van adviseurs of managers op
lopende opdrachten?
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15. Op welke wijze

als dienstverlener en bij het COA? Toon daarbiJ aan welke maatregelen u in deze genomen heeft.

18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het COA
en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische) ontwikkeUngenin de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel invulling aan?

19. Welke mate van flexibiliteit en continuïteit garandeert u aan het COA in het geval dat opeenvolgende projecten / opdrachten
binnen het COA in de tijd niet naadloos op elkaar aansluiten?
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20. Hoe vult u de
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sarnellw«~rkinq

wil het CDA de overdrachtstermijn voor deze projecten van gevat tot geval beoordelen. Suggesties van de kant van de
leverancier worden daarbij op prijs gesteld.

23. Het CDA wenst van de inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient het implementatieplan (maximaal 3 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
24. Het CDA wenst van de inschrijver een voorstel voor overlegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) in een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe

6.

Sectie G2: Tarieven

7.

Inschrijver dient in deze sectie van de E-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
toegestaan strategisch in te schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve bedrijfseconomische
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Voor perceel 8
Onderdeel A: Maxil'lnUl111 Uul1tarle'\l'en pelr fI.Jnc:tielpr4t»fi4al

I

... in

::~;,,~I:;

"' __.a,

..

-_

....

_,

.....

...

:uro's

~

I

Bedrijfsjurist
Jurist
Senior Jurist
Jurist Arbeidsrecht

I
I

OnderdeelB:Brokersfee
Vast bedrag (standaardopslag) per uur

Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Eura'sinC:ll.IsiêfBTW
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Perceel 9: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &. Interim management
Offerteaa nvraag

o.

Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 9: ZZP inhuur uit netwerk ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken
en indienen in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

m~Q,~~!!~~~D~Yr9v~9~h~1~!],~.9,~rD~D,~,A.ç!~~~~.Q!~D~~~~L~D~v!I1~~~!:i,,'I!.,~~~ê9~.~~Dtw~:~Q~R9,~~v~vv~"h'M,,~~v~Nv"VVh~Û.V""·'~hVhN'MV'.V".VMv.'NVH".~V~VM.VHv..h'~"V""~V~""'''V~''''
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

Standaardformulier ondertekening Offerte

~,~~,".~!j~99~D~":-A. ?t.~n~9,~XQfQrn).~.I.!~r.oAQ~9~.~~~~~~!n9 ..q.r~~~~.~Q9.Ç'H.''',"'''v",.",,, " ,"·.·,·, ~
·~··
~."
I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
,v

lb

•••.••.•.•.• ,."._, .• "

...••· . , . · • • • . V'.H

...••. , . "

v

" •.u

.. ,.'v ..

, •.•

••. ,

.

Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe
le

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

".,~~,.~!j!~g~.~,::.?~~~g~.~..r.q.f<?rD:l. ~H~~. .Y2qL.!ng.i~fl .~n . YE~.9~D .. N.Q~9.\(9.~,JDJ~<:Q.t.~f.l9~1}.~9gÇ.
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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aaement Adviesdiensten en Interim manaaement

2.
3.
3a

3b
3c

3d

I
I
I
I

Naam

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer

3e

[Faxnummer

3f

I

39

3h

3i
3j
3k

Website

I

KvK - nummer (of een hiermee vergelijJ<bareln$Chi'"ijvinginhijlt
land van herkomst)
.
.
Contactpersoon (specifiek voor onderhavige' aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vi ndt piaats via deze E-sourci ng
~. ~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·, ·.·.· ,-.
,."~·,."
·."'~~~h·.·.·.·.·NN.·.W."'".·.·.·,·.·,.·.·.·,.·,.·."'
tooi)
Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer{s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer{s) te verstrekken.

I

W c.w..,•...,.,",.'.w,·,.·,.·".""'-"'".·,,',..•·.,,,·

·. ',.".".·,·,',

""".'w."."',.•W".",.".·,.,..

..,,, , ••_,

_w"'·.'.·.·,.•,,,

·.·.·d,..

•.·.,,'"'.·•. ·.· ·•· .·,.·.'C.·.·.""".'N.·NW'-"

,.""..:

Voeg bijlage
toe

3.
4.

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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'='Q1.~1'7.""\I3Il'·I3'1"'C

hij,

Indien de

deze

I

Gaat Inschrijver

4.
5.

Sectie A2:

AIC:K(J~ora

Om een geldige
akkoordverklaring

Inschrijver kan zijn
aalnaE~VE~n

Tot en met 30 juni
op- en aanmerkingen
sourcing tooi in te vullen
tekstvoorstellen te
In n·':l'''':ln ...':l!:::lt'
worden ingediend. Qpgelmerl<t
voor perceel 9 en er een c-t-::llnrl::'':llr'''rlt-lnrnnnlior
onderling verschillen en

Het COA neemt deze punten in overweging en behoudt zich het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 8 juli 2009 in deE-sourcingtool.Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het COA, heeft het COA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieve
. Raamovereenkomst?

5.
6.

I
Sectie Gl: Kwaliteit

CiJa
r;Nee

Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het COA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
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10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverleningbespreekbaarrnaakt,garandeert en waarborgt?

18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het COA
en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante.{vaktechnische) ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel invulling aan?

22. Op welke wijze denkt u de door uw organisatie aan te bieden diënstverlening binnen het COA op een kwalitatief hoger peil te
kunnen brengen en welke inspanningen zijn daarvoor vanuit het COA noodzakelijk?

I 23. Het COA wenst van de Inschrijver een voorstel voor contractimplementatie te ontvangen indien de opdracht aan de
https://login.commerce-hub.com/index.cfm?skey=E9B70FA04F8CEB2D59F988F 13DF69470&fuseAction=requestEDocument.printDesign 16-6-2009
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uploaden.

Voeg bijlage
toe
inschrijver

Voeg bijlage
toe
mClgellJI<:neld om

31. Geef een algemene beschrijving van de wijze waarop het administratieve proces wordt ingevuld en uitgewerkt

32. Beschrijf op welke wijze en binnen welk tijdsbestek u het CDA meedeelt dat u aan uw contractuele verplichtingen heeft
voldaan, en de ZZP-er derhalve beschikbaar is

33. Beschrijf op welke wijze en binnen welk tijdsbestek u de van het CDA verkregen gelden aan de ZZP-er doorbetaalt.
Inschrijver dient in deze een aanvullende KPI voor zich zelf te formuleren.
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6.

Sectie G2:

7

Inschrijver
Inschrijver
toegestaan strate~gl~;Ch
maatstaven te
aanbieding doet
verdere deelname aan

11
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T~"'I~k"Gl'"

Voor perceel 9 dient de Inschrijver voor onderdeel C een tarief op te geven.

I
I

Onderdeel C:BrokersfeeZZP
Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Euro'Sexcll.lsièfSl"W

Vast bedrag (standaardopslag) per uur in Et.lro's i nCluslêf BTW
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Perceel 10: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
Offerteaa nvraag
o. Introductie
Geachte Geselecteerde Gegadigde,
In deze introductie vindt u de Offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met referentienummer 2009/5 59-085092. In de
Offerteaanvraag wordt de procedure voor onderhavige aanbesteding beschreven.
De door u aan te leveren Offerte voor perceel 10: Werving 8t Selectie ten behoeve van de aanbesteding, kunt u aanmaken en
indienen in deze E-sourcing tooI. In de Offerteaanvraag wordt hier verder op ingegaan.
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een Offerte waarbij de in de Offerteaanvraag gestelde aandachtspunten in acht
worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Centraal Orgaan opvang asiëlzoeKers

j~~~tQ.f.f~!!~~~Dv~r~v~.9AAr1ê!]~.Çl~X~~!'AtAQ~~~~Q!~~?t~~v~n~Jn~~~!:i~l)Jv!!l,.~v~~fl~,'!1~~~v~:~q:R9r'Hv"v",v'Nv~"v'~"·"',V".VM·"NV'~".WUV'~VHV'hVU'~~"V','VVhVMV~"V'U"V"V"H~V'
1.

Bijlagen

1.

Achtergrondinformatie

la

5tandaardformulier ondertekening Offerte

~,v~~",~!j~~9,~r}v~,.§!.~~q~.~.rgfQrn).~.~!~[,Qr!9~.'!~,~~.Q~~9,vQ~~~~~Q9.Ç'''.'''''H'''''_'_'''.'''''
..
I Voor het ondertekenen van de Offerte dient Inschrijver het standaard formulier "Standaard formulier ondertekening ingediende
'.''v",."",''''.v •••'

lb

OY • • • • •' .. ,

"

••• " '

""

"'AY

,

..

Offerte" uit deze sectie van de E-sourcing tooi te ondertekenen en hier te uploaden als pdf file.
Voeg bijlage
toe
lc

Standaardformulier voor indienen vragen voor de Nota van Inlichtingen

~u~.~.,~~.jt~9.~.t:l.v::-.. ~!~~q,~.~~9.fQr,~.~H~r.Y~9L.~.lJqi~.I) .~IJ . Y.~~.9~flv . N.9,~~.y~~},~.I.i.çQ~!~9.~~~gC?ç
2.

Beoordelingsprocedure Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
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2.

Sectie

3"
3a

I
I
I
I
I
I
I

3b
3c
3d
3e

3f
3g

3h

3i
3j
3k
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Naam organisatie

Postadres en postcode
Plaats en land

Telefoonnummer
Faxnummer

Website

KvK - nummer (of een hiermee vergelijkbare Inschrijving in het
land van herkomst)
Contactpersoon (specifiek voor onderhavige aanbesteding)
Naam organisatie Inschrijver
t.a.v Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Land

I
I

Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon

•
I

Emailadres contactpersoon (Iet op: informatieuitwisseling in het
kader van deze aanbesteding vindt plaats via deze E-sourcing
tooi)

Indien de Inschrijver gebruik maakt van (een) onderaannemer(s) of een Combinatie is, dient zij dit duidelijk aan te geven en
tevens alle in deze paragraaf gevraagde gegevens van elke combinant of die onderaannemer(s) te verstrekken.
Voeg bijlage
toe

3.
4.

Sectie Al: Akkoord met het Programma van Eisen
De Inschrijver dient bij Offerte akkoord te gaan met het Programma van Eisen zoals het COA die stelt aan deze Europese
aanbesteding. Het Programma van Eisen is opgenomen in deze sectie van de E-sourcing tooI. Inschrijver kan zijn
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aan dat hij,

Indien de

aan deze

I

Gaat Inschrijver

4.
5 ..

Sectie A2:

AK:Ko~ora

Om een geldige
akkoordverklaring

Inschrijver kan zijn
aar'ae~ven

T~enm~30ju~200at.~5{O~uu~hebbe~deGese~ctee.~~gamg~m~enwe[damogeWkhe~~mvrngen~s~l~nen

onderling verschillen en ook verschillen met de concept Raamovereenkomst voor perceel 1 tlm 8.

Het CDA neemt deze punten in overweging en behoudt zich het recht voor de Raamovereenkomst (al dan niet) aan te passen.
Een eventueel aangepaste Raamovereenkomst wordt als herziene documentatie met de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld
aan alle Geselecteerde Gegadigden op 81uli 200gin deE-sourcing tooi. Daarna heeft de Raamovereenkomst een uitsluitend
karakter: het niet akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere deelname
aan deze Aanbestedingsprocedure.
Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen in de Preselectiefase ten aanzien van de Algemene Inkoopvoorwaarden van
het CDA, heeft het CDA besloten om die aspecten die zij van belang acht voor de invulling van de Raamovereenkomst, op te
nemen in ofwel het onder paragraaf 3.2 van de Offerteaanvraag benoemde Programma van Eisen, of in de in deze sectie van de
E-sourcing opgenomen concept Raamovereenkomst. Een en ander laat onverlet dat Algemene Voorwaarden van Inschrijver zijn
uitgesloten.

•I

Gaat Inschrijver akkoord met de definitieVE;!
• Raamovereenkomst?

5.
6.

r;Ja
L)Nee

Sectie G1: Kwaliteit
Inschrijver dient de in deze sectie van de E-sourcing tooi de gestelde vragen te beantwoorden. Het CDA verwacht een beknopt
antwoord, in maximaal 1 A4, tenzij bij een vraag expliciet anders is aangegeven. Inschrijver committeert zich bij het
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Opdracht

indien de

1. Op
mensen
houden van

2. Op welke wijze denkt
een goede en open
is, problemen correct
wat u in deze van het

dat er
hoog
kort omschrijven

10. Geef aan hoe u de kwaliteit van uw dienstverlening bespreekbaar maakt, garandeert en waarborgt?

18. Het COA verwacht van u als leverancier dat u de ervaringen die u heeft opgedaan bij andere klanten inbrengt binnen het COA
en dat u het COA op de hoogte houdt van nieuwe relevante (vaktechnische) ontwikkelingen in de markt waarin u opereert. Op
welke wijze geeft u daar wat betreft vigerend perceel invulling aan?
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20. Hoe vult u

peil te

Inschrijver gegund zal worden. Inschrijver dient hetimplementatieplan{maximaal 3 A4} in >een pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
24. Het eaA wenst van de Inschrijver een voorstel vooroverliegstructuur te ontvangen indien de opdracht aan de inschrijver
gegund zal worden. Inschrijver dient de overlegstructuur (maximaal 2 A4) ineen pdf file hier te uploaden.
Voeg bijlage
toe
25. Omschrijf uw visie ten aanzien van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vertaal deze ontwikkelingen naar de mogelijke
consequenties voor het eOA.

26. Hoe gaat u om met vertrouwelijkheid en discretie voor wat betreft de bij u ingeschreven kandidaten?
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27. Omschrijf
dient zich te re21lislere!n
van de "J"'\,....... ~,,..t"\tbereik er van is
moeten geven en
onderscheid maakt in

28. Welke doorlooptijden hanteert Inschrijver bij een regulIer
traject van werven en selecteren?

C,Doorlooptijd korterdan 2 maanden
CF 000 rlooptijd tussen de 2 maanden en 3 maanden
C;ooorlooptijd tussen de 3 maanden en 4 maanden
Doorlooptijd langer dan 4 maanden

o

29. Het COA heeft u in het Preselectiedocument inzicht geboden In het te hanteren saJarisniveau. Geef aan op welke wijze u tot
een succesvolle match komt indien er een spanningsveld zou zijn t.a.v. de salariswensen van een geselecteerde kandidaat. De
salarisschalen en functieprofielen zijn nogmaals in de sectie Bijlagen in deze E-sourcing tooi opgenomen.

6.

Sectie G2: Tarieven

7.

Inschrijver dient in deze sectie van de E-sourcing tooi de tarieven in te vullen. Ten aanzien van gunningscriterium G2 is het de
Inschrijver niet toegestaan om € 0,00 of negatieve tarieven of percentages aan te bieden. Het is Inschrijver ook anderszins niet
toegestaan strategisch in te schrijven, waaronder te dezen wordt verstaan: dat de Inschrijver naar objectieve bedrijfseconomische
maatstaven te hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge of te lage financiële aanbieding doet, dan wel een
aanbieding doet die niet marktconform of niet aannemelijk is. De Inschrijver die deze bepaling overtreedt wordt uitgesloten van
verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.
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1RInleiding
Deze Nota van Inlichtingen geeft antwoord op de in het kader van de Europese aanbesteding
Management adviesdiensten en interim management (2009/8 59-085092) gestelde vragen.
De vragen dienden confonn de offerteaanvraag uiterlijk 30 juni 2009 te zijn ontvangen. Er zijn in
totaal 179 vragen gesteld door 27 verschillende vragenstellers.
In hoofdstuk 2 heeft het eOA aanvullende infonnatie opgenomen. De vragen zijn geanonimiseerd
weergegeven in hoofdstuk 3 van dit document.
Deze Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten in het kader van
deze Europese aanbesteding.
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2.

Aanvullende informatie

Het eOA wenst de Geselecteerde Gegadigden de navolgende informatie te verschaffen.
Het eOA heeft ervoor gekozen om alle gestelde vragen vanuit alle percelen op te nemen in dezelfde
Nota van Inlichtingen. Bewust heeft het eOA ervoor gekozen om NIET een Nota van Inlichtingen op
te stellen per perceel teneinde maximale transparantie te bieden aan alle Geselecteerde Gegadigden.
Daar waar specifieke vragen zijn gesteld per perceel, dienen Geselecteerde Gegadigden aan wie
dezelfde vraag gesteld is in hun perceel, rekening te houden met het gegeven antwoord op de
specifieke vraag.
Het eOA heeft bij ieder antwoord aangegeven of het antwoord in aanmerking moet worden genomen
onder alle percelen, ofbij een (of meer) afzonderlijke percelen. Geselecteerde Gegadigden dienen zich
dus niet te beperken tot het lezen van de vragen (en de daarop gegeven antwoorden) die zijn gesteld bij
de percelen waarop zij zelfmogen inschrijven, ook de antwoorden op vragen die in andere percelen
zijn gesteld kunnen voor hun Offerte van belang zijn.
Naast de informatie opgenomen in deze Nota van Inlichtingen treft u onderstaand een opgave van de
specifiek verstrekte informatie.

2.1 Definitieve raamovereenkomsten
Het eOA heeft de gemaakte op- en aanmerkingen op de concept Raamovereenkomst in overweging
genomen. Het COAheeft in het kader van volledige transparatie alle op- en aanmerkingen alsmede de
tekstvoorstellen op de concept Raamovereenkomst (met bijlagen) geanonimiseerd van de vragensteller
en per perceel voorzien van een reactie en samengevoegd in één document, welke is toegevoegd in de
E.. sourcing tooI onder het kopje "Bescheiden".
Op basis van de gemaakte op-en aanmerkingen zijn de definitieve Raamovereenkomsten vastgesteld.
De definitieve Raamovereenkomsten zijn toegevoegd in de E-sourcing tooi onder het kopje
"Bescheiden". Deze definitieve Raamovereenkomsten hebben nu een uitsluitend karakter: het niet
akkoord gaan met de inhoud van die Raamovereenkomst bij Offerte betekent uitsluiting van verdere
deelname aan deze Aanbestedingsprocedure. De Geselecteerde Gegadigde kan zijn akkoordverklaring
aangeven in sectie AZ in de E-sourcing tooI.
Let op: Geselecteerde Gegadigden dient dit document in de E-sourcing tooi afte tekenen voor gezien,
voordat de Offerte kan worden ingediend.

2.2 Definitieve Programma's van Eisen
Op basis van enkele gestelde vragen in deze Nota van Inlichtingen, heeft het eOA besloten de
Programma's van Eisen op enkele punten aan te passen. De definitieve Programma's van Eisen zijn
toegevoegd in de E-sourcing tooi onder het kopje "Bescheiden". De Geselecteerde Gegadigde kan zijn
akkoordverklaring aangeven in sectie Al in deE-sourcing tooI.
Let op: Geselecteerde Gegadigden dient dit document in de E-sourcing tooi afte tekenen voor gezien,
voordat de Offerte kan worden ingediend.

2.3 Informatie met betrekking tot casepresentatie voor de percelen 1 tot en met 8
De biedingsmanagers van de Geselecteerde Gegadigden voor perceel 1 tlm 8 hebben inmiddels
toegang gekregen tot de werkomgeving "Casepresentatie behorende bij Offerteaanvraag Europese
aanbesteding Management Adviesdiensten" in de E-sourcing tooI. In deze werkomgeving zijn de
casepresentaties opgenomen en dient de uitgewerkte case te worden ingediend.
Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese aanbesteding Management adviesdiensten en interim management ten
behoeve van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, onder nummer 2009/S 59-085092
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2.4 Gedragscode eOA
Het COA heeft de gedragscode COA toegevoegd in de E-sourcing tooI onder het kopje "Bescheiden".
2.5 Annex 6: Model Geheimhoudingsverklaring
Het COA Annex 6: Model Geheimhoudingsverklaring toegevoegd in de E-sourcing tooI onder het
kopje "Bescheiden".
2.6 Voorbeeld rekenformule
Naar aanleiding van enkele vragen in deze Nota van Inlichtingen is vastgesteld dat er bij bepaalde
Geselecteerde Gegadigden behoefte is om een voorbeeld te ontvangen van de werking van de in
Bijlage 3 van de Beoordelingsprocedure opgenomen rekenfonnule voor het vaststellen van de score op
gunningscriterium G2 (tarieven). In het kader van optimale transparantie is onderstaand voorbeeld
gegeven voor onderdeel A. Vanzelfsprekend zijn de genoemde bedragen fictief en dienen als
voorbeeld.

Inschri"ver A
Inschri"ver B
Inschrïver C
Inschrïver D
Inschrïver E

€ 100,00
€ 150,00
€ 127,00
€ 134,00
€ 167,00

2.7 Toelichting op onderdeel B: brokersfee
Naar aanleiding van enkele vragen in deze Nota van Inlichtingen is vastgesteld dat er bij bepaalde
Geselecteerde Gegadigden behoefte is aan een nadere toelichting op onderdeel B de brokersfee
(onderdeel van gunningscrietrium G2: tarieven). Graag wil het COA benadrukken dat het Inschrijver
niet is toegestaan om een Deskundige aan te bieden voor een tarief (inclusief de doorberekende
brokersfee) dat hoger is dan het in de Raamovereenkomst vastgelegde maximale tarief voor het
betreffende functieprofiel, zoals door Inschrijver geoffreerd bij onderdeel A. Zie ook de antwoorden
op vraag 116 en 117 van deze Nota van Inlichtingen.
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3.

De vragen en antwoorden

Onderstaand treft u, geanonimiseerd, de vragen en antwoorden aan.

