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offerteoo nvroq g voor softwo re ontwikkel i ng

Import en export mogelijkheden
Import van data in een RNA omgevingen kan via de volgende formaten:. XML
HierbiJ wordt gebruik gemaakt van de RNA Edit ApI.. Excel worksheet
Er zijn templates beschikbaar om thesaurusstructuren of losse metadatarecords te
importeren,
Export van de data uít een RNAomgeving kan als volgt
. XML
Alle data in een RNAomgeving kan als XML geëxporteerd worden.
. SQL Server
Alle data in de sQL server database kan als seL Backup geëxporteerd worden.. Solr indexen
De solr indexen zijn standaard en kunnen dus door een ieder benaderd en
gebruíkt worden,
. RDF-store
De RDF data kunnen op de gebruikelijke manier via een Sprql endpoint benaderd en
gebruikt worden.

Optionele RNA-modules
DocChecker
Met de DocChecker kunnen metadata uit teksten geëxtraheerd worden. Er is een
algemeen bruikbare versie die werkt via een webservice, deze is open source. Er is
(optioneel) een versie die direct ôp een RNAomgeving is aangesloten, deze is onderdeel
van de RNA Toolset

Guided Workflows
Met Guided Workflows kan de handmatige invoer van specifieke dafa ín een RNA
omgeving vereenvoudigd worden door delen hieryan te automatiseren. Een Guided
workflow moet afhankeliJk van de specifieke RNAomgeving en van de beoogde
toepassing apart geTmplementeerd worden. Guided workflows zijn open source.

LinkManager
Met de LinkManager functionaliteit kunnen data uit een RNAomgevlng en een externe
(nietRNA) omgeving op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld worden. De
LinkManager is een oplionele module. Zíj moet afhankelijk van de specifieke
RNAomgeving en van de beoogde toepassing apart geconfigureerd worden.

RecordManager
Met de RecordManager kan via een CMS (Content Management Systeem) webcontent
aangemaakt worden díe direct gekoppeld kan worden aan het reFerentienetwerk van een
RNAomgeving. De RecordManager is een optionele module. Zij moet afhankeliJk van de
specifieke RNAomgeving, van het gekozen cMS, en van de beoogde toepassing apart
geimplementeerd worden. Een specifieke versie van de Record kan open source zijn.
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Van:.
Verzonden: vrijdag 17 augustus 201213:36
Aan:

CC:
Onderwerp: Nadere offerteuitvraag Realisatie gereedschap op de semantische verbindingslaag
RCE

Bijlagen: 20120425 _Vocabulairebank_
vragenSemNetl 80820 1 2.xls
1.S.,

.pdf; FORMAT algemene

ln relatie tot de uitvraag mbt gereedschap op de semantische verbindingslaag RCE ontvingen we enkele
vragen die in bijgaand formulier zijn opgenomen en beantwoord. De bijgesloten PDF is onderdeel van de
beantwoording.

'-) Met vriendelijke groet,

Projectmanager KIMOMO

Min¡ster¡ê van Onderwijs, Gultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG I Amersfoort I kamernummer 2,61
Postbus 1600 | 3800 BP I Amersfoort

M 06 15879365
T 033 42L 76 BO
F 033 42t77 99

. @cu ltureelerfgoed.nl
www. cu ltu ree lerfgoed. nl

o

fileJ/lC:Nsers/o213oos lAppDatalLocal/Temp/w22639/0lYo20OfferteuitvraaglNota%o20... 6-4-2016
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Ministerie van Onderwiis, Cultuur en
Wetenschap

> Retouradres Postbus 1600, 3800 Bp Amersfoort

Trezorix
de heer
Oude Delft 200
2611 HH Delft

Smållepad 5
Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelêrfcoed. nl

Contactoeßoon

T +31-33-4217
¡nkoop@cultureelerfgoed. nl

Onze refcrentle
RCE-100A

Uw rêfår€ntle
ofrerte d.d. v-r0-20t2Datum

Betreft
5 december 2012
mededeling gunningsbeslissing offefteaanvraag voor Realisatie
Gereedschappen Semantische Verbindi ngslaag

t-)

o

Geachte heer

De afgelopen periode is de van u ontvangen offerte voor de realisatie van de
gereedschappen op de semantische verbindingslaag grondig bestudeerd. Daarbij
is uitgegaan van hetgeen u schriftelijk heeft aangereikt.