Vraag 1

Antwoord 1

Vraag 2

Antwoord 2
Vraag 3

Antwoord 3

Deze vraag betreft perceel 1. In paragraaf 4.4 van de offerteaanvraag worden te
lage tarieven, onder andere gemeten naar objectieve bedrijfseconomische
maatstaven, verboden. We zijn daar overigens erg tevreden over, en hopen dat
andere aanbestedende diensten binnen de publieke sector hier lering uit trekken.
Kunt u minimale uurtarieven noemen, schetsen en/of omschrijven voor de vier
functies van perceel I? Kunt u een minimale brokersfee noemen, schetsen en/of
omschrijven, als percentage van het aan een derde partij te betalen tarief en/of in
absolute euro's?
Betreft alle percelen: Het CGA heeft in paragraaf 4.4 van de Offerteaanvraag
duidelijk omschreven wat wordt bedoeld met strategisch inschrijven. Het COA
zal geen minimale tarieven benoemen omdat zij in deze de marktwerking zijn
gang wil laten gaan. Het COA is volledig op de hoogte van hetgeen op dit
moment als marktconform mag worden beoordeeld en realiseert zich terdege de
huidige economische situatie.
Deze vraag betreft perceel 1. In paragraaf 4.4 van de offerteaanvraag wordt
gevraagd uurtarieven en brokersfee zowel inclusief als exclusief btw op te
geven. Mogen we aannemen dat het eOA bij de puntentoekenning van de
tarieven, zoals omschreven in sectie G2 op pagina 41 van haar document
'beoordelingsprocedure offertes', de tarieven exclusief btw hanteert?
Achtergrond:
De belastingdienst meldt ons dat dienstverlening zoals omschreven in perceel 1
te allen tijde btw-plichtig is, ongeacht de aard van de uitvoerder. (Een wijd
verbreid misverstand is dat instellingen kunnen worden vrijgesteld van btwbetaling, terwijl die vrijstelling een type werk betreft.) Hoewel inschrijvingen
waarbij de tariefstelling exclusief btw gelijk is aan de de tariefstelling inclusief
btw volgens ons dus niet zijn toegestaan, willen we oneerlijke concurrentie op
dit punt uitsluiten. We voelen ons daarbij gesterkt door de diverse maatregelen
die de wetgever heeft getroffen om oneerlijke concurrentie tussen btw-vrije en
btw-plichtige partijen, bij werk waar dat wel mogelijk is, tegen te gaan, zoals de
Wet op het btw-compensatiefonds en het Uitvoeringsbesluit btwcompensatiefonds. Eén van de motieven van de wetgever is: 'Voor btwconstructies is geen aanleiding meer. Oneigenlijk gebruik van regelgeving wordt
tegengegaan.' (www.minfin.nl.) Te denken valt aan het opzetten van
stichtingen, die het werk (wel) btw-vrij (zouden kunnen) uitvoeren.
Betreft alle percelen: Het CGA zal de tarieven / percentages exclusiefBTW
beoordelen.
Deze vraag betreft perceel 1. In paragraaf 1.5 van de offerteaanvraag wordt
ondertekening door 'een' statutair directeur gevraagd. We nemen aan dat, mede
vanwege de vakantieperiode, deze ondertekenaar niet dezelfde persoon hoeft te
zijn als de biedingsmanager en/of de statutair directeur die destijds het
kwalificatiedocument heeft ondertekend?
Betreft alle percelen: In paragraaf 1.5 van de Offerteaanvraag staat duidelijk
dat de Offerte rechtsgeldig moet zijn ondertekend door een statutaire directeur
ofgevolmachtigd persoon van de Inschrijver, blijkens de in het
Kwalificatiedocument opgegeven inschrijving in nationale beroeps/handelsregister. Het staat de Geselecteerde Gegadigde vrij om zelfte kiezen
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Vraag 4

Antwoord 4

Vraag 5

Antwoord 5

Vraag 6

Antwoord 6

Vraag 7

Antwoord 7

Vraag 8

Antwoord 8

welke statutaire directeur ofgevolmachtigd persoon van de Geselecteerde
Gegadigde, genoemd in de in het Kwalificatiedocument opgegeven inschrijving
in nationale beroeps-/handelsregister, de Offerte zal ondertekenen.
Deze vraag betreft perceel 1. we nemen aan dat de in paragraaf 1.18 van de
offerteaanvraag genoemde gestanddoeningstermijn niet expliciet herhaald hoeft
te worden in onze offerte? (Indien dat wel zo is, vernemen we graag waar u dit
wil zien.)
Betreft alle percelen: Inschrijver hoeft dit niet te bevestigen in de Offerte. Door
indiening van een Offerte gaan Inschrijvesr akkoord met deze voorwaarde (zie
paragraaf 1.24 van de Offerteaanvraag).
Deze vraag betreft perceel 1. De contractperiode betreft 3-4 jaar, een
aanzienlijke periode waardoor prijsinflatie relevant is. Waarom is er niet
gekozen voor prijsindixering om te corrigeren voor inflatie?
Betreft alle percelen: Het COA verwijst in deze naar het Programma van Eisen
(de paragraaf "Financiële eisen '') waarin de mogelijkheden tot indexeren zijn
vastKelegd.
Deze vraag betreft perceel 1. We vernemen we graag hoe uw samenwerking met
(advies)bureaus er nu uit ziet. Te denken valt aan projectleiding,
contactpersoon/opdrachtgever binnen het eOA, periodiek overleg en afronding.
Ook vernemen we graag welke aspecten van uw samenwerking met
(advies)bureaus u anders in wil richten (en hoe), althans in die mate dat
verondersteld mag worden dat uw huidige aanbieders weet hebben van uw
opvattingen dienaangaande.
Betreft alle percelen: Het COA acht het niet relevant om aan te geven welke
huidige werkwijze wordt gehanteerd. In haar Programma van Eisen,
onderschreven door de diverse artikelen in de Raamovereenkomst, heeft het
COA expliciet gesteld op welke wijze zij de dienstverlening met de te selecteren
partijen wenst in te vullen. Op geen enkele wijze wenst ofzal het COA in deze
een onderscheid hanteren in de te selecteren partijen.
Deze vraag betreft perceel 1. We vernemen we graag hoe uw procedure rondom
nadere overeenkomsten er nu uit ziet. Te denken valt aan offerteverzoek,
offertegesprek, reactietermijn en offertebeoordeling. Ook vernemen we graag
welke aspecten van uw procedure rondom nadere overeenkomsten u anders in
wil richten (en hoe), althans in die mate dat verondersteld mag worden dat uw
huidige aanbieders weet hebben van uw opvattingen dienaangaande.
Betreft alle percelen: Het COA acht het niet relevant om aan te geven welke
huidige werkwijze wordt gehanteerd In haar Programma van Eisen,
onderschreven door de diverse artikelen in de Raamovereenkomst die
betrekking hebben op de Nadere Gunning, heeft het COA expliciet gesteld op
welke wijze zij de dienstverlening met de te selecteren partijen wenst in te
vullen. Zie in deze het Programma van Eisen en het daarover gestelde inzake de
bestel- uitvraagprocedure (paragraaf1, onderdeel c) en de totstandkoming van
een Nadere Overeenkomst zoals beschreven in artikel 6 van de
Raamovereenkomst. Daaruit blijkt dat de Opdrachtnemers met een
Raamovereenkomst voor het desbetreffende perceel worden uitgenodigd een
offerte voor een Nadere Overeenkomst in te dienen, welke offertes het COA
beoordeeld op basis van de gunningcriteria prijs en kwaliteit
In welke salarisschalen zijn uw interne medewerkers ingeschaald die de
werkzaamheden verrichten zoals omschreven in perceel 1, daarbij onderscheid
makend naar de vier functies in dit perceel?
Betreft alle percelen: Het COA acht beantwoording van deze vraag niet
relevant. In haar Preselectiedocument heeft het COA inzicht gegeven in de
opbouw van haar salarisgebollW. Het COA hanteert, los van de functie van
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Vraag 9

Antwoord 9

Vraag 10

Antwoord 10

Vraag 11

Antwoord 11

Vraag 12

Antwoord 12
Vraag 13

Antwoord 13
Vraag 14

manager, specifieke profielen. In algemene zin kan worden gesteld dat alle
uitvoerende fitncties en de functies uit het middenkader een maximale indeling
kennen van schaal 10 van het CDA salarisgebouw dan wel lager.
Deze vraag betreft perceel 1. Uw Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn
in oprichting. Per wanneer verwacht u benoeming van de leden van de Raad van
Toezicht door de staatssecretaris en vervulling van de vacature van het lid Raad
van Bestuur?
Betreft alle percelen: Het CDA is in afwachting van de behandeling van het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet CDA. Na publicatie hiervan in het
Staatsblad kunnen de benoemingen worden geformaliseerd
Deze vraag betreft perceel 1. Op pagina 3 van uw document
'beoordelingsprocedure offertes' vermeldt u dat niet gegund wordt aan
inschrijvers die minder dan 70% van de punten halen. Wat doet u indien meer
dan drie van de acht inschrijvers die een offerteaanvraag hebben ontvangen
minder dan 70% van de punten halen, en het beoogde aantal van vijf te gunnen
inschrijvers daardoor onder druk komt?
Betreft alle percelen, met uitzondering van perceel 9 : Indien voor een perceel
minder dan het aangegeven aantal te contracteren partijen voldoet aan de
genoemde ondergrens voor gunningscriterium G1 (kwaliteit), dan zal het CDA
het werkelijke aantal Inschrijvers contracteren die aan de ondergrens voor
gunningscriterium G1 (kwaliteit) voldoen.
Deze vraag betreft perceel 1. Op pagina 4 van uw document
'beoordelingsprocedure offertes' vermeldt u dat bijlage 1 twee
subgunningscriteria voor de casepresentatie bevat. In bijlage 1 treffen wij maar
één subgunningscriterium aan.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie bijlage 3
van de Beoordelingsprocedure; de beoordelingscriteria worden in de
casebeschrijving weergegeven.
In de concept raamovereenkomst wordt in Art. 7.6 & Art. 7.9 /
VOORWAARDEN BIJ HET UITVOEREN VAN DIENSTEN verwezen naar
Annex 6: Model Geheimhoudingsverklaring.
Graag zouden wij dit model voor afloop van het indienen van de vragen
ontvangen, aangezien wij op basis hiervan de tekst in de concept
raamovereenkomst kunnen beoordelen.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie paragraaf
2.5 van deze Nota van Inlichtingen
Perceel: alle percelen
DocumentE-Sourcing tooI, Sectie G 1 'Kwaliteit'
Paragraaf: nvt
Pagina: nvt
Vraag:
Indien Inschrijver in Combinatie of met Onderaannemerschap op een perceel
inschrijft, kan de Inschrijver er dan vanuit gaan dat het eOA één gezamenlijk
antwoord (van maximaal 1 A4, tenzij anders is aangeven) per vraag verwacht?
Of verwacht het COA in geval van Inschrijven in Combinatie of met
Onderaannemerschap van elke betrokken partij maximaal 1 A4, tenzij anders is
aangegeven?
Betreft alle percelen: Het CDA verwacht één gezamenlijk antwoord per vraag.
Perceel: 1
Document Beoordelingsprocedures offertes
Paragraaf: Sectie G 1
Pagina: 7
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Vraag:
De volgende tekst staat in het document 'Beoordelingsprocedure
offertes': "Beschrijf het proces van werven en selecteren en hoe komje
tot de juiste match"
Kan/moet Inschrijver hier het verschil aangeven tussen werving en
selectie van mensen in eigen dienst en werving en selectie van ZZP'ers?
Antwoord 14

Vraag 15

Antwoord 15
Vraag 16

Betreft alle percelen: Pag. 34 van de Beoordelingsprocedure geeft bij vraag 6
het navolgende aan: "Onder dit criterium wordt beoordeeld de mate waarin en
de wijze waarop de inschrijver waarborgt dat het proces van werving en
selectie tot een succesvolle match tussen in te zetten medewerkers en het CDA
leidt". Deze vraag heeft dus uitsluitend van doen met de inrichting van uw
proces hoe te komen tot de juiste kandidaat voor het CDA.
Perceel: 1
Document: E-Sourcing tooI; Sectie G2: Maximum tarieven
Paragraaf: nvt
Pagina: nvt
Vraag:
In sectie G waarin wordt gevraagd naar de maximum tarieven wordt
onderscheid gemaakt tussen functieprofielen Gunior adviseur, adviseur, senior
adviseur en Manager / Partner). Binnen perceel 1 is echter een differentiatie te
maken naar verschillende typen dienstverlening (Management adviesdiensten algemeen, Management adviesdiensten - vastgoed en Interim management). Is
het mogelijk om per functieprofiel tariefdifferentiatie voor deze typen
dienstverlening toe te passen? Op die wijze kan Inschrijver passend per type
dienstverlening scherper aanbieden.
Betreft perceel 1: Het is niet toegestaan tariefdifferentiatie toe te passen in de
door u herkende verschillende typen dienstverleninf{.
Perceel: allen
Document: E-Sourcing tooI; Sectie G 1: Kwaliteit
Paragraaf: vraag 2., 23. en 24.
Pagina: nvt
Vraag:
Is het mogelijk om het onderscheid tussen de vragen verder te verduidelijken?
De vragen lijken een zeer sterke samenhang te hebben, doch, wij hebben de
indruk dat de bovengenoemde vragen verschillend bedoeld zijn als het gaat om
de strekking.
Sub-vragen:

m.b.t. vraag 24.: Wat wordt exact bedoeld met implementatieplan /
implementatie van contractmanagement. Kunt u aangeven wat u verstaat
onder contractmanagement?
Antwoord 16

Vraag 17

Betreft alle percelen: Uiteraard is er sprake van samenhang tussen de gestelde
vragen omdat alle vragen toezien op de kwaliteit van de te leveren
dienstverlening. De door u veronderstelde samenhang tussen de vragen 2, 23 en
24 wordt echter niet zo specifiek herkend zoals door u geformuleerd Op de
pagina 's33 tot en met 38 heeft het COA expliciet aangegeven wat zij voorstaat
met de door haar gestelde vragen.
Vraag 24 ziet toe op de voor te stellen overlegstructuur. Wij nemen aan dat uw
vraag inzake het implementatieplan toeziet op vraag 23. In deze is juist aan de
Geselecteerde Gegadigden een voorstel gevraagd op grond waarvan
Inschrijvers zullen worden beoordeeld en welke deel uitmaakt van de in te
dienen o.fferte.
Betreft 4.4 G2 Tarieven - Gemeld wordt dat ten aanzien van gunningscriterium

Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese aanbesteding Management adviesdiensten en interim management ten
behoeve van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, onder nummer 2009/8 59-085092

9

Antwoord 17

G2 het niet toegestaan is om € 0.00 en/of negatieve tarieven/percentages aan te
bieden. Geldt dit zowel voor Onderdeel A als Onderdeel B?
Betreft alle percelen: .Het gestelde uitgangspunt van het COA geldt voor alle
benoemde onderdelen die van toepassing zijn per perceel (onderdeel A, B, C en
D).

Vraag 18

Perceel 2, Nadere overeenkomst, Artikel 4, pagina 2.
De verplichting van de leverancier reikt niet verder dan het leveren van een
maximale inspanning tot het leveren van geschikte kandidaten. Dit dient wat ons
betreft duidelijk uit deze bepaling te blijken. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord 18

Vraag 19
Antwoord 19

Vraag 20
Antwoord 20

Vraag 21

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10: Het COA sluit
voor perceel 2 tlm 8 met drie Opdrachtnemers per perceel en voor perceel 1 met
vijfOpdrachtnemers een Raamovereenkomst af, juist omdat zij aangegeven
hebben te beschikken over geschikte Deskundigen. Onder artikel 4 van de
Nadere Overeenkomst wil het COA echter kunnen omschrijven op welke
aspecten betrokkene(n) spec~fiek worden inKezet.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikell.d, pagina 3.
Wat zijn de geveolgen als Opdrachtnemer onverhoopt hieraan niet kan voldoen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Indien
Opdrachtnemer geheel geen offerte indient, zal het COA de desbetreffende
Nadere Overeenkomst niet aan de Opdrachtnemer gunnen. Mocht de
Opdrachtnemer niet slechts incidenteel geheel geen offerte indienen ofzich niet
houden aan de eisen ter zake van snelheid van levering zoals beschreven in
paragraaf 1 onderdeel cl, dan kan het COA handhavings- maatregelen treffen
wegens het niet voldoen aan de op de Opdrachtnemer rustende verplichtingen,
met ontbinding van de Raamovereenkomst als uiterste maatregel.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel1.e, pagina 4.
Kunt u inzicht geven in de omvang van het aantal lopende flexopdrachten?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10: Vooralsnog
heeft het COA uitsluitend Nadere Overeenkomsten afgesloten tot 15-11-2009.
Er kan zich echter een situatie voordoen dat het CDA genoodzaakt is om ook in
de laatste weken van de vigerende Raamovereenkomsten een beroep te doen op
de huidige Opdrachtnemers. Per juni 2009 is er sprake van drie lopende
Nadere Overeenkomsten voor perceel 2.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel l.f, pagina 4
Dit betekent dat [naam geselecteerde gegadigde] - vooral bij detachering, maar
ook bij langdurige uitzendingen - een fors financieel risico loopt, dat op
enigerlei wijze verdisconteerd zal moeten worden in het tarief. Wij verzoeken u
dan ook aan te sluiten bij de opzegtermijnen zoals vermeld in de ABU CAO met
uitzondering van de zgn. projectdetacheringen. Dergelijke detacheringen
kunnen, behoudens bijzondere omstandigheden zoals een dringende reden,
tussentijds niet worden beëindigd. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord 21

Vraag 22

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het CDA stemt
niet in met uw voorstel en zoekt in dit perceel ook geen aansluiting bij de ABU
CAO. De Raamovereenkomst is niet gericht op het sluiten van
uitzendovereenkomsten. Verondersteld mag worden dat bekend is dat het CDA
uitzenddiensten voor de operationele functies heeft ondergebracht in een apart
contract, hetgeen geen onderwerp is voor deze Europese aanbesteding. Artikel
Ij ziet toe op het (onverhoopt) moeten vervangen van een Deskundige onder
specifieke omstandigheden, qfwel de door u ~enoemde 'dringende redenen '.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel IIa, pagina 5
Tussen de aanvraag van een VOG en de afgifte daarvan is zoals u wellicht weet
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enige tijd gelegen. Kunt u in dit kader ook instemmen met een bewijs van
aanvraag bij aanvang van de werkzaamheden totdat de VOG daadwerkelijk
wordt afgegeven?

Antwoord 22

Vraag 23

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA kan
hiermee instemmen. (zie de reactie op de opmerkingen bij artikel 7 lid 6 van de
Raamovereenkomst van de perceel 1-8 voor een passage ter adressering van
deze kwestie).
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel lId, pagina 6
Kenmerkend voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden, is dat leiding
en toezicht op het werk van uitzendkracht bij de inlener ligt. Dit kenmerk volgt
rechtstreeks uit de wet (artikel 7:690 BW). De uitzendondememing heeft
derhalve geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder
deze worden verricht. Het is dan ook de opdrachtgever die verantwoordelijk is
voor het werk en de werkomstandigheden alsmede de hulpmiddelen. De
opdrachtgever wordt geacht de gedetacheerde net zo goed te instrueren,
begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijv. in de
Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever 'werkgever' van de
gedetacheerde is in de zin van die wet. In het verlengde van deze
verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade
voordoet. Het blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever toe
te zien op bijv. de naleving van de voorschriften en het verstrekken van veilige
hulpmiddelen. Kunnen wij er vanuit gaan dat opdrachtgever haar verplichtingen
uit dien hoofde nakomt?

Antwoord 23

Vraag 24

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA wenst
er nogmaals op te wijzen dat zij met haar Europese aanbesteding Management
adviesdiensten & interim management niet heeft beoogd om overeenkomsten
inzake de inhuur van uitzendkrachten enlo!arbeidsovereenkomsten te sluiten in
de zin van 7:690 BW respectievelijk artikel 7:610 BW (zie bijvoorbeeld artikel
lId van het Programma van Eisen en artikel 7 van de Raamovereenkomst). Het
eGA is bekend met haar verantwoordelijkheden in het kader van detachering.
Zo zal het eGA zorgdragen voor een veilige werkplek en goede
arbeidsomstandigheden in gelijke mate waarin het eGA een en ander aan haar
eigen werknemers aanbiedt. Zie ook de reactie op de opmerkingen bij artikel 9
lid 1 van de Raamovereenkomst voor de perceel 1 - 8.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel IIe, pagina 6
Kenmerkend voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden, is dat leiding
en toezicht op het werk van uitzendkracht bij de inlener ligt. Dit kenmerk volgt
rechtstreeks uit de wet (artikel 7:690 BW). De uitzendondememing heeft
derhalve geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder
deze worden verricht. Het is dan ook de opdrachtgever die verantwoordelijk is
voor het werk en de werkomstandigheden alsmede de hulpmiddelen. De
opdrachtgever wordt geacht de gedetacheerde net zo goed te instrueren,
begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijv. in de
Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever 'werkgever' van de
gedetacheerde is in de zin van die wet. In het verlengde van deze
verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade
voordoet. Het blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever toe
te zien op bijv. de naleving van de voorschriften en het verstrekken van veilige
hulpmiddelen. Kunnen wij er vanuit gaan dat opdrachtgever haar verplichtingen
uit dien hoofde nakomt? Kunt u ermee instemmen dat opdrachtnemer in dit
kader slechts een informatieplicht heeft jegens haar gedetacheerden?
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Antwoord 24
Vraag 25

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 Zie het
antwoord op vraag 23.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel lif + IVb, pagina 6 + 9
o·

U wenst facturatie op maandbasis. Dit is niet mogelijk voor een uitzendbureau
omdat haar administratieve processen op werkweken zijn ingericht De
opdrachtgever krijgt aan het einde van elke week een door de uitzendkracht
ingevuld urenverantwoordingsformulier ter inzage en ter ondertekening. Op
basis daarvan wordt de gedetacheerde verloond en de factuur opgesteld.
Facturatie is daarom mogelijk op weekbasis danwel op basis van twee tot vier
weken. Dit laatste geschiedt doorgaans tegen hogere tarieven in verband met de
voorfinanciering van de salarissen van de gedetacheerden.
Wij stellen u daarom facturatie per periode (4 weken) voor. Kunt u hiermee
instemmen?
Antwoord 25

Vraag 26

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 23 waarin is beschreven dat niet is beoogd
uitzendovereenkomsten te sluiten. Er is dan ook geen noodzaak aansluiting te
zoeken bij de facturatiesystematiek van uitzendbureau 'Se Bovendien wenst het
eGA vast te houden aan uniformiteit bij de facturatie in het kader van de
Nadere Overeenkomsten die voortvloeiend uit deze aanbestedingsprocedure
worden gesloten, zodat het eGA vasthoudt aan facturatie per kalendermaand.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel Illc, pagina 7
De verplichting van de leverancier reikt niet verder dan het leveren van een
maximale inspanning tot het leveren van geschikte kandidaten. Dit dient wat ons
betreft duidelijk uit deze bepaling te blijken. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord 26

Vraag 27

Antwoord 27
Vraag 28

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Artikel IIIc legt
een verplichting op aan de Gpdrachtnemer tot levering van Deskundigen. In de
Preselectiefase hebben Geselecteerde Gegadigden aangegeven dat zij in
voldoende mate beschikken over de door eGA gevraagde profielen. Dit artikel
ziet er op toe dat indien Geselecteerde Gegadigde geen eigen werknemers kan
leveren op enig moment ter voldoening aan het gevraagde profiel, hij verplicht
is binnen het hem ter beschikking staande netwerk op zoek te gaan naar een
geschikte Deskundige.
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel IIId, pagina 7
Wat zijn de gevolgen als [naam geselecteerde gegadigde] onverhoopt hieraan
niet kan voldoen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 19
Perceel 2, Programma van Eisen, Artikel IVa, pagina 7
Kunnen wij aannemen dat naast wettelijke wijzigingen ook BRI wijzigingen,
verplichte (periodieke of algemene) loonsverhogingen alsmede wijzigingen in
het geval van functie-aanpassing door opdrachtnemer kunnen worden
doorgevoerd in het opdrachtgevertarief?