De analyse heeft ertoe geleid dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft
besloten de opdracht aan u te gunnen en met u een overeenkomst aan te gaan.

Op de met u te sluiten overeenkomst zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden
Bij lT-overeenkomsten (ARBIT-2O10) van toepassing.

Op korte termijn kunt u de concept-tekst van de overeenkomst tegemoet zien. Ik
vraag u dan daarop nog een keer te reageren, waarna ik zal zorgen voor het
opstellen van de definitieve contracttekst.

Graag spreek ik het vertrouwen u¡t dat met deze gunningsbeslissing een voor
beide partijen prett¡ge samenwerking tot stand is gebracht.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de heer
-, e-mail .,@cultureelerfgoed.nl. Het spreekt vanzelf dat

mocht ik zBlf nog vragen hebben, ik met u contact zal opnemen.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Centrale In koop

Pagina 1 van 1
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NatÍonaalArchief
Mi,nisteris vcn on du'wijs, Cultuur en

l?eænschcp

I

> Retourâdres Postbus 90520 2509 LM Den Hrag

13 Solutlons B.V.

t.ã.v.
Postbus 125
4130 EC VTANEN

Datum 1l maart 2013
Betreft onderhoud en support voor de hardwaË Rekencentrum NA

Geachte

Hierbij bevestlg ik de opdracht betreft het onderhoud en support voor de

hardware binnen het Rekencentrum van het Natlonaal Archlef.

Ik stuur u hierblj de door mij ondertekende overeenkomst in tweevoud toe.
Ik verzoek u één door u ondertekend exemplaar aan onderstaand adres te
retourneren,

Ik wll erop wiJzen dat u zlch dient te houden aan de Algemene R[ksvooruaarden
voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrlchten van Diensten (Arvodi

2011). Deze rlchtlfinen z[n te raadplegen ln de Staatscourant, Stcrt 2011, nr'
10874

U wordt verzocht uw factuur te versturen near:

Natlonaal Archlef
Financlële admlnlstratle
Verpllchtlngsnurnmer 2013085
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

laet vrÞrfdetfke groet,

Cf e atg{nqne rllksarchlvarls,

¡draa
Prlns Wllem-Alêxânderñof 20
2595 BE Oen Haôg
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
T algem. 070 331 54 o0
T inl¡cht. 070 331 .r

F 070 331 54 99

www, nàtloÍàalårcllbf, nl

Royôl 8rnk of Scothnd
56 99 99 90r
Ibsn nr N179R8OS569999901
Alc code RBOSNL2A

Contactparroon

T 070-3315438

F 070-1115499

nðtlonaatarchl6f.nl

Str¡dlctrtl
Môt¡dag geslotan
Dlnsdag 10 - Zt uür
Woensdag Vm vrudrg l0 - 17 uur
Zöte¡dag (om de w€ek) van 10 -
16 uur

)
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Nationaal Archief
Minßterievan Ondawij$ Cultuur en

Wetmschap

OVER,EENKOMST

OVEREENKOMST VOOR, DE UITVOERING VAN ONDERHOUD EN SUPPORT VOOR DE
HARDWARE I¡NNEN HET REKENCENTN.Ui,I VAN HET NATIONAAL ARCHIEF

Partfen:
1. Het Nat¡onaal ArchieÇ te dezen rechtsgeldlg vertegenwoordigd door de heer mr M.J, Berendse

in zijn hoedanigheid van algemene rijksarchivaris, hlerna te noemen

'Opdrachtgever',

en

2. 13 Solutions 8.V., statutairgevestlgd te Vught en kantoorhoudende te Vlanen, te dezen
rechtsgeldig veftegenwoordigd door de heer H.A.M, van der Bruggen, ln zlJn hoedân¡gheld van
Algemeen Dlrecteur, hferna te noemen:

.'Opdrachtnemer',

Gezamenllk te noemen "partfen'of afzonderlIk "part¡j"

nemen in aanmerking dat:

f de Opdrachtgever een meervoudlg onderhandse inkoopprocedure is gestart voor een
overeenkomst voor het uitvoeren van Onderhoud en Support voor de hardware blnnen het
Rekencentrum van het Nat¡onaef Archief;