Antwoord 28

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA wenst
er nogmaals op te wijzen dat zij in haar Europese aanbesteding Management
adviesdiensten & interim management geenszins de intentie heeft gehad, noch
heeft om een (extra) overeenkomst inzake de inhuur van uitzendkrachten in de
markt te zetten, zodat de redenen die ten grondslag liggen aan de vraag niet van
toepassing zijn. Ten overvloede, tariefaanpassingen mogen plaatsvinden indien
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Vraag 29

Antwoord 29
Vraag 30
Antwoord 30

Vraag 31

Antwoord 31

Vraag 32

Antwoord 32
Vraag 33

Antwoord 33

Vraag 34

Antwoord 34
Vraag 35

Antwoord 35

is voldaan aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 20 van de
Raamovereenkomstjuncto paragraafIV onderdeel a van het programma van
Eisen.
Perceel 2, Programma van Eisen, Bijlage 1, pagina 10
Wat zijn de gevolgen als [naam geselecteerde gegadigde] onverhoopt hieraan
niet kan voldoen?
Zie het antwoord op vraaf? 19
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen Gl, blz 23, vraag 9: Hoe
ziet het COA competentiemanagement?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Op pagina 35
van de Beoordelingsprocedure heeft het COA aangegeven: "onder dit criterium
wordt beoordeeld hoe de inschrijver het competentiemanagement met
betrekking tot de gevraagde profielen invult en uitwerkt, inclusiefde kwaliteit
daarvan". Juist aan Geselecteerde Gegadigden wordt gevraagd zijn visie te
,formuleren op competentiemanaf?ement.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G 1, blz 23, vraag 9: Wilt u
de visie van het eOA ten aanzien van Human Resource Management kenbaar
maken of het visiedocument beschikbaar stellen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het COA
visiedocument is reeds ter beschikking gesteld bij de Nota van Inlichtingen in de
Preselectiefase en is tevens in de sectie "Bijlagen" van de E-sourcing tooi
toegevoegd .Zie ook pagina 7 van de Offerteaanvraag,
De relevantie van het HRM beleid van het COA ontgaat ons in relatie tot de
door u benoemde vraag 9. Het COA heeft alle Geselecteerde Gegadigden in
eerder beschikbaar gestelde documenten ruimschoots geschetst wat het
onderwerp is van deze aanbesteding en onder welke randvoorwaarden COA een
en ander in de markt heeft gezet.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G 1, blz 23, vraag 9: Kunt u
de competenties die u verwacht per profiel beschrijven, in de functieprofielen
zijn alleen de werkzaamheden beschreven?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het COA is van
meninf{ dat de,functieprqfielen in voldoende mate zijn uitf?ewerkt.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G 1, blz 23, vraag 11: Kunt u
binnen het spanningsveld dat u beschrijft, aangeven welke competenties
adviseurs benodigd hebben om op een correcte wijze met dit spanningsveld om
te gaan?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10: Op pagina 35
van haar Beoordelingsprocedure heeft het COA aangegeven: "onder dit
criterium wordt beoordeeld hoe inschrijver omgaat met onbalans tussen de
kwaliteit van een oplossing en het draagvlak hiervoor bij het COA en de
kwaliteit daarvan". Het is aan de Geselecteerde Gegadigden om in deze' hun
toegevoegde waarde kenbaar te maken aan het COA.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G 1, blz 23, vraag 16: Wilt u
de eOA gedragscode beschikbaar stellen?
Zie paragra~f2.4 van deze Nota van Inlichtinf{en.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G 1, blz 23, vraag 17: Kunt u
toelichten ofu doelt op de procedure omtrent geheimhouding, indien onze
adviseurs in opdracht van het eOA een Europese Aanbesteding uitvoeren? Of
informeert u naar de wijze waarop wij omgaan met de informatie die wij
ontvangen van het COA bij deze Europese Aanbesteding Management
Adviesdiensten?
Betreft perceel 7: Het COA doelt op uw eerste interpretatie. Hoe borgt de
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Vraag 36

Antwoord 36

Vraag 37

Antwoord 37

Vraag 38

Antwoord 38

Vraag 39

Antwoord 39

Vraag 40

Antwoord 40
Vraag 41

toekomstige Opdrachtnemer geheimhouding indien door de Opdrachtnemer
ingezette Deskundigen een Europese aanbesteding uitvoeren bij ofvoor het
COA.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G1, blz 23, vraag 19: Wat
verstaat u onder flexibiliteit en continuïteit in relatie tot opeenvolgende
projecten?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en JO: Op pagina 37
van haar Beoordelingsprocedure heeft het COA aangegeven: "onder dit
criterium wordt de mate van flexibiliteit en continuïteit beoordeeld die de
inschrijver biedt ingeval opeenvolgende projecten/opdrachten in een ofmeer
opzichten niet op elkaar aansluiten ".
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G1, blz 23, vraag 23: Welk
implementatieplan wordt er nu gehanteerd en wat zijn hier de ervaren voor -en
nadelen van?
Betreft alle percelen: Het in deze bedoelde implementatieplan ziet uitsluitend
toe op de implementatie van de afte sluiten Raamovereenkomst met Inschrijver.
Anno 2009 is er met de bestaande Opdrachtnemers geen sprake meer van
implementatie. Het is aan Geselecteerde Gegadigden om duidelijk te maken
welke aspecten voor hem belangrijk zijn bij de implementatie van de afte
sluiten Raamovereenkomst.
Perceel 7, Beoordelingsprocedure Offertes, Vragen G 1, blz 23, vraag 24: Welke
overlegstructuur hanteert u nu met de preferred suppliers en wat vindt u hier de
ervaren voor -en nadelen van?
Betreft alle percelen: Het COA vraagt Geselecteerde Gegadigden naar een
voorstel voor een overlegstructuur die in zijn ogen het meeste recht doet aan de
invulling van de relatie. Het COA acht het niet relevant om in deze fase aan te
geven wat zij ervaart als nadeliK en/ofvoordelig.
Perceel 7, Programma van Eisen Perceel 1-8, paragraaf Va, blz 9: Wij kennen
een 40-urige werkweek. Waarom is er een beperking opgenomen van 36 uur, dit
kan een negatieve invloed hebben op de dienstverlening? Voorstel is om dit niet
te maximeren?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en JO: Het voorstel
wordt niet overgenomen. Het COA hanteert een 36-urige werkweek en wenst in
deze daarom niet geconfronteerd te worden met declaraties die dit aantal uren
te boven gaan. Daarnaast gaat het COA er vanuit dat door u ingezette
Deskundigen voldoende tijd beschikbaar moeten hebben voor
kennisontwikkeling en ofandere niet declarabele uren. In de
Kwalificatiedocumenten hebben de Geselecteerde Gegadigden immers
aangeven op welke wijze de Deskundigen op de hoogte worden gehouden van
marktontwikkelingen en hoe wordt omgegaan met opleidingen. Het COA gaat er
vanuit dat dit op geen enkele wijze een negatieve invloed zal hebben op tIe door
u te leveren dienstverlening.
Perceel 4, E-sourcing tooI Sectie G 1 (Kwaliteit). De nummering van de vragen
loopt niet door: de vragen 3, 4, 5, 7 en 17 komen niet voor in de E-sourcing tooI.
Is het juist dat deze vragen niet van toepassing zUn?
Uw interpretatie is correct. De betreffende vragen zijn niet van toepassing voor
de Geselecteerde GeKadiKden van perceel 4.
Perceel 4, E-sourcing tooI sectie G2 (Tarieven): Dienen in onderdeel A alle
genoemde tarieven te worden ingevuld? Hoe zal eOA inschrijvingen
beoordelen van gegadigden die niet alle functieprofielen (bijvoorbeeld
projectontwikkelaar) kunnen leveren? Ter toelichting: wij beschikken niet over
kandidaten die voldoen aan bijvoorbeeld het functieprofiel projectontwikkelaar.
Een tarief, ingevuld onder onderdeel A, kan dan niet worden waargemaakt.
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Annvoord 41

Vraag 42

Uiteraard kan dan wel een kandidaat worden voorgesteld en middels de
"brokersfee"; ingevuld onder B, worden ingezet
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Geselecteerde
Gegadigden hebben in het Kwalificatiedocument aangegeven te beschikken over
alle door eOA gevraagdefunctieprofielen voor de betreffende percelen. Het
eOA vertrouwt er zodoende op dat iedere Geselecteerde Gegadigde een tarief
kan opgeven voor de profielen die door eOA in het betreffende perceel/de
percelen zijn opgenomen.
Daarnaast wenst het eOA de Geselecteerde Gegadigden erop te wijzen dat het
conform paragraaf 1.14 van de Offerteaanvraag niet is toegestaan om in te
schrijven op een gedeelte van een perceel. Tevens is in paragraaf 4.4 van de
Offerteaanvraag aangegeven dat Inschrijvers voor alle functieprofielen een
maximum uurtariefmoet opgeven.
Perceel 1, Elektronisch invuldocument, Sectie GI: Kwaliteit, Vraag 23
Wat verstaat u onder een voorstel tot contractimplementatie? (wij hebben reeds
bijlage 3 van de Beoordelingsprocedure Offertes doorgenomen)

Antwoord 42

Zie het antwoord op vraag 37.

Vraag 43

Perceel 1, Standaardformulier ondertekening ingediende Offerte
Wij menen dat een procuratiehouder A zoals gedefinieerd in ons uittreksel van
de Kamers van Koophandel voldoende gemandateerd is voor het tekenen van de
offerte. Kunt u dit bevestigen?
Definitie procuratiehouder A is:
Tekenbevoegd tot verkoopcontracten tot een maximum vanEUR 5.000.000,per contract en inkoopcontracten tot een maximum van EUR 25.000,- per
contract en samenwerkingsovereenkomsten tot een maximum van EUR
5.000.000,- per contract.

Antwoord 43

Ja. Deze vraag heeft specifiek betrekking op de ondertekening van de Offerte
van de betrokken Geselecteerde Gegadigde. Het antwoord heeft dus geen
algemene gelding.

Vraag 44

Perceel 1, Beoordelingsprocedure, bijlage 3, G2 Tarieven, blz. 41
Gaat u bij onderdeel A voor P (=het tarief / percentage van de inschrijver voor
dit onderdeel in het betreffende perceel) uit van het gemiddelde tarief over de
verschillende functies in het perceel of wordt per functie de score bepaald
middels de formule?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De score voor
onderdeel A wordt bepaald op basis van het gemiddeld gewogen tarief Dit
gemiddeld gewogen tariefwordt vastgesteld op basis van het gestelde in Bijlage
2 van de Beoordelingsprocedure. Deze procedure heeft het eOA duidelijk
beschreven in paragraaf 4.4 van de q[ferteaanvraag.
Alle percelen: § 1.3, offerteaanvraag.
U geeft hier aan dat de hardcopy van de offerte uiterlijk op 05 augustus 2009,
15.00 uur ingediend moet zijn. Op pagina 2 het document
beoordelingsprocedure offertes staat dat de hardcopy voor 13.00 uur ingediend
moet zijn. Wat is de juiste deadline?
Betre.ft alle percelen :Hetjuiste tijdstip is 05 augustus 2009, 15.00 uur.
Alle percelen: § 1.6, offerteaanvraag.
Wij zijn gelecteerd voor meerdere percelen en deze zullen wij in aparte mappen
als hardcopy indienen. Mogen deze verschillende mappen wel in één
aanbiedinsgpakket worden opgenomen?
Betreft alle percelen: Ja, dit is toegestaan.

Antwoord 44

Vraag 45

Antwoord 45
Vraag 46

Antwoord 46
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Vraag 47

Antwoord 47

Vraag 48

Antwoord 48
Vraag 49

Antwoord 49

Vraag 50

Perceel 1 tlm 8: § 1.9, offerteaanvraag.
Hoe zal de casebeschrijving in de aparte werkomgeving aangeboden moeten
worden? Dienen we een PDF te uploaden of zullen we onze uitwerking in een
tekstblok (waar geen opmaak, zoals plaatjes, mogelijk is) moeten opnemen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Dit zal in de
werkomgeving in Commerce-hub kenbaar worden gemaakt. Zie ook paragraaf
2.3 van deze Nota van Inlichtingen.
Perceel 1 tlm 8: § 1.9, offerteaanvraag.
Indien wij vragen hebben over de gevraagde casebeschrijving, is er dan nog een
mogelijkheid deze aan u voor te leggen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Nee, het COA
heeft er bewust voor gekozen om dit niet te doen.
Perceel 1 tlm 8: Bijlage 1 tlm 8 beoordelingsprocedure
Wordt alleen de casepresentatie beoordeelt of wordt de ingediende
casebeschrijving ook beoordeelt? Zo ja, hoe is deze verdeling opgebouwd? En
wat zijn de beoordingscriteria van de casebeschrijving en -presentatie?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De
beoordelingsmethode van gunningscriterium G3 zijn opgenomen in de
casebeschrijvingen.
Wij hebben een tijd lang geworsteld met de vergelijk op blz 41 van
Beoordelingsprocedure om de score te bepalen van de tarieven. Wij willen dan
ook voorstellen om de volgende vergelijking te gaan gebruiken:
S = 30 (20p Ipl)
Waarbij geldt: sm = 10, sI = 0, k = 1,5 en pI :5 P :5 1,5pl

Antwoord 50

Vraag 51

Antwoord 51

Vraag 52

Antwoord 52

Deze vergelijking is voor ons als Inschrijver overzichtelijker en geeft o.i.
dezelfde score en differentieert op dezelfde wijze als de formule op bladzijde
41.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het CDA is van
mening dat de in de Beoordelingsprocedure opgenomen rekenformule eenduidig
uitlegbaar is. Het COA verwacht daarnaast dat toekomstige Opdrachtnemers
die acteren op het management adviesdiensten en interim management niveau,
capabel genoeg zijn om de gegeven formule correct te interpreteren en hiermee
zelfstandig voorbeeld berekeningen kunnen uitvoeren. Het CDA zal de
rekenformule niet wijzigen. Zie tevens paragraaf 2. 6 van deze Nota van
Inlichtingen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 2, onder C., 1e alinea, zin 'Voor de
detachering... met de desbetreffende ZZP'er'. U spreekt hier over de detachering
van een ZZP'er. In onze optiek is het zuiverder om hier te spreken over.
'facturatie van iedere ZZP'er'. Graag uw zinsnede hier aanpassen.
Betreft uitsluitendperceel 9: Van de Opdrachtnemer in perceel 9 wordt meer
verwacht dan "facturatie van iedere ZZP 'er ", zodat het voorstel niet wordt
overgenomen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 2, onder c., Ie alinea, zin 'Voor de
detachering... met de desbetreffende ZZP'er'. U spreekt hier over het sluiten van
een contract met de desbetreffende ZZP'er. Het sluiten van een contract kan de
suggestie van een arbeidsovereenkomst wekken. Het 'sluiten van e,en
overeenkomst van opdracht' past beter bij een ZZP'er. Graag uw zinsnede hier
aanpassen.
Betreft uitsluitendperceel 9: Met het begrip "contract" is niet beoogd voor te
schrijven dat de Dpdrachtnemer een arbeidsovereenkomst moet sluiten met de
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Vraag 53

Antwoord 53
Vraag 54

Antwoord 54

Vraag 55

Antwoord 55
Vraag 56

Antwoord 56

Vraag 57

Antwoord 57

Vraag 58

Antwoord 58

Vraag 59

ZZP 'er. Dat blijkt ook niet uit het begrip "contract". Het is voor het CGA niet
van belang hoe de rechtsverhouding tussen de Gpdrachtnemer en de ZZP 'er
wordt gekwalificeerd en evenmin wat voor rechtsverhouding zij met elkaar aan
wensen te gaan, mits in die rechtsverhouding de afspraken worden opgenomen
zoals beschreven in de Raamovereenkomst voor perceel 9 en het bijbehorende
Programma van Eisen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 2, onder C., 2e alinea, zin 'Het eOA
stuurt... op welke locatie'. U spreekt hier over 'een beschrijving van de
werkzaamheden'. Gelet op het feit dat hier sprake is van ZZP'ers is een
'nauwkeurige omschrijving van de opdracht' belangrijk (e.e.a. heeft met de
VAR-verklaring te maken). Ik adviseer u 'een beschrijving van de
werkzaamheden' te vervangen met 'een nauwekeurige omschrijving van de
opdracht'.
Betreft uitsluitend perceel 9: Uw voorstel wordt overgenomen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 3, onder g., sub 1 en sub 10. U
spreekt hier over 'aanvragen'. Bij de inzet van ZZP'ers is er geen sprake van
aanvragen. Immers, het gaat om facturatie van ZZP' er die het eOA zelf heeft
geworven. Kunt u de relevantie van deze vragen aangeven?
Betreft uitsluitendperceel 9: Aanvragen dient in deze gelezen te worden als
aantal afgesloten contracten tussen de Gpdrachtnemer en de ZZP 'er. Sub 10 is
voor perceel 9 verwijderd Zie ook paragraaf 2.2 van deze Nota van
Inlichtingen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 3, onder g., sub 2. U spreekt hier
over 'aantal gecontracteerde ZZP'ers'. De term gecontracteerde ZZP'ers kan de
suggestie van dienstverband wekken. Ik adviseer u hier te spreken over 'Aantal
overeenkomsten van opdracht met ZZP'ers.
Betreft uitsluitendperceel 9: Het voorstel wordt niet overgenomen. Zie het
antwoord op vraag 52 voor een onderbouwing.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 3, onder g., sub 5 en sub 7. U spreekt
hier over 'onderhanden werk'. Kunt u toelichting geven waarom dit voor u van
belang is?
Betreft uitsluitend perceel 9: Een en ander is voor het eGA van belang teneinde
inzicht te hebben in mogelijke toekomstige verplichtingen in het kader van
budgetuitputting.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder II, letter a. In de zin 'Indien
de inzet... aan een veiligheidsonderzoek'. U spreekt hier over 'een
veiligheidsonderzoek'. Onze organisatie kan de ZZP'er nimmer aan een
veiligheidsonderzoek met officiele status onderwerpen. Wordt het
veiligheidsonderzoek uitgevoerd door het eOA?
Betreft uitsluitendperceel 9: Conform het gestelde in het Programma van Eisen
zal dit nader worden afgestemd bij de implementatie. Het is niet uitgeslf?ten dat
CGA het onderzoek bij gerezen twijfel vooraflaat uitvoeren.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder 11, letter b, titel. In de titel
spreekt u over 'Uitvoering contractbeheer met de ZZP'er'. Bij inzet van ZZP' ers
is het beter om te spreken over 'Uitvoering facturatieproces met de ZZP'er.
Kunt u deze zinsnede aanpassen?
Betreft uitsluitendperceel 9: Het voorstel wordt niet overgenomen. Zie het
antwoord op vraag 51 en 52 voor een onderbouwing.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder 11, letter b, onder sub i. U
spreekt hier over 'door de Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan het
eOA op basis van detachering'. U benoemt hierbij dat de ZZP'er ter
beschikking wordt gesteld alsmede er sprake zal zijn van detachering. Bij de
inzet van ZZP' ers kan er geen sprake zijn van ter beschikking stellen. Het
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Antwoord 59

Vraag 60

Antwoord 60
Vraag 61

Antwoord 61
Vraag 62

Antwoord 62

Vraag 63

Antwoord 63
Vraag 64

Antwoord 64

Vraag 65

Antwoord 65

woord detachering kan daarbij zelfs de indruk van een dienstverband wekken. Ik
adviseer u de zin aan te passen: 'door de Opdrachtnemer op basis van
overeenkomst van opdracht door het eOA ten behoeve van het eOA gewenste
opdrachten zal verrichten....
Betreft uitsluitendperceel 9: Als uitgangspunt geldt het antwoord op vraag 52.
Ter tegemoetkoming aan de wensen van de Geselecteerde Gegadigde zal het
begrip "detachering" worden verwijderd uit de Raamovereenkomst en het
bijbehorende Programma van Eisen ter omschrijving van het ter beschikking
stellen van de ZZP'er door de Opdrachtnemer aan het COA in verband met het
door die ZZP 'er verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het COA.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder 11, letter b, onder sub i. U
spreekt hier over 'waarbij de duur van de detachering... van de werkzaamheden
op de hoogte zal brengen'. Deze hele zin kan de suggestie van een
dienstverband wekken. Ik verzoek u deze zinsnede volledig achterwege te laten.
Betreft uitsluitendperceel 9: Het voorstel wordt ten dele overgenomen. Zie het
antwoord op vraag 59 voor een onderbouwinf{.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder 11, letter b, onder sub ivo U
spreekt hier over 'waarbij voor de toereikendheid ten minste ... '. De VAR moet
te allen tijde de aard van de opdracht dekken. Dientgevolge is het woord 'ten
minste' hier niet juist. Graag dit woord achterwege laten.
Betreft uitsluitend perceel 9: Het voorstel wordt overgenomen..
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder 11, letter c, titel. U spreekt
hier over' Inhoud contract tussen Opdrachtnemer en ZZP' er'. Het woord
'contract' kan de suggestie van een arbeidsovereenkomst wekken. Beter is het
om hier te spreken over 'Inhoud overeenkomst van opdracht tussen
Opdrachtnemer en ZZP'er.
Betreft uitsluitend perceel 9: Het voorstel wordt niet overgenomen. Zie het
antwoord op vraag 52 voor een onderbouwing..
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder IJ, letter c, leter i. U spreekt
hier over 'de ZZP'er de ten behoeve van het eOA te verrichten werkzaamheden
door die ZZP'er.... '. Door te benadrukken dat die gecontracteerde ZZP'er de
werkzaamheden moet uitvoeren, kan strijdigheid ontstaan met betrekking tot het
ZZP-status. Ik adviseer u om het woord die te vervangen met 'de'.
Betre.ft uitsluitendperceel 9: Het voorstel wordt niet overgenomen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 4, onder IJ, letter c, letter ii. U spreekt
hier over 'werkinstructies enlof de aanwijzingen'. Deze zinsnede kan de
suggestie van een arbeidsverhouding wekken. Ik adviseer u deze zinsnede
achterwege te laten.
Betreft uitsluitend perceel 9: Het voorstel wordt niet overgenomen. Zie het
antwoord op vraag 52 voor een onderbouwing.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 5, onder 11, letter d, de zin 'De
Opdrachtnemer dient na afloop van iedere kalendermaand het eOA een door de
Opdrachtnemer ondertekend tijdsregistratieformulier.... '. De eerste keer dat u
spreekt over Opdrachtnemer is niet juist. Deze taak ligt bij de ZZP'er. Wilt u dit
aanpassen? De tweede keer dat u spreekt over Opdrachtnemer, is er sprake van
een schrijffout. De Opdrachtgever moet de tijdregistratie te laten ondertekenen
door de daartoe bevoegde personen. Graag deze fout aanpassen.
Betreft uitsluitendperceel 9: Het is de taak van de Opdrachtnemer (en niet van
de ZZP'er) het tijdregistratieformulier te doen toekomen aan het COA en dat
formulier zelfte ondertekenen. Het COA hecht aan het door de Opdrachtnemer
ondertekenen van het tijdregistratieformulier. Daaruit blijkt onder meer dat de
Opdrachtnemer bekend is met de inhoud van dat formulier, wat van belang is
voor de .facturering door de Opdrachtnemer aan het COA. Overigens dient het
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Vraag 66

Antwoord 66

Vraag 67

Antwoord 67

Vraag 68

Antwoord 68

Vraag 69

Antwoord 69

Vraag 70

Antwoord 70

Vraag 71

Antwoord 71

Vraag 72

Antwoord 72

eGA het tijdregistratieformulier ook te ondertekenen. Dat blijkt uit de laatste
volzin van het desbetreffende onderdeel d van paragraaf11 van het Programma
van Eisen.
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 5, onder 111, letter a, eerste alinea, de
zin 'Indien als gevolg van de ... bij het COA wordt gedetacheerd ....'. Het
woord detachering kan de suggestie van een arbeidsverhouding wekken. Graag
adviseer ik u het woord 'detachering' te vervangen door 'ingezet'.
Betreft uitsluitendperceel 9: Het voorstel wordt overgenomen. Zie het antwoord
op vraag 59 voor een onderbouwin~..
Perceel 9: Programma van eisen bladzijde 6, onder 111, letter b. U spreekt hier
over een facturatie over een periode van 4 weken. Het is gebruikelijk dat
ZZP'ers maandelijks factureren. 'Uit procesoverwegingen voor beide partijen
verzoek ik u maandelijkse facturatie toe te staan.
Betreft uitsluitendperceel 9: Het voorstel wordt niet overgenomen. Zie het
antwoord op vraag 25 voor een onderbouwing.
Algemeen: In de ZZP-markt kan het ook gebruikelijk zijn dat de
opdrachtnemers een fee enlofinschrijfgeld vragen aan de ZZP'er. Is het de
bedoeling dat het COA het volledige opslagbedrag betaalt en dat de
opdrachtnemer nooit ofte nimmer aan de ZZP'er ook een opslag mag vragen?
Betreft uitsluitendperceel 9: De Gpdrachtnemer zal geen fee ofinschrijfgeld of
enige andere vorm van vergoeding aan de ZZP-er vragen. Zie hiervoor het
nieuwe artikel 111 onder A (9) van het definitieve Programma van Eisen (zie
paragraqf 2.2 van deze Nota van Inlichtinf?en).
Beoordelingsprocedure offertes, bladzijde 41, gunningscriteria, prijs. U geeft
hier een formule op grond waarvan u prijsbeoordeling uiteenzet. Kunt deze
formule ondersteunen met een voorbeeld? Welke aannames hanteert u hierbij?
Betreft alle percelen: Zie het antwoord op vraag 50 en paragraaf 2.6 van deze
Nota van Inlichtingen. Het eGA hanteert uitsluitend de feiten bij het toepassen
van de rekenformule en hanteert geen aannames.
Perceel 9Artikel 4.3 G 1 - Gunningscriteria - Is het mogelijk dat Opdrachtnemer
daar waar omschrijvingen en processen wordt gevraagd, bijlagen toe te voegen
naast de maximale beantwoording op één A4?
Betreft alle percelen: Het is niet mogelijk om in een invulveld in de E-sourcing
tooi bijlagen te uploaden. Zie in dit kader tevens het antwoord op vraag 77.
Perceel 9 Artikel 4.4 02 - Tarieven - In de omschrijving van het perceel 9, geeft
COA aan dat onder de vergoeding voor de 'brokersrol' verstaan wordt, een
vergoeding voor de gemaakte administratieve kosten. In de RFI heeft COA
echter aangegeven, dat COA onder de 'brokersrol' verstaat het optreden als
contractbeheerder, zorg dragen voor de administratieve en wettelijke
verplichtingen en het overnemen van de arbeidsrechtelijke- en fiscale risico's.
Ons inziens een andere vorm van dienst verlening. Kunt u aangeven of de in de
RFI gestelde omschrijving van de "brokersrol" de enig juiste is?
Betreft uitsluitendperceel 9: In paragraaf 4.4 van de Gfferteaanvraag heeft het
eGA expliciet omschreven op welke wijze Inschrijvers op perceel 9 hun tarief
moeten presenteren, zoals verder uitgewerkt in het Programma van eisen. In het
Preselectiedocument is aangegeven wat het eGA verstaat onder de rol als
broker. Het eGA erkent niet dat er sprake is van een andere vorm van
dienstverlening ten opzichte van de beschrijving in het Preselectiedocument.
Perceel 9 Artikel 1 - Programma van Eisen. I Algemene eisen Lid: l.gOpdrachtnemer heeft een eigen Management informatie systeem, deze is al
bekent bij COA. Opdrachtnemer stelt voor dit Management informatie systeem
op dezelfde wijze aan COA aan te bieden, Gaat COA hiermee akkoord?
Betr~ft alle percelen: Nee, het eGA gaat hier niet mee akkoord. De
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Vraag 73

Antwoord 73

Vraag 74

Antwoord 74

Vraag 75

Antwoord 75
Vraag 76

Antwoord 76

Vraag 77

Antwoord 77

Vraag 78

managementrapportage dient conform het definitieve Programma van Eisen te
worden samengesteld
Perceel 9 Artikel 1 - Programma van Eisen. II Juridische eisen Lid: a Opdrachtnemer wil benadrukken dat verwijzing van ZZP'er naar een
veiligheidsonderzoek, geheel voor rekening van de ZZP'er komt. Gaat eOA
hiermee akkoord?
Betreft alle percelen: Conform het gestelde zal er bij de implementatie nader
overleg plaatsvinden omtrent de invulling van een eventueel
veiligheidsonderzoek. Inzake perceel 9 is het duidelijk dat het COA de kosten
van zo 'n onderzoek eventueel zelfdraagt aangezien het in deze om een ZZP-er
uit het eigen netwerk gaat. Zie ook het antwoord op vraag 57.
Perceel 9 Artikel 1 - Programma van Eisen. III Financiële eisen Lid: a2 - eOA
spreekt van een "all-inn tarief', Dit tarief spreekt eOA af met de zelf geworven
ZZP'er. Het afgegeven tarief zal dus ook als "all-inn" tarief worden over
genomen door Opdrachtgever, gaat eOA hiermee akkoord?
Betreft uitsluitendperceel 9: Paragraaf 4.4 van de Offerteaanvraag geeft
expliciet aan wat het CDA van Geselecteerde Gegadigde verwacht. Teneinde
onduidelijkheid in deze te voorkomen heeft het CDA bewust in paragraaf4.4
van de Offerteaanvraag een rekenvoorbeeld getoond. Onafhankelijk van het te
hanteren tariefvan de ZZP-er wordt van Geselecteerde Gegadigde een opslag
gevraagd ter dekking voor de door hem te maken kosten. Het COA adviseert de
Geselecteerde Gegadigde paragraaf 4.4 van de Offerteaanvraag nogmaals door
te lezen.
Perceel 10: Programma van Eisen Perceel 10: Bijlage 1: Prestatie-indicatoren
(bladzijde 8):
Welke garanties en tijdspanne stelt eOA met betrekking tot terugkoppeling op
de voorgestelde kandidaten door Opdrachtnemer?
Betreft uitsluitendperceel 10: Dit zal per Nadere Overeenkomst nader worden
bepaald.
Perceel 10: Programma van Eisen Perceel 10: IV Finaciele Eisen: a 9. (bladzijde
6):Wanneer opdrachtgever aan alle voorwaarden heeft voldaan en de
dienstbetrekking van de Kandidaat om een reden buiten de beïnvloedingssfeer
van Opdrachtnemer wordt beëindigd, is het eOA ook dan slechts gehouden de
helft van de overeengekomen vergeeding te voldoen? Graag uw reactie.
Betreft uitsluitendperceel 10: Het CDA heeft zich opnieuw beraden over de
situatie dat zij een Kandidaat heeft aangenomen maar deze Kandidaat
vervolgens het COA verlaat. Voortschrijdend inzicht, mede naar aanleiding van
vragen en opmerkingen over deze kwestie, is voor het CDA reden artikel 16 lid
2 van de Raamovereenkomst geheel te laten vervallen. Dat betekent dat het
COA de Opdrachtnemer die aan alle voorwaarden heeft voldaan steeds en
volledig betaalt indien de door de Dpdrachtnemer voorgedragen Kandidaat in
dienst treedt van het CDA. Artikel 18 lid 1 alsmede het Programma van 'Eisen
zal dienovereenkomstig wijzigen.
Perceel 10: Sectie G1 Kwaliteit, vraag 27. Bij deze vraag wordt om veel
informatie gevraagd die bovendien de kern van onze dienstverlening raakt.
Graag zien wij dat het wordt toegestaan om hier bij de beantwoording meer dan
1 A4 tekst te mogen gebruiken. Wij stellen voor om maximaal 3 A4 toe te staan.
Betreft alle percelen: Kwaliteit gaat in deze boven kwantiteit. Het moge
duidelijk zijn dat het CDA belang heeft bij de juiste en de volledige informatie
hetgeen niet wegneemt dat het CDA aan alle Geselecteerde Gegadigden vraagt
om concreet en beknopt te antwoorden binnen de gestelde limieten. Zie ook het
antwoord op vraag 151.
Op welke wijze is binnen het eOA vormgegeven aan competentiemanagement?
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Antlvoord 78

Vraag 79

Antwoord 79

Vraag 80

Antwoord 80

Vraag 81

Antwoord 81

Vraag 82

Antwoord 82

(perceel 1 en 6, Beoordelingsprocedure blz 7 en 9, vraag 9)
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het COA heeft
juist aan alle Geselecteerde Gegadigden de vraag gesteld op welke wijze zij
invulling menen te moeten geven aan competentiemanagement, waarbij het
vreemd zou zijn als het COA in deze voorafzou kenbaar maken hoe zij dit
aspect ziet. In haar Preselectiedocument heeft het CDA bij de diverse profielen
aangegeven welke competenties zij herkent. Het is aan partijen om hier op in te
spelen.
Welke verhouding tussen fixed-fee en nacalculatie op basis van het tarief
verwacht het COA? (perceel 1, 3, 6, 8, Programma van Eisen, paragraaf 4 a,
punt 14)
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Deze
verhouding is op dit moment op geen enkele wijze aan te geven. Een en ander is
volledig afhankelijk van de soort uitvraag die zich zal voordoen in de komende
jaren. Feit is wel dat het COA reeds in haar Preselectiedocument heeft
aangegeven dat het COA meer zal streven naar projectuitvoering, hetgeen
uitsluitend mogelijk is bij concrete opdrachten met ofwel een duidelijk gewenst
resultaat, dan wel een duidel~jke a/bakeninK in taken en verantwoordelijkheden.
Perceel 5 en 6 Programma van eisen, pagina 7, punt 111 f. In het Programma van
Eisen, punt III f staat de bepaling voor overname van personeel. Zijn er
(ervarings)cijfers bekend bij perceel 5 en 6 hoevaak COA personeel wenst over
te nemen (bijvoorbeeld in percentages)?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Hierover
bestaan geenfeitelijke historische gegevens omdat een en ander tot op heden
niet was ingeregeld Feit is dat er in de afgelopen vier jaar voor het totale CGA
sprake is geweest van circa tien personen die hiervoor in aanmerking kwamen,
hetgeen in onderling overleg is overeengekomen op wisselende condities. Het
COA hecht eraan te vermelden dat het voor haar geen doel op zich is om
medewerkers bij voorbaat 'los te weken' van haar Opdrachtnemer, doch wenst
wel degelijk zich zelf, doch tevens de individuele medewerker in voorkomende
gevallen de kans te bieden om een overstap te maken. Door een en ander eerst
na 6 maanden mogelijk te maken heeft het COA de Opdrachtgever een redelijke
declaratietijd ter beschikkinf{ f{esteld.
Perceel 5 en 6 Programma van eisen, pagina 7, punt 111 f. In het Programma van
Eisen, punt 111 f staat de bepaling voor overname van personeel. Onze
organisatie levert zowel eigen personeel als detacheerd personeel (extern
ingehuurd). Voor de categorie 'eigen personeel' is wat ons betreft geen
mogelijkheid deze over te nemen. Kunt u, om voor ons een keuze te kunnen
maken uit het leveren van eigen personeel of gedetacheerd personeel, bij het
open zetten van de aanbesteding aangeven of u de intentie heeft de kandidaat
over te nemen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het .
antwoord op vraag 80. Wellicht ten overvloede wijst het CDA op hetfeit dat zij
juist met deze Europese aanbesteding in de vorm van perceel 10 zelfheeft
ingezet op Werving & Selectie.
Perceel 5 en 6 Programma van eisen, pagina 6, punt III d.In het Programma van
Eisen, punt 111 d staat de bepaling over detachering van Deskundigen. Hierin
stelt u dat COA 'namens' Opdrachtnemer aanwijzingen kan geven. Het geven
van aanwijzingen is akkoord, maar betekent dit ook dat de verantwoordelijkheid
bij Opdrachtnemer ligt?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De
verantwoordelijkheid voor het geven van aanwijzingen berust bij het COA; de
machtiging is ingegeven om rechtens afdwingbare aanwijzingen te kunnen
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Vraag 83

Antwoord 83

Vraag 84

Antwoord 84

Vraag 85

Antwoord 85
Vraag 86

geven, in het geval dat noodzakelijk mocht zijn, aan een persoon die niet in
dienst is van het eGA maar op basis van detachering bij haar werkzaamheden
verricht.
Perceel 5 en 6 Programma van eisen, pagina 8, punt IV a 7. In het Programma
van Eisen, punt IV a 7 wordt gesteld dat bij interne promotie geen
tariefswijziging mag plaatsvinden. In een extreem voorbeeld kan een junior in
de contractperiode doorgroeien van junior naar senior, waardoor gedurende
langere periode het tarief niet in verhouding staat tot het salaris.
a. Welke mogelijkheid is er nog om deze gevallen bespreekbaar te maken?
b. Welke mogelijkheid hebben wij om de oude plek van de
gepromoveerde kandidaat te vervangen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Verwezen wordt
naar de reactie op de opmerking bij artikel 10 lid 5 van de Raamovereenkomst
van perceel 1 - 8 voor de (on)mogelijkheden tot vervanging van een Deskundige
op voorstel van de Gpdrachtnemer. Dat instrument staat de Gpdrachtnemer
beschikbaar in het geval sprake is van een situatie zoals beschreven bij vraag
83.
Perceel 5 en 6 Programma van eisen, pagina 9, punt IV b. In het Programma van
Eisen, punt IV b (facturering) staan enkele kenmerken genoemd waar de factuur
uit moet bestaat. Beide partijen zijn gebaat bij een snelle facturering. Kunt u in
dit kader garanderen dat u bij aanvang van de opdracht het bestelbonnummer
beschikbaar heeft?
Betreft alle percelen: De interne procedure van het eGA is erop gericht dat
geen enkele Deskundige met de werkzaamheden kan aanvangen indien de BO
(bestelorder) nog niet is verstrekt. Los van de Nadere Overeenkomststelt het
eGA dat uitsluitend de verstrekte BG de overeenkomstjuridisch afdicht. Een en
ander stelt eisen aan zowel het eGA als aan de Gpdrachtnemer.
Perceel 6 en 8: Programma van Eisen, III personele eisen, f overname personeel
Doet het COA standaard een aanbieding voor indiensttreding aan medewerkers
die langer dan 6 maanden worden ingezet?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 80.
Vraag 20 G 1 Perceel 3 : Financieel (blz. 12 Beoordelingsprocedure)
Hoe vult u de samenwerking met andere leveranciers binnen het COA in en
onder welke voorwaarden?

Antwoord 86

Vraag 87

Bedoelt u leveranciers op andere percelen of ook de leveranciers op perceel 3?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA doelt
in deze op de brede interpretatie dus zowel in het eigen perceel als wel indien er
multidisciplinair (met Gpdrachtnemesr uit andere percelen) wordt
geparticipeerd in eGA brede projecten.
Perceel: 1,3
Document: Offerteaanvraag 2009/S 59-085092
Paragraaf: 2.3: Update gegevens mbt tot inschrijver
Pagina: 17-18
Situatie: In de E-sourcing tooi biedt u de mogelijheid om per perceel
contactpersonen te benoemen. In de kwalificatiefase hebben wij een
contactpersoon benoemd voor het totaal aan ingeschreven percelen. In deze
kwalificatiefase hebben wij benoemd dat perceel 1 door hoofdaannemer zal
worden ingevuld en perceel 3 volledig door onderaannemer.

Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese aanbesteding Management adviesdiensten en interim management ten
behoeve van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, onder nummer 2009/8 59-085092

22

Antwoord 87

Vraag 88

Vraag: Is het mogelijk om de contactgegevens (3h tlrn 3k)van de
onderaannemer te noemen voor het perceel dat wordt verzorgd door de
onderaannemer of dient dit per definitie de hoofdaannemer te betreffen.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en ] 0 : Ja, dit is
toegestaan. Geselecteerde Gegadigde dient er rekening mee te houden dat de
briefmet betrekking tot de beoordelingsresultaten van de Offerte naar die
betreffende persoon zal worden verstuurd, zoals ook is gedaan in de
Preselectiefase. Vanzelfsprekend wordt ook een kopie van de briefvia de Esourcin${ tooi naar uw account verstuurd.
Perceel: 1,3
Document: Offerteaanvraag 2009/S 59-085092
Paragraaf: 2.3: Update gegevens mbt tot inschrijver
Pagina: 17-18
Vraag: In de E-sourcing tooI biedt u de mogelijheid om per perceel de gegevens
van de onderaannemer te benoemen.
•
•

Kunt u bevestigen dat deze gegevens alleen verstrekt dienen te worden op
die percelen waar hoofdaannemer gebruik maakt van een onderaannemer?
Kunt u bevestigen dat op de percelen waar alleen hoofdaannemer inschrijft,
alleen de hoofdaannemer dient te tekenen op het formulier: "Standaard
formulier ondertekening ingediende Offerte"

Antwoord 88
Vraag 89

Antwoord 89

Vraag 90

Antwoord 90

Vraag 91

Betreft alle percelen: Ja, beide vragen worden door het COA bevestigend
beantwoord De veronderstellingen zijn juist.
Perceel: 1,3
e-sourcing tooi
Onderwerp: beantwoording van vragen
Vraag: De e-sourcing-tool voorziet bij de beantwoording van tekstvelden niet in
het toevoegen van een verhelderend plaatje. Wordt het geaccepteerd als Indiener
middels de functie van het versturen van berichten een toelichtend plaatje
bijvoegd bij de antwoorden.
Betreft alle percelen: Nee, dit is niet toegestaan. Deze informatie is namelijk
niet toegankelijk voor het beoordelingsteam van het COA en zal zodoende niet
worden meegenomen in de beoordeling van het antwoord.
Perceel: IC
Document: preselectiedocument "Europese aanbesteding Management
Adviesdiensten & Interim Management" d.d. 24 maart 2009 (kenmerk: 2009/S
59-085092)
Pagina: 13
Vraag: "Ten aanzien van onderdeel IC [Interim Management]: Is er sprake van
het tijdelijk vervullen van een leidinggevende functie met daarbij behorende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
Betreft uitsluitendperceel]: Hoewel het COA de vragen uit de Preselectiefase
in een eerder stadium heeft beantwoord, stelt het COA zich in deze coulant op.
Inzake Interim management heeft het COA expliciet gesteld dat er sprake is van
de hogere managementfuncties. Teneinde deze functie te kunnen invullen moet
betrokkene kunnen beschikken over de juiste bevoegdheden en is zij/hij
gehouden aan de verantwoordelijkheden die aan de ,functie zijn verbonden.
Perceel: 1,3
Document: preselectiedocument "Europese aanbesteding Management
Adviesdiensten & Interim Management" d.d. 24 maart 2009 (kenmerk: 2009/S
59-085092)
Pagina: 13
Vraag: Ten aanzien van zowel perceel 1 als perceel 3: "Kan er sprake zijn,
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Annvoord 91

Vraag 92

Antwoord 92
Vraag 93

Antwoord 93
Vraag 94

Antwoord 94

Vraag 95

Antwoord 95

Vraag 96

Antwoord 96

ofwel middels een detachering, ofwel middels een adviesopdracht, dat
opdrachtnemer belangrijke invloed kan uitoefenen op het algemene en/of
financiële bestuur en beheer van eOA?".
Betreft alle percelen : In alle percelen is de kans daarop nihil. In het
Programma van Eisen heeft het COA gesteld dat te allen tijde het COA in regie
zal zijn. Binnen het COA neemt uitsluitend de Raad van Bestuur i.o. definitieve
besluiten nadat de Directieraad in deze gehoord is. Ofeen opdrachtnemer
überhaupt een toegevoegde waarde kan hebben op hetfinanciële bestuur en
beheer van het COA hangt nauw samen met de vraag waarvoor hij benaderd is.
Perceel: 1,3
Document: Programma van eisen
Pagina: 3
Vraag: Er staat: "Die partijen zijn verplicht ... etc.". Vraag: In hoeverre is sprake
van een leveringsplicht/plicht tot aangaan van Nadere Overeenkomsten?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 19.
Perceel: 1,3
Document: Programma van eisen
Pagina: 4, onderdeel g
Vraag: Knt u bevestigen dat in een Nadere Overeenkomst Projeetuitvoering
mogelijk afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld inzake
verspreidingskring en recht tot wijziging (waarbij Opdrachtnemer een
goedkeuringsrecht vooraf wordt toegekend)?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie de reactie
op de opmerking bij artikel 22 lid 4 van de Raamovereenkomst perceel 1 - 8.
Perceel: 1,3
Document: Programma van eisen
Pagina: 5 onderdeel 11 sub b
Vraag: Is het mogelijk dat belangenverstrengeling, zoals hierin bedoeld, of een
andere conflictsituatie optreedt indien een partij zowel Nadere Overeenkomsten
uitvoert in het kader van perceel 1 als in het kader van perceel3?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : In beide
gevallen verricht betrokkene werkzaamheden voor het COA waarmee in onze
ogen geen belangenverstrengeling, noch het risico van een conflict optreedt.
Perceel: 1,3
Document: Programma van eisen
Pagina: 6 onderdeel c
Vraag: Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd is "working
papers" en een eigen dossier te behouden in het kader van Projeetuitvoering?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De
veronderstelling is juist. Zie verder de reactie op de opmerkingen bij artikel 9
lid 6 van de Raamovereenkomst perceel 1 - 8.
Perceel: 1,3
Document: Programma van eisen
Pagina: 6 onderdeel d
Vraag: Kunt u bevestigen dat een Detachering geheel onder leiding en toezicht
en verantwoordelijkheid van het eOA geschiedt? .
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Volgens artikel
7 lid 2 Raamovereenkomst perceel 1 - 8 en paragraaf11 onderdeel 6 van het
bijbehorende Programma van Eisen machtigt Opdrachtnemer het COA om
gedurende de Detachering aanwijzingen te geven aan en toezicht te houden op
de Deskundige. Deze machtiging geeft het COA de juridische bevoegdheid
leiding en toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden die de Deskundige voor
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Vraag 97