II ult deze meervoudig onderhandse ¡nloopprocedure is gebleken dat Opdrachtnemer de
economisch meest voordellge ofrertë heeft lngedlend met betrekklng tot de ultvoerlng van
Onderhoud en Support voor de hardware blnnen het Rekencentrum van het Natlonaal
Archlef;

lII Opdrachtnemer in staat is om het gevraagde Onderhoud en Support voor de hardware
binnen het Rekencentrum van het Natlonaal Archlef u¡t te voeren, zoals de Opdrachtgever dlt
wenst;

IV de voorwaarden waaronderde werkzaamheden geschieden wensen partflen vast te leggen ln
een overeenkomst;

en komen ovéreen als volgt:
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

woensdag 4 augustus 2A70 12:45
Offerte DUO Cisco switch upgrade 04/08/2070

Geachte heer, mevrouw,

Met deze maíl wil ik jullie de mogelijkheíd bíeden ons een concurrente offe¡te te doen toe komen.

Inhoud offeËe:

Intern ø¡aser behoefte naar het volgende:

2 maal DS-X9224-96K9
48 Cisco MDS 9000 Family I/214-Gbps Fibre Chânnel-Shortwave, SFP, LC, type DS-SPF-FC4G-SW

De situatie is inmiddels veranderd, ík zou graag een offefte willen opvragen voor het volgende:

2x MDS-PBF4B-8GU (2x 48 poorts performance fc modules)

96x MDS-4G-SR (FC shortwave SFP LC)

Ik heb de artikelnummers aangepast, wanneer dit verwarring oproept dan hoor ik dat graag, vragen zie ik graag virì
de mailtegemoet.

Beoordeling offertes
De offertes zullen op prijs worden beoordeeld.

Uw offefte dient een geldigheidsduur te hebben van 60 dagen.

Reactletermijn
Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk op maandag 9 augustus voor 10:00 uur.

Wanneer dit problemen oplevert dan hoor ik dat graag, ook problemen met lange levertijden hoor ik graag.

Híerbij wíl ik melden dat deze offefte bij meerdere partijen is uitgezet, eventuele vragen en antwoorden worden naar
alle partíjen gecommuniceerd.
)
U kunt de offerte mailen naar:

inkoog@ocwduo.nl

Voorwaarden
Dienst UiWoering Onderwijs w¡jst de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel
andere of bijzondere voon¡vaarden nadrukkelijk van de hand.

Díenst Uitvoeríng Onderwijs heeft het recht een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte offerte. Mondelinge
mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen
schriftelijk z[in bevestigd.

Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor Dienst Uítvoering Onderwijs geen kosten zijn verbonden, ongeacht of
de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden, Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over
de voonryaarden en geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid van de
Dienst UiWoering Onderwijs. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of
kosten dan ook.

Vragen
tteeft u nog vragen dan bij voorkeur per mail. Het Ís echter ook mogelíjk uw vragen per post of fax te stellen. Uw
vragen dienen te worden gezonden ter attentie van: 

1



Vragen per mail:
Vragen per post:
Vragen per fax:

ínkoop(ôocwduo.nl
zie adres

050 599 9705

Uw offerte zal door de Dienst Uitvoering Onderwijs vertrouwelijk worden behandeld.

Bij voorbaat wil ik u, namens de Dienst UiWoering OnderwUs, alvast hartelijk bedanken voor uw offerte.

Met vriendelijke groet,

Operationeel lnkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg 419722 TB I Groningen I Kamer 7
Postbus 3015519700 LG lGroningen

T 050-599S
F 050 - 599 9705

@ocwduo.nl

http://www.oorduo.nl

Onderwijs mogelijk maken

Eventueel mee.te zenden documenten bij voorkeur in het formaat .doc ,xls of .pdf.

Op al onze transact¡es z¡jn de Algemene Rijksinkoopvoorvvaarden 2008 (ARIV-2008) en de Algêmene Rii4svoowaarden voor het verstekken van

opdrachten tot het verríchten van Diensten 2008 (ARVODI-2008) van foepassrng.