Antwoord 97

Vraag 98

Antwoord 98
Vraag 99

Antwoord 99

Vraag 100

Antwoord i 00

Vraag 101

Antwoord i Ol

Vraag 102

Antwoord i 02
Vraag 103

Antwoord i 03

Vraag 104

Antwoord i 04

Vraag 105

Antwoord i 05

het CGA verricht.
Perceel: 1,3
Document: Nadere Overeenkomst Projectuitvoering,
Pagina: 4 van 10, onderdeel i managementrapportage
Vraag: Dient een opdrachtnemer die geen lopende opdracht heeft bij het eGA
ook 3- maandelijks een managementrapportage op te leveren?
Betreft alle percelen: Er dient te allen tijde een managementrapportage te
worden ingediend In het benoemde voorbeeld zal er sprake zijn van een
beknopte rapportage.
Graag ontvangen wij het door u in de concept raamovereenkomst genoemde
Annex 6: geheimhoudingsverklaring
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 : Zie paragraaf
2.5 van deze Nota van Inlichtingen.
Perceel 5: In de raamovereenkomst maakt het eGA verschil tussen
projectuitvoering en detachering (o.a. art 2.1. van de Raamovereenkomst). Kunt
u het verschil aangeven tussen beide begrippen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 : Het CDA
verwijst naar artikel i van de Raamovereenkomst waar beide begrippen
specifiek zijn gedefinieerd alsmede naar de reactie van het CDA bij de
opmerkingen bij artikel i (definitie van Detachering), op grond waarvan het
CGA de definitie van Detachering enigszins heeft gewijzigd
Perceel 5: In de raamovereenkomst maakt het eGA verschil tussen
projectuitvoering en detachering. Heeft projectuitvoering betrekking op perceel
5?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 :
Projectuitvoering is de wijze waarop invulling kan wordt gegeven aan de ten
behoeve van het CDA te verrichten werkzaamheden bij niet alleen perceel 5
maar eveneens bij de percelen i tot en met 4 alsmede de percelen 6 tot en met 8.
Een en ander is afhankelijk van de uitvraag die het CDA doet aan de
Gpdrachtnemers bij de uitvraag- en bestelprocedure.
Perceel 5: In art. 4 van de raamovereenkomst wordt er gesproken over
Hulppersonen. Wat is volgens het eGA de defenitie van Hulppersonen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 : Het CDA
verwijst naar artikel i van de Raamovereenkomst waar dit begrip is
gedefinieerd
Perceel 5: In art. 4 van de raamovereenkomst wordt er gesproken over
Hulppersonen. Worden ZZP-ers gezien als Hulppersonen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 : Nee; een
ZZP 'er is geen Hulppersoon in de zin van de Raamovereenkomst
Perceel 5: In art. 4.1. van de raamovereenkomst refereert het eGA aan een
paragraaf. Welke paragraaf wordt hiermee bedoeld?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 : Artikel 2.13 sub
d van het Preselectiedocument. Dit zal worden gewijzigd in de
Raamovereenkomst.
Perceel 5: Nadere overeenkomst detachering. Wordt er per opdracht een nadere
overeenkomst opgesteld?
Betreft alle percelen : Er wordt per opdracht een Nadere Overeenkomst
opgesteld op basis van het model dat als Annex 5a c.q. Annex 5b bij de
Raamovereenkomst is gevoegd
Perceel 5: Nadere overeenkomst detachering. Is de nadere overeenkomst voor
het administratieve kader of wordt hierin ook inhoudelijk gespecificeerd?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0 : Zie Annex5A in
sectie Ai van de E-sourcing tooi voor de Nadere Overeenkomst.
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Vraag 107

Antwoord J07
Vraag 108

Antwoord J08

Vraag 109

Antwoord 109
Vraag 110

Antwoord 110
Vraag 111

Antwoord 111

Vraag 112

Antwoord 112
Vraag 113

Perceel 5: Art. 6.4. van de raamovereenkomst Heeft dit artikel betrekking op
alle percelen? M.a.w. mag het COA voor ieder perceel zelfzzp-ers inzetten uit
eigen netwerk zonder dat hier gebruik wordt gemaakt van de raamovereenkomst
met de 'leveranciers'?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en JO: Gezien uw
vraag doelt u waarschijnlijk op artikel 6.5. Reeds in de Nota van Inlichtingen
uit de Preselectiefase is het CDA in deze uitgebreid ingegaan op de inhoud van
perceel 9 , het 'sluiten van overeenkomsten uit opdracht' met ZZP-ers uit het
eigen eGA netwerk. Tevens heeft het CDA aangegeven dat zij NAAST de inzet
van Dpdrachtnemers zich het recht wenst voor te behouden om in voorkomende
en specifieke situaties iemand in te zetten uit het eigen netwerk. Kortom, er is
sprake van uitzonderingssituaties. Zie eveneens de reactie van het CDA bij de
opmerkingen bij artikel 6 lid 5, wat voor het CGA reden is geweest deze
bepaling enigszins te wijzigen ter verduidelijking van de voornoemde
doelstelling van perceel 9 in onderlinge verhouding met de percelen 1 tot en met
8.
Perceel 7: Beoordelingsprocedure, blz. 4 bovenaan: wij missen in bijlage 1 de
twee subgunningscriteria van de caseuitwerking en de presentatie. Wat zijn deze
subgunningscriteria, en wat is de weegfactor per subgunningscriterium?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en JO: Zie het
antwoord op vraag 49.
Perceel 7: Bijlage 1, vraag 1: kunt u toelichten wat wordt bedoeld met
'strategische onderwerpen en tactische producten'?
Betreft alle percelen met uitzondering van perceel 9 : Het CDA heeft meermaals
aangegeven in deze aanbesteding op zoek te zijn naar strategische partners.
Daarnaast heeft het CGA expliciet toegelicht waarom gekozen is voor een
functionele indeling in de percelen 2 tot en met 8. In uw geval mag het eGA
verwachten dat u blijk geeft van uw strategische partnership inzake Inkoop en
Facility Management en dat u het CDA informeert inzake ontwikkelingen in de
markt op dit gebied
Perceel 7: Bijlage 1, vraag 11: wordt met 'een opdrachtgever' de opdrachtgever
van een Nadere Opdracht bedoeld?
Betre.ft alle percelen : Uw interpretatie is correct.
Perceel 7: Bijlage 1, vraag 20: worden met 'andere leveranciers' de andere
raamcontractanten van dit perceel bedoeld? Of doelt u nog op andere
leveranciers?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 86.
Perceel 7: Bijlage 3, vraag 9: kunt u aangeven wat wordt bedoeld met 'definitie
gegeven'en 'dynamiek in toepassing'?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : U wordt geacht
uw visie te geven op competentiemanagement, waarbij het van belang is 'dat u
dezelfde definitie hanteert, ofwel een definitie waarin het CDA zich herkent.
Dynamiek dient gelezen te worden conform de definitie in de Van Dale, ofwel op
welke wijze u competentiemanagement toepast in de prakt~jk.
Offerteaa.nvraag, paragraaf 1.3 Globale planning, pagina 8, perceel 1-8: Biedt
COA leveranciers de mogelijkheid om vragen te stellen over de cases die op 8
juli worden aangeleverd?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 48.
Offerteaanvraag, paragraaf 4.4 G2: Tarieven, pagina 21/22, perceel 1-8: U geeft
aan dat als de inschrijver naar objectieve bedrijfseconomische maatstaven te
hoge of te lage tarieven aanbiedt of anderszins een te hoge of te lage financiële
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Antwoord 116

Vraag 117

Antwoord 117

aanbieding doet, dan wel een aanbieding doet die niet marktconform of niet
aannemelijk is, de inschrijver wordt uitgesloten. Kunt u aangeven hoe COA
deze maatstaven bepaald?
Betreft alle percelen: Zie het antwoord op vraag 1. Het eOA heeft reeds de
nodige jaren ervaring met onderhavige dienstverlening en acht zich voldoende
bekend met de situatie op de markt en hetgeen marktconform is. Op grond
daarvan kan het eOA objectief beoordelen wat de maatstafin deze is/ moet
zijn.
Offerteaanvraag, paragraaf 1.6 Indienen van Offertes / sluitingsdatum, pagina
11, alle percelen: Klopt onze aanname dat de mappen van de verschillende
percelen in één doos mogen worden afgeleverd?
Betreft alle percelen: Ja, zie het antwoord op vraag 46.
Beoordelingsprocedure Vragen G 1 Perceel 1, vraag 2 en vraag 13, pag. 7:
Bedoelt COA met normen- en waardenbeleid een gedragscode?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Uw
interpretatie is correct.
Offerteaanvraag, paragraaf 4.4 G2: Tarieven (perceel 1 t/m 8), pagina 22:
Dienen de tarieven van de zzp-ers te voldoen aan het maximaal opgegeven
tarief? Indien de zzp-ers aan het maximum tarief zijn gebonden, is dat tarief inof exclusief de brokersfee?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10: Indien
Opdrachtnemer er voor kiest een niet reeds aan hem verbonden ZZP-er in te
zetten als Deskundige, zijn de te offreren uurtarieven in de uitvraag en
bestelprocedure voor een Nadere Overeenkomst ten principale NOOIT hoger
dan de opgegeven maximale uurtarieven zoals te vermelden bij onderdeel A van
de Tarieven in de zin van paragraaf 4.4 G2 van de Offerteaanvraag. Het CDA
heeft in onderdeel B van die paragraafuitsluitend een inzicht gevraagd aan
inschrijvers voor het geval er sprake zou zijn van 'doorlevering , van
Deskundigen en de Opdrachtnemer alsdan gebruikmaakt van de diensten van
een derde. In uw voorbeeld: indien u een ZZP-er betrekt van een derde, waarbij
die derde u een tariefin rekening brengt, dan kan het door u aan het eOA in
rekening te brengen tariefnimmer hoger zijn dan het door u geoffreerde
maximale tariefvoor de uitgevraagde profielen die u bij onderdeel A heeft
ingevuld, ongeacht de opbouw van dat tariefen ongeacht de brokersfee. De
brokersfee is louter bedoeld om inzichtelijk te krijgen voor het eOA in welke
mate de Opdrachtnemer gebruikt maakt van derden bij het aanbieden van
Deskundigen in de percelen 1 tot en met 8 en is dus niet bedoeld om een hoger
tariefdan aangeboden onder onderdeel A in rekening te kunnen brengen aan
het eOA. Het is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer als hij aan de
desbetreffende derde een hoger bedrag zou dienen te betalen voor het kunnen
doorleveren van één ofmeer Deskundigen dan het bedrag dat de
Opdrachtnemer aan het eOA in rekenin~ ma~ brengen.
Offerteaanvraag, paragraaf 4.4 G2: Tarieven (perceel 1 t/m 8), pagina 22:
Risico's van doorlevering zijn in het algemeen niet afte dekken door een fee.
Indien, conform tarieven onderdeel B, opdrachtnemer kandidaten aanbiedt die
niet in dienst zijn van opdrachtnemer wordt door COA gezien als
'doorlevering' . Wat verwacht COA in deze situatie van opdrachtnemer ten
aanzien van aansprakelijkheid, kwaliteitssystemen en begeleiding vanuit het
management van opdrachtnemer bij de inzet van de kandidaat?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10: Het eOA heeft
in haar aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
gevraagd om Opdrachtnemers die in staat zijn de gevraagde profielen te kunnen
leveren. In de Preselectiefase zijn Gegadigden geselecteerd die hebben
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Vraag 123

aangegeven daaraan te kunnen voldoen. Het CDA heeft aangegeven
marktconforme tarieven te willen betalen indien Inschrijvers de juiste
Deskundigen kunnen leveren. Het eOA heeft tegelijkertijd echter aangegeven
niet langer opslag op opslag te willen betalen voor Deskundigen die in dienst
zijn bij derden en is van mening dat indien een Opdrachtnemer zelfde keuze
maakt om een derde in te schakelen, dit zijn keuze is. Er is alsdan weliswaar
sprake van 'doorlevering , waarvoor het eOA bereid is eenfee te betalen maar
het in totaal door het eOA te betalen bedrag (inclusieffee) zal nooit meer zijn
dan het geoffreerde maximale tariefvoor de uitgevraagde profielen zal betalen
(zie ook antwoord op vraag 116). Die doorlevering heeft overigens geen
gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer uit hoofde
van de Raamovereenkomst enlofde Nadere Overeenkomst. Deze zijn gelijk aan
de rechten en verplichtingen in het geval een Opdrachtnemer eigen werknemers
als Deskundigen inzet.
Offerteaanvraag, paragraaf 1.8 Beoordelingsprocedure Offertetraject, pagina 11,
perceel 1-8: Welk niveau medewerkers/management en welke organisatieonderdelen zitten in de beoordelingsteams?
Betreft alle percelen: Per perceel is er een apart beoordelingsteam opgesteld
Per perceel zijn de toekomstige stakeholders binnen het eOA van het perceel
vertegenwoordigd. De teams bestaan uit vijf beoordelaars, waarvan in ieder
geval de toekomstige contracteigenaar en de projectleider van deze
aanbesteding onderdeel uitmaken. De overige leden van het team zijn
inhoudsdeskundigen, waarbij er sprake is van zowel het middenkader als wel
het hogere management.
Offerteaanvraag, par~graaf 1.8 Beoordelingsprocedure Offertetraject, pagina 11,
perceel 1-8: Is de opbouw per perceel verschillend?
Betreft alle percelen: Niet duidelijk is wat Geselecteerde Gegadigde bedoeld
met 'opbouw '. De wijze waarop wordt beoordeeld is onder alle percelen gelijk,
de criteria kunnen per perceel evenwel verschillen.
Beoordelingsprocedure Vragen G 1, vraag 20 perceel 1-8, o.a. pag. 7: Wat
bedoelt u met "andere leveranciers"? Zijn dat andere mantelpartijen in hetzelfde
perceel?
Betreft alle percelen met uitzondering van perceel 9 : Zie het antwoord op
vraag 110.
Functieprofielen perceel 2, pagina 7 t/m 9: In de huidige situatie huurt COA
Clustermanagers in. Onder welk profiel valt de functie Clustermanager?
Betreft uitsluitendperceel 2: De functie van clustermanager zal onder normale
omstandigheden worden uitgevraagd binnen perceel 1 aangezien deze functie
binnen het eOA herkend wordt als hoger management. Tegelijkertijd heeft het
eOA zich het recht voorbehouden om in voorkomende gevallen een uitvraag te
doen over meerdere percelen waarmee, afhankelijk van de specifieke uitvraag,
tevens een beroep zou kunnen worden gedaan op de Opdrachtnemers in'perceel
2.
Commerce Hub Sectie G2: Tarieven perceel 2: Onze ervaring is dat er situaties
zijn waarin locatiemanagers extra (tijdelijke) vestigingen (TNV) aansturen of
met een speciale, zwaardere opgave zijn belast. Moeten leveranciers bij het
bepalen van de maximum tarieven rekening houden met het feit dat het kan
voorkomen dat er een extra zware consultant/manager geleverd moet worden?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Geselecteerde
Gegadigde dient uit te gaan van de door eOA verstrektefunctieprofielen en
dient dus niet uit te gaan van incidenteel voorkomende situaties.
Offerteaanvraag, paragraaf 1.9 Casepresentatie, pagina 12, perceel 1-8: Het is
mogelijk dat de case vanuit meerdere invalshoeken kan worden benaderd. Vaak
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zijn hiervoor meerdere consultants nodig. Is het toegestaan om meerdere
vertegenwoordigers te laten presenteren?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : In paragraaf
1.9 van de Offerteaanvraag staat expliciet omschreven op welke wijze de
casepresentatie dient te worden ingevuld.
Beoordelingsprocedure Vragen G 1, vraag 15 perceel 1-8, o.a. pag. 7: In
hoeverre stelt COA haar COA-web en andere informatie open en toegankelijk
voor externe partijen?
Betreft alle,percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Iedere externe
medewerker wordt door CDA geregistreerd waarna voor hem/haar een account
wordt aangemaakt. Betrokkene krijgt daarmee een e-mailaccount en heeft
tegelijkertijd toegang tot het COA web.
Document: Offerteaanvraag, p. 22 paragraaf 4.4 G: tarieven. Perceel 5
Voorstel wijziging tav 'brokersfunctie en tarifering'
Ons bureau streeft ernaar de beste kandidaat te selecteren voor de betreffende
opdracht. Wij selecteren hiervoor zowel kandidaten die bij ons in dienst zijn als
kandidaten die niet bij ons in dienst zijn (uit de markt, vnl. ZZP-ers).
U typeert echter het aanbieden van een kandidaat die niet in dienst is bij de
Opdrachtnemer als het vervullen van een' brokersfunctie' , waarbij
Opdrachtnemer recht heeft op een vergoeding ter dekking van de
administratieve kosten. Ons inziens staat de vergoeding van de
administratiekosten niet in verhouding tot de geleverde dienst. Namelijk er
worden ook kosten gemaakt voor de werving & selectie, het onderhouden van
ons netwerk en database, de begeleiding van de kandidaat en voorfinanciering.
Wij stellen dan ook voor dat Opdrachtnemers de mogelijkheid krijgen
bovenstaande kosten mee te nemen in de tarifering van kandidaten die niet bij
de Opdrachtnemer in dienst zijn.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en i 0: Verwezen wordt
naar het antwoord op vraag 116 en vraag 117.
Document: programma van Eisen perceel 1-8, p. 2, paragraaf i.c: uitgaven en
bestelprocedure. En Sectie G2: tarieven Perceel 5
U geeft Opdrachtnemer de mogelijkheid per functie een maximum tarief te
geven. Werkzaamheden op basis van Detacheringen en werkzaamheden op
basis van Projectuitvoering hebben ons inziens een andere tariefstructuur.
Hebben wij de mogelijkheid dit onderscheid in onze tarieven weer te geven?

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het COA heeft
in paragraaf 4.4 van de Offerteaanvraag expliciet aangegeven op welke wijze
Geselecteerde Gegadigde zijn tarieven dient te presenteren. Het is niet
toegestaan anderszins in deze in te dienen.
Bij een uitvraag op projectbasis zal - afhankelijk van de uitvraag- in mindere of
meerdere mate door de Opdrachtnemers moeten worden afgeweken van de
geoffreerde maximum tarieven perfunctieprofiel, omdat bijvoorbeeld rekening
zal moeten worden gehouden met risico-opslag. Aangezien thans evenwel nog
niet duidelijk is welke werkzaamheden (en hoeveel werkzaamheden) op
projectbasis onder de diverse percelen zullen worden uitgevraagd, wordt bij de
aanbesteding van de Raamovereenkomsten geen apart projectgebonden
uurtariefuitgevraagd Verondersteld mag evenwel worden dat een logisch
verband zal bestaan tussen de bij de aanbestedingsprocedure geoffreerde
maximum uurtarieven en de -in het kader van de tostandkoming van de Nadere
Overeenkomst- te offreren fixed price.
Document: programma van Eisen perceel 1-8, p. 2, paragraaf l.c: uitgaven en
bestelprocedure. Perceel 5

Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese aanbesteding Management adviesdiensten en interim management ten
behoeve van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, onder nummer 2009/S 59-085092

29

Antwoord 127
Vraag 128

Antwoord 128

Vraag 129

Antwoord 129

Vraag 130

Antwoord 130

Vraag 131

Antwoord 131

Vraag 132

Kunt u aangeven wat de verhouding (in aantal en budget) is tussen aanvragen
vooor werkzaamheden op basis van Detachering en aanvragen voor
werkzaamheden op basis van Projectuitvoering per jaar?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op de vra~en 79 en 126.
Document: programma van Eisen perceel 1-8, p. 3, paragraaf1.d: Snelheid van
levering. Perceel 5
Bij de uitvraag voor een project op basis van Projectuitvoering vraagt u van
opdrachtnemer een plan van aanpak met een voorstel voor de wijze waarop de
projectuitvoering zou moeten worden ingevuld. Fonnuleert het COA per
opdracht de criteria waar het plan van aanpak aan moet voldoen of zijn deze
standaard?

Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het CDA gaat
bij de beantwoording van deze vraag van de veronderstelling uit dat met
"criteria" is bedoeld de wensen van het CDA ter zake de inhoud van het plan
van aanpak. Gegeven die veronderstelling luidt het antwoord bevestigend, aldus'
dat het CDA in de betreffende situatie steeds zal aangeven wat het CDA
verwacht van de inhoud van het plan van aanpak.
Document: programma van Eisen perceel 1-8,p. 6, paragraaflIla. Perceel 5
U geeft aan dat incidenteel ook niet voorgeschreven functieprofielen onderwerp
kunnen zijn van het Programma van Eisen. Kunt u aangeven op welke
functieprofielen u duidt? Kan de Opdrachtnemer bij afwijkende functieprofielen
afwUkende tarieven hanteren?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Uw vraag kan
niet specifiek worden beantwoord voor perceel 5 maar om een algemeen
voorbeeld te geven noemen wij de functie van salarisadministrateur. CDA heeft
ervoor gekozen deze niet op te nemen in perceel 3 maar stelt zich voor deze
vraag wel uit te zetten in dat perceel. Partijen treden alsdan in overleg over het
dan te hanteren tarief, hetgeen uiteraard in logisch verband zal moeten staan
tot de bij de aanbestedingsprocedure voor de overigefunctieprofielen
~eoffreerde maximumuurtarieven.
Document: programma van Eisen perceel 1-8,p. 7, paragraafIIIc. Perceel 5
Is het Opdrachtnemer in geen geval toegestaan onderaannemers in te schakelen?
Verstaat u onder onderaannemers ook ZZP-ers?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : In de
Preselectiefase hebben Geselecteerde Gegadigden aangegeven ofzij zelfstandig
inschrijven ofinschrijven met Onderaannemer(s). Daarnaast hebben zij
aangegeven dat zij kunnen voldoen aan de door het CDA gevraagde profielen.
Indien een Opdrachtnemer bij een specifieke situatie een onderaannemer moet
inschakelen die niet is opgenomen in de Raamovereenkomst, dan is er sprake
van levering middels onderdeel B. Een ZZP'er wordt overigens niet aangemerkt
als een Hulppersoon in de zin van de Raamovereenkomst. Zie in dit kader tevens
de antwoorden op de vragen 116, 117 en 125.
Document: programma van Eisen perceel 1-8,p. 7, paragraaflIJf, Perceel 5
Voorstel wijziging tav 'overname personeel':
Wij gaan niet akkoord met de bepaling overname personeel.
Voorstel wijziging zie standaardfonnulier opmerkingen concept ROK.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie de reactie
van het CDA bij de opmerkingen bij artikel 27.4 van de Raamovereenkomst.
Die opmerkingen en deze vraag 131 is geen dwingende reden voor het CDA de
desbetre.ffende bepaling te wijzigen.
Document: programma van Eisen perceel 1-8,p. 7, paragraafIVa 13, Perceel
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Kunt u specificeren wat u verstaat onder inwerktijd (criteria, aantal dagen)? Is
deze aan de orde bij de start van iedere opdracht (Detachering en
Projectuitvoering) of betreft dit enkel situaties waarin de Opdrachtnemer besluit
een andere teamsamenstelling/een andere gedetacheerde in te zetten?

Annvoord 132

Vraag 133

Annvoord 133
Vraag 134

Antwoord 134

Vraag 135

Annvoord 135

Vraag 136

Antwoord 136
Vraag 137
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Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA
verwijst naar de reactie bij de opmerkingen bij artikel 1 lid .3 van de
Raamovereenkomst; welke opmerkingen en deze vraag 132 reden is geweest de
bepaling te wijzigen. Artikel 10 lid 3 ziet overigens op de eventuele inwerktijd
van een vervanger. Daarnaast geldt artikel 7 lid 3. Volgens die bepaling kan
ook sprake zijn van een inwerkt!id van een Deskundi}{e.
Document: programma van Eisen perceel 1-8,p. 10, Bijlage L onder 1,
Prestatie indicatoren, Perceel 5
Welke criteria hanteert u voor een spoedaanvraag?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie Programma
van Eisen pag. 3, paragraafI onderdeel d (Snelheid van levering).
Document: Beoordelingsprocedure offertes, p. 17, vragen G1, perceel 5, punt 3.
Bedoelt u met 'organisatiestructuur' de afstemmings- en besluitvorming binnen
het COA of de politieke verantwoordelijkheid van het COA of de diverse
contactpersonen binnen de regio's van het COA voor de Opdrachtnemers of iets
anders?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA doelt
op de afstemmings- en besluitvormingsprocessen binnen het eGA. Zie tevens
Beoordelin}{sprocedure op paKina 34.
Algemene opmerking:
De raamovereenkomst heeft een groot aantal bepalingen die veel administratief
werk met zich meebrengt; hoe verhoudt zich dat tot kabinetsbeleid dat is gericht
op administratieve lastenverlichting voor ondernemers?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De bepalingen
in de raamovereenkomst die administratiefvan aard zijn waarborgen dat onder
andere factuurafhandeling soepel verlopen en zien erop toe dat het eGA de
uitgaven correct kan verantwoorden. Het eGA mag daarnaast verwachten van
haar strategische partners dat zij in staat zijn de gevraagde
managementinformatie te verstrekken..Dit is een van de basisaspecten in het
kader van professioneelleveranciersmanagement.Het eGA erkent niet dat er
sprake is van overmatif{ administratiefwerk.
Document: programma van Eisen perceell-8,p. 4, paragraaf 1. i, percee/5
Voorstel wijziging in het kader van de administratieve lasten stellen wij voor de
managementrapportage tot eens per halfjaar te beperken.
Betreft alle percelen: Uw su}{}{estie wordt niet overgenomen.
Document: RGK, artikel 10.1 (ii), p. 13, perceel 5
Het COA stelt dat de deskundigen die gedurende een periode van meer dan 5
dagen niet bereid zijn/in staat zijn de werkzaamheden te verrichten onverwijld
vervangen dienen te worden. Hoe gaat u om met geplande vakanties en korte
periode van ziekte met name in relatie tot de duur van de werkzaamheden of het
project?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De bepaling
heeft geen betrekking op de afwezigheid van een Deskundige vanwege een
vakantie waarover afspraken zijn gemaakt in overeenstemming met artikel 9.5
van de Raamovereenkomst, Iedere andere omstandigheid kan gegronde reden
zijn voor het eGA te verlangen dat de Deskundige wordt vervangen. Het is
afhankelijk van de omstandigheden van het geval qf het eGA in het
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desbetreffende geval van die bevoegdheid gebruik zal maken.
Document: ROK, artikel 12.3, p. 15, perceel 5
Dit artikel bevreemdt ons, omdat het COA aangeeft zelf de
instructiebevoegdheid te hebben over de gedetacheerden. Derhalve heeft de
Opdrachtnemer geen invloed op de werkomgeving waarin de gedetacheerde
opereert en de activiteiten die hij of zij ontplooit. Is het COA bereid dit artikel te
laten vervallen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Deze vraag 138
alsmede opmerkingen bij die bepaling zijn voor het COA reden tot wijziging van
de bepaling. Zie de reactie van het COA bij de opmerkingen bij artikel 13 lid 3
van de Raamovereenkomst voor een toelichtinK op de Kewtjzigde bepalinl{.
Beoordelingsprocedure offertes, pagina 2
Met betrekking tot de beoordeling van gunningscriterioum G 1 geeft u aan dat
het COA zich het recht behoudt andere informatie dan de antwoorden op de
gestelde vragen te betrekken bij de beoordeling van de offerte. Waar kunnen wij
informatie kwijt over onze dienstverlening, indien wij buiten de gestelde vragen
om extra informatie willen geven die wij relevant achten voor uw beoordeling?
Betreft alle percelen: Bij 'andere informatie' moet worden gedacht aan een
eventuele verduidelijking van de Offerte die -in voorkomende gevallen- op
verzoek van het COA door Inschrijver wordt verschaft (zie ookparagraaf1.12
van de Offerteaanvraag). Het staat inschrijver uiteraard niet vrij om uit eigen
beweging buiten de gevraagde informatie om, extra informatie te geven over de
KeVraal{de dienstverleninl{.
Beoordelingsprocedure offertes, pagina 29, vraag 1
Begrijpen wij goed dat u per Werving- en Selectieopdracht de drie geselecteerde
partUen waarmee u een raamcontract afsluit om een offerte zal vragen?
Betreft alle percelen met uitzondering van perceel 9 : Uw interpretatie is
correct.
Beoordelingsprocedure offertes, pagina 29, vraag 2
Wat verstaat u in de context van perceel 10 onder 'de lusten en lasten'?
In de context van zowel perceel 10 als wel in die van alle overige percelen stelt
het COA dat het aangaan van een Raamovereenkomst als gevolg van een
aanbesteding die door eOA getypeerd is als strategisch, leidt tot wederzijdse
rechten en plichten en dus ook met de intentie waar mogelijk te komen tot winwin-situaties. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op het laatste aspect van deze
vraag waarin u gevraagd wordt uw verwachtingen in deze van en naar het COA
kenbaar te maken.
Beoordelingsprocedure offertes, pagina 29, vraag 20
a) Het is ons niet duidelijk wat u onder samenwerking verstaat. Kunt u dit
verhelderen aan de hand van een concreet voorbeeld waarbij van
samenwerking sprake is?
b) Mogen wij de vraag beantwoorde aan de hand van dit concrete
voorbeeld.? Met andere woorden hoe zouden wij de samenwerking
invullen in deze concrete situatie?
In de Beoordelingsprocedure heeft het COA expliciet aangegeven welke
aspecten in deze belangrijk worden gevonden. Concreet vertaald naar perceel
10 kunnen wij een dusdanig grote uitvraag / opdracht voorstellen dat er sprake
is van een opdracht die door meerdere Opdrachtnemers zal moeten worden
uitgevoerd teneinde succesvol te zijn. In een voorkomend geval kan het COA
zich voorstellen dat er sprake is van samenwerking tussen de Opdrachtnemers.
Daarnaast kan er binnen COA sprake zijn van multidisciplinaire projecten
waaraan door Opdrachtnemers uit andere percelen wordt meegewerkt en
waaruit een Wervinl{ & Selectie opdracht voortvloeit, hetgeen u dwingt om ook
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dan de samenwerking met andere Opdrachtnemers aan te gaan.
Beoordelingsprocedure offertes, pagina 29, vraag 27
Wervingsadvertenties vallen buitende scope van van de opdracht?
1. Geldt dit ook voor internet advertenties op de diverse vacaturesites?

Het plaatsen van een advertentie kan integraal onderdeel uitmaken van de 'beste
wervingsaanpak'; hierbij versterken de diverse wervingsinstrumenten elkaar.
2. Kunnen wij invloed uitoefenen op de wervingstekst van de advertentie en het
medium waarin deze wordt geplaatst?
Betreft uitsluitendperceel 10: Het eOA heeft vanafhaar Preselectiedocument
willen aangeven dat zij een Raamovereenkomst heeft inzake advertenties en
publicaties. Opdrachtnemers in perceel 10 dienen zich hiervan rekenschap te
geven, waarmee niet is gezegd dat er geen enkele vorm van samenwerking
mogelijk zou zijn. Hiermee is wederom een voorbeeld gegeven op de door u
gestelde vraag 142.
Beoordelingsprocedure offertes, pagina 29, vraag 1
Wat verstaat u binnen de context van perceel 10 onder strategische onderwerpen
en tactische producten?
Betreft uitsluitendperceel 10: Zie het antwoord op vraag 108, waarbij
vanzeljsprekend Inkoop / Facility Management in deze situatie Werving &
Selectie is.
Offerteaanvraag, pagina 17, paragraaf 2.3
Is het toegestaan om een extra aanvullende onderaannemer toe te voegen,
wanneer deze afkomstig is uit dezelfde moerdermaatschappij als inschrijver
(hoofdaannemer)?
Betreft alle percelen: Het eOA heeft de Preselectie afgesloten en is met
Geselecteerde Gegadigden de Offertefase ingegaan. Het is niet toegestaan in
deze fase wijzigingen door te voeren door het toevoegen van een (extra)
onderaannemer ofcombinant, behoudens voor zover is voldaan aan artikel 4
van de Raamovereenkomst. Zie ook paragraaf 2.3 van de O.!ferteaanvraag.
Programma van Eisen, pagina 6, IV Financiële eisen, a.9/a.l 0
Wij gaan accoord met het kostenloos leveren van een nieuwe kandidaat binnen
een 6 maanden garantieregeling. Kunt u er zich in vinden, dat wij voor reden
beïndiging opdracht die redenenen willen uitsluiten die voor risico bij
opdrachtgever liggen? Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een reden als:
vermindering van arbeidsplaatsen.
Betreft uitsluitend perceel 10: Uw voorstel neemt het eOA over.
Programma van Eisen, pagina 4 II a (iv).
In deze zin lijken woorden weggevallen, waardoor de essentie van uw vraag niet
meer volledig duidelijk is. Kunt u aub aangeven wat u precies vraagt, door de
formulering aan te passen?
Betreft uitsluitendperceel 10; u dient het eOA in staat te stellen om in gesprek
te komen met de kandidaat, ongeacht ofu deze kandidaat zelfgeworven en
geselecteerd heeft, dan wel via een derde betrokken heeft.
Programma van Eisen, pagina 6: al
U spreekt over een vergoeding voor deeltijd medewerkers, waarbij de basis is
het deeltijdjaarsalaris. Dit is in onze branche niet gebruikelijk, kunt u aangeven
wat uw beweegredenen hiervoor zijn en bent u bereid dit aan te passen naar een
fulltime basis jaarsalaris?
Betreft uitsluitendperceel 10: Het eOA is niet bereid dit aan te passen naar een
fulltime jaarsalaris aangezien het eOA van mening is dat een en ander zou
moeten worden teruggerekend naar een terugverdientijd en het eOA het als
onredelijk bestempeld dat voor een 0,5 FTE een 100% vergoeding wordt
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Vraag 150
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Vraag 151

Antwoord 151

Vraag 152

Antwoord 152
Vraag 153

Antwoord 153

Vraag 154
Antwoord 154

Vraag 155

Antwoord 155

doorbelast. Tevens heeft marktonderzoek voorafuitgelvezen dat uw interpretatie
door de branche willekeuri)!, wordt toe)!,epast.
Perceel 8: Offerteaanvraag: pagina 12: Paragraaf 1.9: Casepresentatie: Kan er
een voorbeeld van een case worden gegeven, om een indruk te krijgen wat er
van de Inschrijver wordt verwacht?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie paragraaf
2.3 van deze Nota van Inlichtingen.
Perceel 8: Offerteaanvraag: pagina 22: bij " Onderdeel B betreft de brokersfee".
Hier worden kandidaten genoemd die niet in dienst zijn van Opdrachtnemer.
Bedoelt men hier ook kandidaten die als zzp' er aan ons verbonden zijn?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : zie het
antwoord bij vraag 116 en 117.
Perceel 8: Vragenlijst sectie G1: Vraag 1. In deze vraag zijn maar liefst 6
deelvragen verpakt. Als wij voor het antwoord op de volledige vraag slechts 1
A-4 mogen gebruiken, betekent dit per deelvraag ongeveer 1 alinea. Denkt u dat
u met een antwoord van 1 alinea een goed beeld krijgt van de kwaliteit van onze
dienstverlening?
Betreft alle percelen: CDA heeft in haar Nota van Inlichtingen in de
Preselectiefase een uitgebreide toelichting gegeven bij de begrippen beknopt en
relevant en had daarmee de gerechtvaardigde verwachting mogen hebben nZI
niet wederom geconfronteerd te worden met vragen dienaangaande. Zie ook het
antwoord op vraag 77.
Perceel 8: Vragenlijst sectie G 1: Vraag 20. Op welke andere leveranciers doelt u
hier; onze concurrenten, of leveranciers van andere diensten? Waarom vindt u
samenwerking nodig of wenselijk?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 86 en vraag 142.
Perceel 8: Annex 1 Programma van Eisen: Pagina 3: onder ld: Wat bedoelt u
met de laatste alinea en eerste zin van pagina 3 en 4: Indien geen van partijen
met een overeenkomst.....in mag schakelen in de plaats van de Opdrachtnemer.
Waarom wordt specifiek verwezen naar een ZZP-er?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : De ervaring
heeft geleerd dat zich situaties kunnen voordoen waarin alle Dpdrachtnemers in
het desbetreffende Perceel om hen moverende redenen niet in staat zijn te
voldoen aan de door CDA gestelde vraag. Het kan dan niet zo zijn dat het CGA
daarmee haar vraag moet intrekken, waarmee zij op zoek zal gaan teneinde
alsnog een resultaat te behalen. In deze is niet zozeer specifiek naar een ZZP-er
verwezen. Het in voorkomende gevallen contracteren van ZZP-ers uit het eigen
netwerk berust op een andere bevoegdheid en betreft andere omstandigheden, te
weten dat het CDA steeds gerechtigd is .
Perceel 8: Annex 1 Programma van Eisen: Pagina 4: onder Ie: Hoe lang wordt
Opdrachtnemer geacht een overgang te dulden?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Een en ander
zal specifiek afhangen van de situatie en is onderwerp van gesprek in de
implementatie/ase.
Perceel 8: Annex 1 Programma van Eisen: Pagina 4: onder f. (vervanging van
deskundigen). Mocht dit een keer aan de orde zijn, kunt dan aangeven hoe de
procedure verloopt bij het weigeren, maar vooral stopzetten van de
Deskundige(n). Kondigt COA dit tijdig aan bij opdrachtnemer? En zo ja,
wanneer?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het CDA zal te
allen tijde in een voorkomende situatie in overleg treden met de Dpdrachtnemer
en haar besluit met redenen omkleden. Al naar gelang de aard van de oorzaak
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Vraag 159
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Vraag 160

Antwoord 160

Vraag 161

Antwoord 161
Vraag 162

Antwoord 162

Vraag 163

Antwoord 163

Vraag 164

Antwoord 164

zullen partijen in deze gezamenlijk moeten optreden.
Perceel 8: Annex 1 Programma van Eisen: Pagina 4: onder g.
(eigendomsrechten). Hoe ver strekt dit? Kunnen er wel reference cases
beschreven worden?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eOA
verw(jst in deze naar het gestelde in de Raamovereenkomst onder artikel 22.
Perceel 8: Annex 1 Programma van Eisen: Pagina 6: onder f. (tijdregistratie).
Wil eOA naast het tijdregistratieformulier confonn de door het eOA
aangeleverde specificaties ook ons eigen tijdregistratiefonnulier ondertekenen?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Uitsluitend het
tijdregistratieformulier van het eOA is van belang voor het vaststellen van de
rechten en verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst en de op grond
daarvan gesloten Nadere Overeenkomst. Ofhet eOA daarnaast het
tijdregistratieformulier van de Opdrachtnemer, in verband met eigen
administratieve procedures van de Opdrachtnemer, zal ondertekenen zal
onderwerp van overleg tijdens de implementatiefase zijn.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 25: Vragen Gl: 1: Wat
bedoelt u met tactische producten?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 108, waarbij vanzelfsprekend Inkoop / Facility Management
in deze situatie Juridische adviesdiensten is.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 25: Vragen Gl: 11: Kunt u
de vraag herfonnuleren?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eOA zal de
vraag niet herformuleren. In de Beoordelingsprocedure is op pagina 35
expliciet weergegeven wat het eOA voorstaat met deze vraag en op welke
aspecten zij het antwoord zal beoordelen.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 25: Vragen G 1: 14: In
hoeverre wijkt deze vraag af van vraag 11? Hoe wordt de indruk vastgesteld en
hoe worden we hiervan op de hoogte gesteld?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : In de
Beoordelingsprocedure is op pagina 36 expliciet weergegeven wat het eOA
voorstaat met deze vraag en op welke aspecten zij het antwoord zal beoordelen.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 25:Vragen G 1: 15: Hoe gaat
u om met eigendomsrechten en hoe ver strekken deze? (zie ook programma van
eisen, p 4 onder g)
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie voor het
antwoord op deze vraag het gestelde in artikel 22 van de Raamovereenkomst.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 25: Vragen G 1: 20: Wat
bedoelt u hiermee en op welke leveranciers doelt u? Geeft eOA inzicht in alle
leveranciers?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 86. Indien de noodzaak daartoe op enig moment bestaat,
zal het eOA inzicht geven in de Opdrachtnemer waarmee zij een
Raamovereenkomst heeft afgesloten.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 25: Vragen G 1: 23: Wat
verstaat u onder contractimplementatie?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Op pagina 38
van de Beoordelingsprocedure heeft het eOA expliciet gesteld wat zij met deze
vraag voorstaat en op welke aspecten beoordeling zal plaatsvinden.
Perceel 8: Beoordelingsprocedure offertes: Pagina 35: Beoordelingscriteria: 11:
Wat bedoelt u met o.b.v. onderlinge vergelijking?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eOA
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beoordeelt in deze de door ti geformuleerde visie en heeft daarbij als
referentiekader haar eigen beeld dan wel het gevormde beeld op basis van de
ingediende Offertes.
Vraag 165

Antwoord 165

Vraag 166

Antwoord 166

Vraag 167

Antwoord 167
Vraag 168

Antwoord 168

Vraag 169

Antwoord 169

Perceel 4,
Is het toegestaan om de opdracht (mogelijk deels) vanuit eigen kantoorlocatie te
organiseren? Hierdoor zijn onder meer pieken en dalen in de werkvoorraad van
eOA eenvoudiger op te vangen.
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het zal
afhankelijk van enerzijds het perceel en anderzijds de aard van de opdracht zijn
waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd In deze is de
contracteigenaar / budgethouder bepalend en zal hij in de uitvraag afwijkende
mogelijkheden specifiek benoemen. Zie ook artikel 9 van de Raamovereenkomst
voor de percelen 1 tot en met 8, waarin is bepaald dat in de Nadere
Overeenkomst wordt bepaald waar de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd

Perceel 4:
Hoe wordt uiteindelijk de verdeling van de werkzaamheden onder de
geselecteerde adviseurs door eOA gedaan?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie in deze het
Programma van Eisen en het daarover gestelde inzake de besteluitvraagprocedure (paragraaf L onderdeel c) en de totstandkoming van een
Nadere Overeenkomst zoals beschreven in artikel 6 van de Raamovereenkomst.
Daaruit blijkt dat de Opdrachtnemers met een Raamovereenkomst voor het
desbetreffende perceel worden uitgenodigd een offerte voor een Nadere
Overeenkomst in te dienen, welke offertes het COA beoordeeld op basis van de
gunninf{criteria prijs en kwaliteit
Perceel 4, pag. 14 beoordelingsprocedure offertes 2009/8 59-085092
Hier vraagt u hoe de samenwerking met andere leveranciers binnen eOA wordt
ingevuld. Vallen onder deze leveranciers ook de overige gecontracteerde
adviseurs?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Zie het
antwoord op vraag 86.

Perceel 4,
Hoe wordt vanaf 16 november 2009 omgegaan met de meldingen en het
organiseren van de uitvoering van correctief onderhoud (24 uurs)? Vallen deze
diensten eveneens onder deze aanbesteding en worden de geselecteerde
adviseurs ook hiennee belast? Wij zijn namelijk van mening dat er een
koppeling moet zijn tussen het verbouwen/renoveren en de uitvoering van het
correctieve onderhoud.
Betreft uitsluitendperceel 4 : In haar aanbestedingsdocumenten heeft het CDA
expliciet aangegeven welke onderdelen buiten de scope van deze aanbesteding
vallen. Indien u doelt op specifieke ingenieursdiensten dan wel de uitvoering
van bouwkundig onderhoud, vallen deze buiten de scope. U geeft hiermee tevens
antwoord op de door u gestelde vraag 167 waarmee het COA niet ontkend dat
er een koppeling mogelijk is. Een en ander echter te allen tijde onder regie van
hetCOA.
Perceel 8; Introductie; 5. Sectie G 1: Kwaliteit. Vraag 6.1
Wat bedoelt het eOA precies met deze vraag. Verlangt het eOA een
beschrijving van het werkproces met betrekking tot al deze onderwerpen? Zo
nee, wat verwacht het eOA dan wel?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het COA
verwijst naar de Beoordelingsprocedure pagina 34 waar het COA expliciet
heeft omschreven waarop deze vraag duidt en op welke aspecten beoordeling
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plaatsvindt.
Perceel 8; Introductie; 5. Sectie Gl: Kwaliteit. Vraag 6.1 en 6.6
Hoe verluidt uit vraag 6.1 "mensen aan projecten toewijzen" zich tot uit vraag
6.6 "tot een succesvolle match komen"? Wordt hiermee hetzelfde bedoeld?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Uw
interpretatie is correct, waarbij het eGA specifiek wenst te verwijzen naar de
diverse aspecten waarop beoordeling plaatsvindt zoals genoemd op de pagina 's
33 en 34 van de Beoordelin~sprocedure.
Kunt u aangeven wat het gemiddelde uurtarief is van de ZZP'er zoals deze
thans wordt ingezet? Graag verloop over 2007, 2008 en 2009 tot op heden.
Betreft alle percelen met uitzondering van perceel 10 : Het gemiddelde uurtarief
over de door u genoemde boekjaren is door het eGA niet te geven. Gp de eerste
plaats omdat het eGA op dit moment geen apart perceel tot zijn beschikking
heeft en ZZP-ers uitsluitend via bestaande mantelpartijen een overeenkomst tot
opdracht hebben afgesloten. Daarnaast is een en ander volledig afhankelijk van
de aard en duur van de gevraagde dienstverlening, waarmee de relevantie van
uw vraa~ aan het eGA voorbij gaat.
Paragraaf 1.9, blz.13, perceel 5 (Offerteaanvraag):
Wat is de rol van de in te zetten adviseur bij het COA tijdens de presentatie?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Voor de rol
verwijst het eGA naar het hierover gestelde in paragraaf 1.9 van de
Gfferteaanvraag De (senior) adviseur heeft geen specifieke rol, maar wordt wel
geacht een substantiële inbreng te hebben.
Paragraaf 4.4 G2, pag. 22, perceel 5 (Offerteaanvraag):
Verwacht u van de Gegadigde bij het aanleveren van één uurtarief voor álle
functieprofielen (onderdeel A) een uurtarief op detacheringsbasis?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Ja. In
paragraaf 4.4 van de Gfferteaanvraag is duidelijk beschreven wat het eGA
verwacht b~j onderdeel A.
Paragraaf 4.4 G2, blz 22, perceel 5 (Offerteaanvraag):
Verlangt u van gegadigde bij het aanleveren van de brokersfee enkel de
gehanteerde brokersfee of verlangt u tevens het inkoopuurtarief van de evt. te
plaatsen derde?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Het eGA
verwacht in deze uitsluitend de door u te hanteren brokersfee, zoals ook
duidelijk beschreven in paragraqf 4.4 van de Offerteaanvraag.
Paragraaf 4.4 G2, blz 22, perceel 5 (Offerteaanvraag):
Klopt het dat gegadigde een hoger uurtarief mag hanteren op het moment dat
een derde wordt voorgesteld op een opdracht (onderdeel B) c.q. project?
Indien Gpdrachtnemer niet in staat is om op basis van de overeen te komen
maximale uurtarieven een Deskundige aan te bieden die als werknemer, ZZP 'er
ofanderszins reeds verbonden is aan de Gpdrachtnemer en zelfervoor kiest
gebruik te maken van de diensten van een derde, is het zijn keuze om die derde
in te schakelen. In de ogen van het eGA is er als dan sprake van 'doorlevering '.
Nimmer kan het als dan te offreren uurtariefhoger zijn dan hetgeen contractant
geoffreerd zou hebben indien hij een eigen werknemer, ZZP 'er ofanderszins
aan hem verbonden persoon als Deskundige had kunnen aanbieden. Zie ook het
antwoord op vraag 116 en vraag 117.
Sectie G 1, Kwaliteit, vraag 4:
Wat verwacht u van Gegadigde in deze, een algemene beschrijving hoe te
anticiperen op een veranderingstraject en de implementatie daarvan of een plan
van aanpak die de in te zetten werknemer dient uit te voeren?
Betre.ft alle percelen met uitzonderinK van de percelen 9 en 10 : Gp pagina 34
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van de Beoordelingsprocedure heeft het CDA bij vraag 4 expliciet aangegeven
waar zij op doelt, inclusiefde aspecten waarop de beoordeling zal plaatsvinden.
Sectie G 1, kwaliteit, vraag 13:
..
Gezien de algemene formulering van vraag 13, waarbij meerdere interpretaties
mogelijk zijn, zou ik graag willen weten op welke (evt) spanningsvelden u
doelt?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Op pagina 35
en 36 van de Beoordelingsprocedure heeft het CDA bij vraag 13 expliciet
aangegeven waar zij op doelt, inclusiefde aspecten waarop de beoordeling zal
plaatsvinden.
Sectie Gl, Kwaliteit, vraag 15:
Kunt u vraag 15 concreter opstellen, doelt u op de verkregen informatie van de
in te zette werknemer of de intermediair? Is er geen sprake van een
geheimhoudingsplicht van de in te zetten werknemer?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Op pagina 36
van de Beoordelingsprocedure heeft het CDA bij vraag 15 expliciet aangegeven
waar zij op doelt, inclusie.fde aspecten waarop de beoordeling zal plaatsvinden.
Sectie G 1, Kwaliteit,. vraag 18:
Wat voor invulling verwacht u van Gegadigde als Gegadigde een
geheimhoudingsplicht heeft naar al haar klanten toe?
Betreft alle percelen met uitzondering van de percelen 9 en 10 : Op pagina 37
van de Beoordelingsprocedure heeft het CDA bij vraag 18 expliciet aangegeven
waar zij op doelt, inclusiefde aspecten waarop de beoordeling zal plaatsvinden.
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i~ropese Aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management - COA

!Centraal Orgaan opvang asielzoekers (CDA)
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Iverzonden bericht
RE: perceel 10/meerdere inschrijvers binnen de holding

Van:
Aan:
Onderwerp:
Context:
Datum:

C

opvang asielzoekers)

~

.
.
. re Insc
vers binnen de hOlding--'·
Perceel 10: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Ma~viesdiensten &
Interim management
do 23 jul 2009 14:04

!Geachte mevrouw [%uw_tussenvoegsel%] [%uw_achternaam%],
iTer aanvulling op de eerder verzonden ontvangsbevestiging van uw mededeling, wil ik u graag informeren
ldat het COA momenteel onderzoek wat de consequenties zijn van de door u gedane mededeling. Ik
!verwacht u hier eind volgende week over te kunnen informeren.
lVertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

.-

IMet vriendelijke groet,

:Projectteam Europese Aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management - COA

ICentraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
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lontvangen bericht
perceel 10

I

Antwoord

I

Van:
Onderwerp:
Context:

', "èrceel 10
,
Perceel 10: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten
& Interim management
do 23 jul 2009 14:49

Datum:
~.
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:Beste lezer,
j Dinsdagochtend

heb ik u een bericht gestuurd inzake de aanbesteding betreffende perceel 10.

. -wil zich per direct, en wel op eigen initiatief, terugtrekken uit de aanbesteding voor perceel
~ 10.
/We waren helaas niet op de hoogte d a t _ o o k heeft ingeschreven op perceel 10. Deze week, dus
jin een""um,
er ~Wij beide door zijn naar de
. Aangezien
Izowel
als
vallen onder de zelfde holding, kiezen wij,
or, om
lons p r Irec
t e .en
-ver perceel· 10 en als onderaannemer te fungeren vla
Wellicht
Iten overvloede; maar
. heeft zeker niet doelbewust de wetgeving overtre en.
INatuurlijk begrijpen w J a
een uitermate onplezierige mededeling is. Nogmaals onze oprechte excuses!

ZIIJI····

~ Met

vriendelijke groet,

: M~t vriendelijke groet,

-

ItegiOmanager

lw

eert en bemiddelt professionals in marketing en communicatie.
iAmsterdam, Arnhem, Den.Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

i - - - disclaimer --:The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use ~
:of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient you are '
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Ihereby requested to inform the sender and to destroy the original and all copies unread.

;Publication, distribution and provision of this information to third parties are prohibited and are

Iuniawfui. No rights may be attached to this message. USG People N.V. is not responsible for the

:
nor for any
Idelay in its receipt. Furthermore, USG People N.V. can neither guarantee that this e-mail message
j is virus-free, nor that e-mail messages are transmitted without the unauthorised intervention of .
Ithird parties.

!proper and complete transmission of the information contained in this communication

I
I
I
~

~
~

I

Ii
I

I
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Iverzonden bericht
Perceel 10

Van:
Aan:
Onderwerp:
Context:

y)

er
Perceel 10: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &
Interim management
wo 29 jul 2009 17:16
USG Capacity brief.pdf (201 Kb)

Datum:
Bijlagen:
-~-;;ht~-;;~ro~:'

_m_

---------'--'--"-'-'-"-'--~-'--'-'-"--~""-"'-'-'-"--'----l

IGraag wil

ik uw aandacht vragen voor bijgevoegde brief, welke tevens voorzien van een handtekening per
! post naar u is verzonden.
!Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
! Met vriendelijke groet,

!Projectteam Europese Aanbesteding

Management Adviesdiensten & Interim Management - COA
:Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
;
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C OA

Centraal Orgaan opuang asielzoekers
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

postbus 3002, 2280 ME RIJSWIJK

1\'Ianagement Services
Sir Winston ChurchiIllaan 366a

t.a.v.
Waldorpstraat 17 K
2521 eA Den Haag

2285 SJ RUSWIJK
telefoon

(070) 372 76 67

fax

(070) 372 71 00

postadres postbus 3002
2280 l\t1E RIJSWUK

datum
onderwerp
ons kenmerk

29 juli 2009
Europese aanbesteding
20091 S 59-085092

telefoon

Johan van der Valk
(070) 372 75 36

MS/BHIIKINI09u.0030

e-mail

1

bijlage(n)

/

inlichtingen bij

00
uw brief

1

Geachte
Uw bericht van 23 julijI. inzake het (op eigen initiatief) terugtrekken v

~an de aanbestedingsprocedure voor perceel 10 (Europese aanbesteding
Management adviesdiensten & Interim management met het kenmerk 2009/S 59085092) ontving ik in goede orde. Op uw verzoek zal het COA
. niet
langer aanmerken als partij bij de aanbestedingsprocedure voor perceel 10.
Ter vennijding van ieder misverstand wijst het eOA er nog op dat het indienen van twee
aanmeldingen voor perceel 10 door partijen die - naar thans blijkt - op grond van artikel
2.13 van het Preselectiedocument (alsmede artikel 1.15 van de Offerteaanvraag) als één
inschrijver moeten worden beschouwd, er toe leidt dat beide aanm~ldingen voor perceel
10 (achteraf bezien) als ongeldig moeten worden aangemerkt. Nu
. te
kennen heeft gegeven geen partij meer te zijn bij de aanbesteding van perceel 10, is er
geen grond om haar (eerdere) aanmelding voor perceel 10 alsnog ongeldig te verklaren.
De aanmelding van
voor perceel 10 is vooralsnog evenwel
gehandhaafd. Deze aanmelding heeft het COA - op grond van het nieuw gebleken feit dan ook (alsnog) ongeldig moeten verklaren. Een en ander betekent dat het voor•
. - anders dan u veronderstelt - niet mogelijk is om (via de inschrijvmg van
op perceel 10 als onderaannemer te "fungeren".
Hoewel het COA er alle begrip voor heeft dat een en ander teleurstellend is, dient het
COA aan het bepaalde in de aanbestedingsdocumenten strikt de hand te houden.
Voor de goede orde benadrukt het eOA nog dat bovenstaande de
aanmelding/inschrijving voor perceel 5 geheel onverlet laat.
Correspondentie uitsluitend
aan het postadres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief

'~~

~-<J'~
\9 Centraal Orgaan opvang asielzoekers

COA

Tot een (vrijblijvende) nadere toelichting is het eGA uiteraard te allen tijde bereid.
Het eGA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnfonneerd.
Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

..../.:~;~{~eCtleider Europese aanbesteding Management adviesdiensten & Interim management
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Iverzonden bericht
Perceel 10

Van:
Aan:
Onderwerp:
Context:

Perceel 10
Perceel 10: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten &
Interim management
wo 29ju1200917:18

Datum:
Bijlagen:

~ Start People BV brief.pdf (192 Kb)
_'~~~'
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! Geachte heer• • •

jGraag wil ik uw aandacht vragen voor bijgevoegde brief, welke tevens voorzien van een handtekening per

Ipost naar u is verzonden.
iVertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
! Met vriendelijke groet,

IProjêctteam Europese Aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management - COA
!Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
:
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C OA

Centraal Orgaan opuang asielzoekers
postbus 3002, 2280 ME RIJSWUK

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
l\'lanagement Services

Sir Winston Churchilllaan 366a

t.a.v.
Postbus 1
1300 AA Almere

2285 SJ RUSWUK
telefoon

(070) 372 76 67

fax

(070) 372 71 00

postadres postbus 3002
2280 ME RIJSWUK

onderwerp

29 juli 2009
Europese aanbesteding
20091 S 59-085092

telefoon

(070) 372 75 36

ons kenmerk

MSIBH/IKlN109u.0030

e-mail

1

uw brief

1

bijIage(n)

1

datum

inlichtingen bij

01

Geacht_,
In het kader van de Europese aanbesteding Management adviesdiensten & Interim
management met het kenmerk 20091 S 59-085092 van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers waarvoor u een Kwalificatiedocument heeft ingediend, deel ik u het
volgende mede.
Bij (emaiI)bericht van 21 julijl alsmede van 23 julijl. heeft
COA in kennis gesteld van het feit dat
en
(zelfstandig) hebben aangemeld voor perceel 10, terwijl zowel
.V. deel uitmaken van hetzelfde concern
Het indienen van twee (zelfstandige) aanmeldingen voor perceel 10 door deze twee
partijen die - naar mag worden verondersteld - zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in
artikel 24b, boek 2, BW leidt er op grond van artikel 2.13 van het Preselectiedocument
(alsmede artikel 1.15 van de Offerteaanvraag) toe dat zowel de aanmelding van USG .
Capacity B.V. als de aanmelding van
. voor perceel 10 als ongeldig
moet worden aangemerkt.
Nu =.
• bij (email)bericht van 23 julijl. reeds te kennen heeft gegeven
geen partij meer te zijn bij de aanbesteding van perceel 10, is er geen grond om haar

~ voor perceel 10 alsnog ongeldig te verklaren. De aanmelding van_.
_ . voor perceel 10 is (vooralsnog) evenwel gehandhaafd. Deze aanmelding
dient aldus, op grond van het nieuw gebleken feit, (alsnog) ongeldig te worden
verklaard.

Correspondentie uitsluitend
aan het postadres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief

Centraal Orgaan opuang asielzoekers
Hoewel het eOA er alle begrip voor heeft dat de consequentie van de door u bij
aanmelding gemaakte fout teleurstellend is, dient het eOA aan het bepaalde in de
aanbestedingsdocumenten strikt de hand te houden. Zij kan met het oog op de gelijke
behandeling van inschrijvers/gegadigden geen partijen tot de aanbestedingsprocedure
toelaten die daar op grond van het Preselectiedocument (en!of de Offerteaanvraag) geen
aanspraak op kunnen maken.
Mocht u onverhoopt bezwaren hebben tegen de beslissing van het eOA om de

aanmelding v~naar aanleiding van uw mededeling alsnog ongeldig
te achten, dan dient u binnen 15 dagen na verzending van deze mededeling een kort
geding aanhangig te hebben gemaakt bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag.
Indien binnen deze termijn van 15 dagen na verzending van deze mededeling een kort
geding aanhangig is gemaakt door betekening van een dagvaarding, zal het eOA niet
overgaan tot opening en beoordeling van de inschrijvingen voor perceel 10 alsmede tot
gunning van perceel 10, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij dat strikt
noodzakelijk is wegens dwingende spoed als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of
een zwaarwegend belang onverwijlde gunning van perceel 10 gebiedt~
Indien u binnen de termijn van 15 dagen na verzending van deze mededeling, derhalve
vóór 13 augustus 2009, geen kort geding aanhangig heeft gemaakt, ga ik ervan uit dat u
geen bezwaren heeft tegen mijn beslissing en geen aanspraak maakt op inschrijving op
perceel/gunning van perceel 10. U heeft in dat geval tevens uw recht verwerkt in een
bodemprocedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen (zie in dit verband ook
het bepaalde in 2.14 van het Preselectiedocument alsmede 1.10 van de offerteaanvraag).
Voor de goede orde benadrukt het eOA nog dat ongeldigverklaring var. de aanmelding

van. - . voor perceel 10 haar aanmelding/inschrijving voor perceel 9
geheel onverlet laat.
Het eOA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot een (vrijblijvende) nadere toelichting is het eOA uiteraard te allen tijde bereid.

Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

opese aanbesteding Management adviesdiensten & Interim management
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Llliml1l
Gert-Jan Vos (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
Proiectma naaer

Start

Afmelden

Werkblad

Overzicht

Europese Aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management - COA · Aanvraag

Instelling

Beheer

I Aanvraag I Offertes

IOfferteaanvraag

kOPleerl

bewerk

Naam:

Perceel 1: Offerteaanvraag Europese Aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim Management

Referentie:
Label:
Omschrijving:
Categorie:

2009/5 59-085092
Perceel 1: Strategische adviesdiensten
Perceel 1: Strategische adviesdiensten en projectmanagement en Interim management

verwijder I toevoegen-.j

Bescheiden

Documenten
Offerteaanvraag

Vragenlijst

Gepubliceerd

18-6-09 09:03

Bijlagen
Annex 5a Model Nadere Overeenkomst Detachering definitief
Annex 6: Geheimhoudingsverklaring
COA Gedragscode
Definitief Programma van Eisen perceel 1 t/m 8
Definitieve Raamovereenkomst perceel 1 t/m 8
Definitieve Raamovereenkomst Perceel 1- 8 Versie 8 juli 2009
Nota van Inlichtingen
Opmerkingen concept Raamovereenkomst perceel 1 t/m 8

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

Gepubliceerd
Gepubliceerd
Gepubliceerd
Gepubliceerd
Teruggetrokken
Gepubliceerd
Gepubliceerd
Gepubliceerd

8-7-09 16:09
8-7-09 16: 10
8-7-09 16: 10
8-7-09 16: 12
16-7-09 11:32
16-7-09 11:31
8-7-09 16: 13
8-7-09 16: 13

Genodigden

stuur uitnodiging

stuur bericht

trek terug

toevoegen
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Processchema
Regelset:
Status:
Publicatie datum:
Sluitingsdatum:
Laatste wijziging:

ontgrendel

i29-7-09 13:30

trek aanvraag terug

sluit aanvraag

Niet openbare procedure gunningsfase (40 dgn)
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Omschrijving
Naam:
Referentie:
Label:
Omschrijving:
Categorie:

Perceel
2009/5
Perceel
Perceel

2: Offerteaanvraag Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim management
59-085092
2: Opvang
2: Opvang

verwijder I toevoegen !I

Bescheiden

Documenten
Offerteaanvraag
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Gepubliceerd

18-6-09 09:22
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Annex 5a Model Nadere Overeenkomst Detachering definitief
Annex 6: Geheimhoudingsverklaring
COA Gedragscode
Definitief Programma van Eisen perceel 1 t/m 8
Definitieve Raamovereenkomst perceel 1 t/m 8
Definitieve Raamovereenkomst Perceel 1- 8 Versie 8 juli 2009
Nota van Inlichtingen
Opmerkingen concept Raamovereenkomst perceel 1 t/m 8

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
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Definitief Programma van Eisen perceel 1 t/m 8
Definitieve Raamovereenkomst perceel 1 t/m 8
Definitieve Raamovereenkomst Perceel 1- 8 Versie 8 juli 2009
Nota van Inlichtingen
Opmerkingen concept Raamovereenkomst perceel 1 t/m 8
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21-10-2009

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Aft~clAURE
•• OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

-1 - . . . .

Naam inschrijver:
Inschrijving voor perce(e)l(en):
Datum/tijdstip opening documenten:

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de 'in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,I

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

~

..

voldoe~

wor.(~Y /

Opmerking:

De offerte
/ NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordeeld ~ selectiecriteria.

'-..:./

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop
.",

..

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

~anagernent

1
Centraal Orgaan opuang asielzoekers

~ OPENING OFFERTES

._111'

Ifltlff.

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
S-~
Inschrijving voor perce(e)l(en):. .
Datum/tijdstip opening documenten:

VI,1

VI,I

VI,I

VI,2

.

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wÏze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

De offerte voldo4)/ NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordeel~ selectiecriteria.

.

wor~ /

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

;7

/'

J&
Cq1r6~rn Inkoop

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

8
Centraal Orgaan opuang asielzoekers

P~ OPENING OFFERTES

11

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

\I ··

Naam .i.n~chrijver:
InschrijVIng voor perce(e)l(en): . L."
Datum/tijdstip opening documenten:

VI,1
VI,I

VI,l

VI,l

Vl,2

.

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in Ja / Nee
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
Ja / Nee
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
Ja / Nee
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
Ja / Nee
esteld
Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

De offerte vold,.t;;;) / NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en w o r @
NIET beoordee~ selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

10
Centraal Orgaan opuang asielzoekers

P~ OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
Lr'. .
Inschrijving voor perce(e)l(en):
.
Datum/tijdstip opening documenten:
05 augustus 2009 om 16.00 uur

VI,!

VI,1

VI,1

Vl,2

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooi van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

Ja~~V

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

P.~s.Ç?\~'~

ÇjtJt&lf.

.

De offerte voldoet WEL / NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en wordt WEL /
NIET beoordeeld op de selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

&
Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

P

OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"
~

2 .. ~

Naam inschrijver:
Inschrijving voor perce(e)l(en):. .
Datum/tijdstip opening documenten:

,.~

.

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,l

V1,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

.

/"" ..

,~

voldo~)

De offerte
/ NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordeeld~ selectiecriteria.

word~}
C7

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

?
Concern Inkoop

~..-.~

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

0

, Cl'
1

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

~OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
"'-r
Inschrijving voor perce(e)l(en): {.~
Datum/tijdstip opening documenten:

VI,I

VI,1

VI,!

VI,2

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in "Ja Nee
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eGA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooi van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

.

De offerte voldoet WEL / NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en wordt WEL /
NIET beoordeeld op de selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
M~~m~

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

1

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

~--_.--_#-

--IIII_ _na..
Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

~ OPENING OFFERTES

al

na

I

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam .i.n~chrijver:
1/.'
.
InschrIjVIng voor perce(e)l(en): .~
.
Datum/tijdstip opening documenten:
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooi van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,1

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

De offerte vol
NIET

.

ç~C) NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en w o r @

beoorde~electiecriteria.

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

~ OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
L"
.
Inschrijving voor perce(e)l(en): ()
.
Datum/tijdstip opening documenten:
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wïze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,!

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

voldnt';~\

De offerte
NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordeel~electiecriteria.

.

won:~:i!:;2)

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

'?o
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

~OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam .i.n~chrijver:

(

InschrIjVIng voor perce(e)I(en):
Datum/tijdstip opening documenten:

... .
.
OS augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,I

VI,1

VI,1

Vl,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

volrlh;;;1

a ••••••••••••••••••••••

De offerte
NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoorde~ selectiecriteria.

wo~r

~

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagement
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

25
Centraal Orgaan opuang asielzoekers
~ OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

9 . :.

Naam .i.n~chrijver:
InschrIjVIng voor perce(e)l(en):
Datum/tijdstip opening documenten:

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,1

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

opmerkj.ng:~
••••••••••

C'I'1r)

~"i~..

~ ~,

I

·················Ct·..:.t.~

'.
~" J1 11'\ rtfv( t'"";P
~.- ""'>. f't
...._
1/-;"
• .il"W •• :.,.~~:••" " . \ • • • • • • • • • • • • ~.'. . . v~................. .u.f.,,-,

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De offerte voldoéfWi~ NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en w~ /

NIETbeoordeel~selectiecriteria.

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Aldus opgelnaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

CQ,f(éem
Inkoop
,/

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers
~ OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
0
Inschrijving voor perce(e)l(en): .. <..
Datum/tijdstip opening documenten:

\

.

OS augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,l

VI,l

VI,I

Vl,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

·

LQ?9.ç.;Ç~
····~l······

.~....

vold~~0

.

.

·r~

De offerte
NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en word(jÇii;)
NIET beoordeeif-~:electiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009
~

~---')
.1//

i_iJ')r-~1'

/,/
..

./

/

,~
.........

?'ffiInkÜÜP

Concern Inkoop

;f

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

5:(

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

P~ OPENING OFFERTES

I

'el

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam .i.n~chrijver:
t]
InschrIjvIng voor perce(e)l(en): .. ~~
Datum/tijdstip opening documenten:

···

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,!

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

voldo~J

.

De offerte
/ NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en wor@
NIET beoordeeld~ selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Aldus opgemaakt te

Rijs~jj.k-e~

5 augustus 2009

"

/.-'.--,/

~_

/

...

;'"~

Co cern Inkoop

/
G

•

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

6·. .

Naam inschrijver:
Inschrijving voor perce(e)l(en):
.t
Datum/tijdstip opening documenten:

0

.
•••••••••••••••••

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de ·
dit document aan e even wi' ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie va
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub \vorden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,I

VI,!

VI,!

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.0 • • • • • • • • • • • • • 0 •••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o.

0 •••• 0 ••••••

_.;'\

De offerte voldo4v NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en wor€i)/
NIET beoordeel~ selectiecriteria.
'
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagen1ent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop

..

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
)
Inschrijving voor perce(e)l(en): ·
Datum/tijdstip opening documenten:

.1

VI,!

VI,1

VI,!

Vl,2

.

.

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

.

De offerte voldo@ NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en wordr;;;;;;
NIET beoordeeld op de selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Aldus opgemaakt te

~ijk

op 5 augustus 2009

/

/'

/

./~

~/

~,<,J'

..

Concern Inkoop

~

. . ... ······•··•···•··

.•.. I

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

~OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING

"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam .i.n~chrijver:
j _
.····
InschrIJvmg voor perce(e)l(en):
Datum/tijdstip opening documenten: ~ 05 augustus 2009 om 16.00 uur

1

VI,1

VI,1

VI,1

Vl,2

.

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

Ja
.~

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

.

De offerte voldnfu) NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en wor@/
NIET beoordee~e selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009
)

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagement
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

~~_ OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

.i.n~chrijver:

a ~. .

Naam
InschrijvIng voor perce(e)l(en): .0
Datum/tijdstip opening documenten:

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de ·
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie va .
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooi van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,l

VI,l

VI,l

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

De offerte vo
NIET beoord

.

O~;}VIET aan de VOllIlvereisten en uitsluitingscriteria en w o G )
do

selectiecriteria.

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

P ~ OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:

I"
.0

Inschrijving voor perce(e)l(en):
Datum/tijdstip opening documenten:

_

.

,

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zï n in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde mede\verker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,I

VI,1

VI,I

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

De offerte vold
NIET

.

~. / NIET aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en n~;~

beoordee~: selectiecriteria.

~

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

P~PENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
f?
Inschrijving voor perce(e)l(en): ~
Datum/tijdstip opening documenten:

.

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi· ze;
De Offerte dient via de E-sourcing taal te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het CGA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,I

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

De offerte

.

vol~WEJNIETaan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en w o r §

NIET beoorde~~eiectiecriteria.

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

Aldus opgemaakt te~ijk op 5 augustus 2009
l:/"

. Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

-

~
.•

#'

.•.•

~.;

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

.-...

.-r-.~

__1111II

P

CEDURE OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
Inschrijving voor perce(e)l(en): ..

~

!.L

Datum/tijdstip opening documenten:

..

..

.

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via deE-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,I

VI,1

VI,I

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

voldo~~IET

De offerte
aan de vonnvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordeel~electiecriteria.

f.

wor~/

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

~

s opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

-./

Centraal Orga~yuang asielzoekers
./,.,-"
/"""'"

COA

,,,,'/"'/'

/,.,.'

/

//
/

/'

c./ftn~oop

~/

~; ... /

1

Concern Inkoop

~/

~/

I'"

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal

Orgaan

opuang asielzoekers

P~OPENING OFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

1 .....

Naam inschrijver:
Inschrijving voor perce(e)l(en): .
Datum/tijdstip opening documenten:

:1

~

.

......

OS augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bi· het eOA te zi·n in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,I

VI,!

VI,1

Vl,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

.

'·)
G

De offerte voldo t WE / j NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordeeld oe selectiecriteria.

~.\

wo~

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

~

s opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

/

Centraal

COA

Org~Iluang

~

~/'

........-.:
Conce,.p:(lnkoop
,;0;'./'

.;;;<.

/"

>.. "

)

,/

asielzoekers

--

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

. . .OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

0

Naam .i.n~chrijver:
('
InschrlJvlng voor perce(e)l(en):
Datum/tijdstip opening documenten:

VI,l

VI,l

VI,I

VI,2

.

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eGA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing taal van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

De offerte vold et
NIET beoordee

.

~~~IET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en w o G )
e selectiecriteria.

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagen1ent
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

~

IS

/

opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Centra a~~!9J,La-ïpua ng as ieIzoe kers

COA
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/.'-./"
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"Cot1y(m Inkoop
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Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

. D 1 f t OPENING OFFERTES

.-.

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
.
Inschrijving voor perce(e)l(en): · .(.Q
Datum/tijdstip opening documenten:

.

.

.

05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,1

VI,1

VI,l

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

vold~)/

.

De offerte
NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en wor6)
NIET beoordee~ selectiecriteria.
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
~anagernent
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

~

--/

COA

s opgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Centraal Orgaan

opuang asielzoekers

~~'-/
././"

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

p.I~M OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

_U.•

rz · .

Naam inschrijver:
Inschrijving voor perce(e)l(en): .. ~
Dahlm/tijdstip opening documenten:

.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde mede\verker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,l

VI,1

VI,!

VI,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

vold~l)

De offerte
NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en
NIET beoordee~electiecriteria,

.

w~~

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009
~anagernent

,/

COA

sopgemaakt te Rijswijk op 5 augustus 2009

Centraal

oy, opuang asielzoekers

~:,'
///:

,,,,/

/"~

/"
Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

Centraal Orgaan opuang asielzoekers

tI

.nla

P OCEDURE OPENING OFFERTES
INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
0
Inschrijving voor perce(e)l(en): .. ~
Datum/tijdstip opening documenten:

· .
.
05 augustus 2009 om 16.00 uur

De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zï n in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld

VI,l

VI,1

VI,l

Vl,2

Update Bedrijfsgegevens
Akkoord met het Programma van Eisen
Akkoord met de Raamovereenkomst

Opmerking:

~Q<.krr

JI.. I.
0.!:f.RJ!J..?jt.l:
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Vol~)

De offerte
/ NIET aan de vormvereisten en uitsluitingscriteria en wor('iri)/
NIET beoorde~selectiecriteria.
--'
Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

/

COA

Concern Inkoop

Protocol van opening Offertes Europese aanbesteding Management Adviesdiensten & Interim
Management
2
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Augustus 2009

61
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

P~PENINGOFFERTES

INZAKE DE AANBESTEDING
"Management Adviesdiensten & Interim Management"

Naam inschrijver:
'-f' '
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ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
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De Offerte dient tüdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het CDA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooi van
CommerceHub worden ingediend.. dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi·ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub "vorden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooi te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub \vorden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even "vi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het COA te zÏn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de i
dit document aan e even wï ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via deE-sourcing tooi van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
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De Offerte dient tijdig te zijn ingeleverd en op de in
dit document aan e even wi'ze;
De Offerte dient via de E-sourcing tooI te zijn
ingeleverd. Daarnaast dient een hardcopy versie van
deOfferte bï het eOA te zïn in eleverd
De hardcopy versie van de Offerte, inclusief
bijlagen, dient te zijn ondertekend en op iedere
pagina geparafeerd door een daartoe geautoriseerde
medewerker van de Ge adi de;
De Offertes die via de E-sourcing tooI van
CommerceHub worden ingediend, dienen
elektronisch te zijn ondertekend door een daartoe
eautoriseerde medewerker van de Ge adi de.
De Offerte dient in de Nederlandse taal te zijn
esteld
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Geachte heer Stuut,
Per 04 augustusjl. kreeg het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uw offerte
beschikbaar voor perceel 8 in het kader van de Europese aanbesteding Management
adviesdiensten & Interim management (referentienummer 2009/ S 59-085092).
Per 10 september as. ontvangen wij van u de uitwerking van de case welke wij u
beschikbaar hebben gesteld met de Nota van Inlichtingen d.d. 08 juli 2009.
Zoals in de offerteaanvraag beschreven maakt een casepresentatie van de Inschrijver
onderdeel uit van de beoordelingsprocedure van het COA. Uw organisatie wordt
derhalve in de gelegenheid gesteld om op 25 september tussen 16.00 en 17.00 uur een
presentatie te geven. De locatie voor de casepresentatie is:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers - Centraal Bureau
Sir Winston ChurchillIaan 366a
2285 SJ Rijswijk (ZH)
Zaal 0.35.
Een routebeschrijving (voorzover gewenst) kunt u downloaden op www.coa.nl.
De agenda voor de casepresentatie zal als volgt opgebouwd zijn:
• Kennismakingsronde (5 minuten)
• Presentatie over de inschrijvende organisatie (circa 5 minuten)
• Presentatie over / toelichting op de door u ingediende offerte (circa 10 minuten)
• Toelichting op de ingezonden case uitwerking (circa 30 minuten)
• Vragenronde (circa 10 minuten)
Correspondentie uitsluitend
aan het postadres met
vennelding van de datum en
het kenmerk van deze brief

/~~
~
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Afsluiting

Het ÇOA zal uw pre~entatie beoordelen op basis van de in de casebeschrijving
~,
.'
opgenomen
aa!ldachtspunten.
~c4

~~

Op het moment van verzending van deze uitnodiging heeft het COA de beoordeling van
gunningscriterium G1 (Kwaliteit van de dienstverlening) nog niet afgerond. Met
verwijzing naar het daarover gestelde in de Offerteaanvraag, wijzen wij Inschrijvers er
nogmaals op dat een score van gemiddeld het cijfer 7 een absolute voorwaarde is voor
verdere beoordeling. Inschrijvers dienen zich te realiseren dat de uitwerking van de case,
inclusief de daaraan verbonden presentatie, vergeefse moeite zou kunnen zijn indien de
score op G1 lager dan gemiddeld het cijfer 7 is. Uiteraard heeft teven~ de beoordeling
van gunningscriterium G2 (Tarieven) effect op de voorlopige score vo'or de
casepresentatie, hetgeen op dit moment nog niet bepaald is.

Namens het COA zal het beoordelingsteam aanwezig zijn bij uw presentatie. Per perceel
is beoordeeld door de inhoudsdeskundigen, waaronder de contracteigenaar en de
contractmanager. Het COA acht het noodzakelijk dat tijdens de presentatie de beoogd
verantwoordelijke manager(s) en een vertegenwoordig(st)er van de uitvoerende
medewerkers namens de Inschrijver bij de presentatie aanwezig zijn en een substantiële
inbreng hebben.
Indien uw organisatie bij de presentatie vertegenwoordigd zal worden door méér dan 4
deelnemers, verzoek ik u mij hiervan voortijdig op de hoogte te stellen. Graag verneem
ik uiterlijk woensdag 17 september 2009 de namen van de deelnemers zodat deze
kunnen worden aangemeld bij de receptie van het COA. Tevens wordt u verzocht aan te
geven welke personen met eigen vervoer komen en gebruik wensen te maken van de
parkeerfaciliteit.
Het COA stelt u 15 minuten voor de aangegeven aanvangstijd in de gelegenheid om uw
laptop en beamer aan te sluiten. Eventueel kan het COA op uw verzoek een beamer ter
beschikking stellen, hetgeen u dan tevens uiterlijk 17 september moet hebben kenbaar
gemaakt. Het is voor risico van Inschrijver om op tijd met de presentatie te beginnen en
er zorg voor te dragen dat de apparatuur / programmatuur functioneert.

2 van 3
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COA

Centraal Orgaan opuang asielzoekers
Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding en uitvoering van de presentatie.

Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

.:.Pjojectleid

uropese aanbesteding Management adviesdiensten & Interim management

/ N B : Indien u heeft ingeschreven op meerdere percelen, ontvangt u uiteraard per perceel
een uitnodiging.
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RESULTATEN EVALUATIE AANBESTEDING

INZAKE DE EUROPESE AANBESTEDING MANAGEMENT ADVIESDIENSTEN EN INTERIM
MANAGEMENT 2009 VAN HET CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA)
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Evaluatie Europese aanbesteding Management Adviesdiensten en Interim Management 2009

Inleiding

In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de Europese aanbesteding Management

Adviesdiensten &

Int~epresenteerd.

Deze evaluatie is in november 2009 uitgevoerd

door 3
e n _ van de afdeling Inkoop van het eOA. Voor de evaluatie is
naar de 10 projectleden een enquête verzonden. In totaal hebben 7 projectleden een ingevulde enquête
geretourneerd, hetgeen neerkomt op een respons van 70%.
Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen:
In hoofdstuk 1 worden de scores op de vragen in de enquête gepresenteerd.
•
•
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende opmerkingen en verbetersuggesties die door
de projectleden zijn aangegeven.
In hoofdstuk 3 wordt de evaluatie van de projectleiding gepresenteerd.
•
•
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende opmerkingen en verbetersuggesties die door
de projectleiding zijn aangegeven.
•
In hoofdstuk 5 worden de conclusies uit deze evaluatie gepresenteerd.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
november 2009
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Evaluatie Europese aanbesteding Management Adviesdiensten en Interim Management 2009

1

Resultaten evaluatie projectteam

* Score: 1=volledig mee oneens; 2=mee oneens; 3=neutraal; 4=mee eens; 5=volledig mee eens

Voorbe re iding
1

2
3
4

Er is voldoende inhoudelijke en richtinggevende informatie gegeven die van
belang is voor overw ogen deelname aan het projectteam
De achtergrond van de aanbesteding is voldoende inhoudelijk beschreven
Concern Inkoop beschikt over voldoende relevante kennis en ervaring op het
gebied van (Europees) aanbesteden
De taken/functies en verantw oordelijkheden van de afzonderlijke
projectteamleden zijn vooraf duidelijk gemaakt

3,9
4,3
4,4
4,4

(2)
~,

(~

Doel
5

Het doel en de strategie van de aanbesteding was duidelijk omschreven

6

Het doel van de aanbesteding sluit voldoende aan bij de behoeftes en/of
prioriteiten binnen het COA (m.a.w. het was noodzakelijk en begrijpelijk juist
deze aanbesteding uit te voeren)

4,4

G;~

4,1

(ZJ

Reikwijdte
7
8

9

De noodzakelijke omvang van de activiteiten was (in relatie tot budget, tijd en
benodigde capaciteit) zoals initieel was gepland
Het was duidelijk welke zaken weVgeen deel moesten uitmaken van het
aanbestedingsproject (de projectleider of opdrachtgever is hier vanaf het begin
duidelijk in geweest)
De beloftes over de werkzaamheden van de projectleider en/of de
opdrachtgever zijn voldoende nagekomen

4,7

4,7

4,6

e~

Aanpak I Res uitaten
10 De gevolgde stappen en principes binnen het aanbestedingproces en hun
onderlinge samenhang waren helder
11 Er werd voldoende geinformeerd over de laatste stand van zaken (m.b.t.
ontw ikkelingen, tussentijdse beslissingen en opgeleverde documenten)
12 De totstandkoming van tussentijdse beslissingen en opgeleverde documenten is
transparant geweest
13 De uiteindelijke keuze van de leverancier is objectief tot stand gekomen
14 De inschrijvers op de aanbesteding zijn gelijkw aardig behandeld
15 Er kon gebruik worden gemaakt van eerder opgedane kennis en relevante
ervaring van Concern Inkoop
16 Concern Inkoop heeft voorzien in de behoeften aan het gebruik van standaard
documenten en/of werksjablonen
17 Concern Inkoop heeft voorzien in de behoeften bij de begeleiding van het
aanbestedings proces
18 De reactiesnelheid van Concern Inkoop voldoet aan de verw achtingen
19 De flexibiliteit van Concern Inkoop voldoet aan de verw achtingen
20 Tijdens de uitvoering ben ik niet belemmerd of vertraagd door mijn afhankelijkheid
van derden (buiten het projectteam)
21 De taken en verantw oordelijkheden waren binnen redelijkheid uit te voeren
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22 De succesbepalende factoren van de door de inschrijvers aangeboden
dienstverlening (prijs, kw aliteit, tijd e.d.) voldeden in het algemeen aan de
verw achtingen
23 De gecontracteerde aanbieding en opdrachtnemer(s) voldoen aan de kenbaar
gemaakte eisen en wensen

4,1

4,5

Commerce-hub
24 De handleiding voor het gebruik van Commerce-hub was duidelijk en
overzichtelijk
25 Het gebruik van Commerce-hub heeft geholpen bij het efficient beoordelen van
de kw alificatiedocumenten I offertes
26 Bij vervolg aanbestedingen zou het prettig zijn als Inkoop wederom gebruik
maakt van Commerce-hub

4,3

4,3

Tijdsinvestering
27 Graag vernemen w ij van u hoeveel uren u heeft besteed aan deze
aanbesteding
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2

Voorgestelde verbeterpunten en opmerkingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende opmerkingen en verbetersuggesties die door de
projectleden zijn aangegeven.

en humor. Klasse!
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3 Resultaten evaluatie projectleiding

Aanbesteding:
Management adviesdiensten en interim management
Datum evaluatie: 2-11-2009
A"ojectleider:
(projectsecretaris)
Opdrachtgever:
Contractmanager:

Totaal:

Score (1-5)*
100

Gemiddelde
4,3

* Score: 1=volledig mee oneens; 2=mee oneens; 3=neutraal; 4=mee eens; 5=volledig mee eens

Voorbe re iding
1
2

Het aanbestedingsteam w as op tijd compleet

5

Het aanbestedingsteam bestond uit voldoende capabele en gemotiveerde mensen

lt
3
3
4

5

Alle concerns/directies/stafafdelingen die betrokken zouden moeten zijn bij
deelname in de aanbesteding, hebben voldoende input (capaciteit/kennis) geleverd
Het bleek duidelijk dat de afzonderlijke projectteamleden wisten wat hun
taken/functies en verantw oordelijkheden waren
Concern Inkoop beschikte bij de start van de aanbesteding over voldoende
relevante kennis en ervaring van de aanbestede producten/diensten en de
bijbehorende markt
De achtergrond van de aanbesteding was voldoende inhoudelijk beschreven door
de opdrachtgever

'I'

5

f "
~

4
5

5
4

Doel
6
7

Het was eenvoudig de doelstellingen en strategie van de aanbesteding (zie PvA)
duidelijk te omschrijven
Het doel van de aanbesteding sloot voldoende aan bij de behoeftes/prioriteiten
binnen het COA (m.a.w. het w as noodzakelijk en begrijpelijk juist deze
aanbesteding uit te voeren)

5

5

Reikwijdte
8

De aanbesteding heeft zijn initiële einddatum gehaald

5

De noodzakelijke omvang van de activiteiten was (in relatie tot budget, tijd en
personele capaciteit) zoals initieel gepland was
10 Het is niet noodzakelijk geweest om bij te sturen als gevolg van zaken die plotseling
weVgeen onderdeel moesten uitmaken van het aanbestedingsproject (de
opdrachtgever is hier vanaf het begin duidelijk in geweest)
11 De geplande verdeling van werkzaamheden van de teamleden en/of de
opdrachtgever kw am overeen met de werkelijke verdeling

9

4

2

5

Aanpak / Resultaten
12 Alle teamleden bleven gedurende het traject voldoende gemotiveerd en betrokken
13 De reactiesnelheid van de teamleden was voldoende

4

14 De flexibiliteit van de teamleden was voldoende

5

15 De kw aliteit van de input van teamleden was voldoende (m.a.w. het was niet
noodzakelijk veel bij te sturen of de opgeleverde producten aan te passen)
16 Het bleek duidelijk dat de teamleden gedurende het hele project op de hoogte waren
van de laatste stand van zaken en inhoudelijk (de principes van) het
aanbestedingsproces begrepen
17 Er kon gebruik worden gemaakt van eerder opgedane kennis en relevante ervaring
omdat deze aanbesteding al eerder was doorlopen
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18 Concern Inkoop heeft naar jouw inzicht voldoende kunnen voorzien in de behoefte
aan het gebruik van standaard documenten enlof werksjablonen
19 Tijdens de uitvoering is het team niet belemmerd door hun afhankelijkheid van
derden (buiten het projectteam)
20 De begeleiding van het aanbestedingsproces is naar tevredenheid verlopen (d.w.z.
zonder spanningen of conflicten)
21 De concurrentie tussen de inschrijvers was merkbaar

22 De succesbepalende factoren van de door de inschrijvers aangeboden
dienstverlening (prijs, kw aliteit, tijd e.d.) voldeden aan de verw achtingen

2
3

5
5
5

Kengetallen
23 Aan hoeveel partUen is het pre-selectiedocument verzonden (indien van
.,J.
toepass ing)?
24 Aan hoeveel partijen is de offerte-aanvraag verzonden?
25 Hoeveel offertes zijn ingediend?

51
48

26 Aan hoeveel leveranciers is de opdracht uiteindelijk gegund?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
november 2009

221

9

21

Evaluatie Europese aanbesteding Management Adviesdiensten en Interim Management 2009

4

Voorgestelde verbeterpunten en opmerkingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende opmerkingen en verbetersuggesties die door de
projectleiding is gegeven.

Het werken met 10 percelen en een brede scope maakt de aanbesteding tijdsintensief en complex. Het
voordeel hiervan is echter dat de modulaire opbouw van de aanbesteding bij een eventueel kort
edin resulteert in een la ere im act.
Een succesfactor voor het doen slagen van een dergelijke aanbesteding is het creëren van voldoende
draa lak, zowel 0 0 dracht evers (Directieraad) niveau alsmede 0 rojectteam niveau.
Het laten aansluiten van de landsadvocaat Pels Rijcken bij een dergelijke strategische aanbesteding is
noodzakelijk gebleken. Zowel bij het opstellen van een gedegen Programma van Eisen en
Raamovereenkomst alsmede het correct opstellen van een Preselectiedocument en Offerteaanvraag
hebben zij zeer goed werk verricht. De rol van een aanbestedingsjurist moet adviserend zijn en niet
be alend.
Het opnemen van een casepresentatie als gunningscriterium werd door de verschillende directies als
positief ervaren, op die manier krijgt men een beter beeld bij de potentieel toekomstige leveranciers.
Daarnaast hebben de inschrijvers aangegeven positief te zijn over het opnemen van een
case resentatie zodat ze hun kwaliteiten kunnen laten zien.
In een heeraanbesteding is het verstandig om het aantal open vragen in de Offerteaanvraag te
reduceren. Het huidi e aantal (tussen 18-20 vra en) werd als teveel ervaren.
Het toepassen van een E-sourcing tooI heeft eraan bijgedragen dat de beoordelingen snel konden
worden uit evoerd door de beoordelin steams.
Essentieel in het behalen van een goed resultaat is het optimaal invullen van teamwork tussen de
ro·ectleider en ro·ectsecretaris. Hierin moeten beide ersonen com lementair zi·n aan elkaar.
Het hebben van een goed projectteam is belangrijk maar niet alles bepalend. Alles bepalend is de
afstemming tussen de contracteigenaar en Inkoop aangezien een projectteam veelal in een
uitvoerende rol zit.
Het voeren van verificatiegesprekken in zowel de preselectiefase als in de offertefase vormt een
risico 0 rocedures en dient zodoende oed te worden voorbereid door Inkoo .
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5 Conclusie

Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
I . De projectleden hebben het aanbestedingsproces als prettig ervaren en zijn tevreden met de
begeleiding die vanuit Inkoop is gegeven
2. Gezien het strategische karakter is in samenspraak met de Directieraad van het eOA de
aanbestedingsstrategie bepaald. Hierna is het projectteam geformeerd en is er gestart met de
aanbesteding. Hierdoor hebben de projectleden de start van de aanbesteding niet volledig
meegemaakt wat als onaangenaam is ervaren. Bij aanbestedingen zonder strategisch karakter
dient zodoende het projectteam direct vanaf de start (plan van aanpak fase) nauw aangesloten
te worden.
3. De projectleiding is zeer positief te spreken over de vaardigheden, professionaliteit en
toewijding van het projectteam.
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