ARV-200B.pdf

2
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Minisrerie van 2nderwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

13 Groep
t.a.v.
Postbus 125
4130 AC Vianen

Datum 13 augustus 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht van
onderhandse aanbestedíng met MO-JP-10382 VDI werkplek RFC 43828
verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte met kenmerk SB/12199 v4 d.d. 10 augustus 2010 van

exclusief BTW.

U kunt u factuur ondervermelding van ordernummer LOOL542L sturen aan
onderstaand factuurad res :

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Bedrijfsad ministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
beh oudens u itd ru kkel ijke sch rifte I ij ke toestem m i ng m ij n erzijds.

Op deze overeenkomst zijn de De Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van van Leveríngen (ARIV-2008) zijn van toepassing . De Dienst
Uitvoering Onderwijs wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en
andere voorwaarden van uw organisatie nadrukkelijk van de hand. Door
aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis genomen te hebben van de
bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een
exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Hoogachtend,
Bert lan Geveke van de Dienst Uitvoerlng Onderwijs

Afdellng
Inkoop

Po3tadr€s
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo,nl

Contactgsgeveng

aanbesteding@ocwduo. nl

OnzG rafcrent¡e
MO-JP-10382 VDI werkþlek
RFC 43828

Uw referentie
SB/12199 v4

Uw brief van
10 augustus 2010

B¡tlagen

Directeur ICT
Pag¡nô 1 van t
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

Onderdeel
Host systeem

VMware Licentie
'¡ OS Licentie

SQL Licentie

Type
DL580, 4xHexaCore, 128G8 Mem

Enterprise Plus

Windows 2008 R2 Enterprise

SQL 2008 R2 Enterprise

lnkoop-ict
donderdag L5 september 2O1IL4:L2
MO-J P-11-0452.00 aanschaf Server

Geachte heer, mevrouw,

Dienst Uitvoering Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organisatie de uitvoering van complexe wet- en
regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket.

Met deze mail wil ik bij u een offerte aanvragen voor onderstaande.

Inhoud offerte:

Aantal

2

8

1

,|

Opmerking

Standaard l&E server

8=#fysiekeCPUs
1=Maximaal 4VMs
1 = Alleen active SQL node
met 6.vCPUs

Tevens willen wij de komende 3 jaar voorzien worden van maintenance en support, graag ontvang ik een
gespecificeerd overzicht per jaar.

Ik wil ieder er op wijzen dat wij reeds in het bezit zijn van diverse licentie's Vmware, OS -en SQL.
Uitbreidingen moeten worden toegevoegd aan reeds bestaande licentie's van DUO.

Reactietermijn

Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk woensdag 21 september voor 10:00 uur, wanneer dit problemen oplevert
hoor ik dat graag.

U kunt de offefte per mail sturen naar:

inkoop-içt@duo.nl

Indien er vragen zijn dan kunnen deze tot vrijdag 16 september voor 15:00 uur worden ingediend.

)
'Seoordeling offeÉes:

De volgende wegingsfactoren zullen wij toepassen op de beoordeling van de offertes:

. Prijs (inclusief koÉ¡ng en exclusief BTW) 70 o/o

¡ Levertermijn 300/o

In verband met de interne afhandeling dient uw offerte een geldigheidsduur te hebben van 45 dagen.
Tijdens deze periode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod.

Vooruvaarden:

De Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden voor lT-overeenkomsten (ARBIT-2010) zijn van toepassing,

Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer
dan wel andere of bijzondere voon/aarden nadrukkelijk van de hand.

Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte
prijsindicatie. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen
rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.



Aan het uitbrengen van uw prijsindicatie zullen voor Dienst Uitvoering Onderwijs geen kosten zijn
verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden. Zolang er geen
volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en geen schriftelijke overeenkomst is
gesioten, is er geen sprake van enige verboncienheici van cie Dienst Urtvoering Oncierwi;s. In dat geval
is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

De Dienst Uitvoering Onderwijs behoudt zich het recht de prijsindicatie ten alle tijd in te trekken, ook
in dat gevaf is er geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

Ik wil u er op wijzen dat de offerte bij meerdere partijen uitgezet kan zijn.

Vragen:
Heeft u vragen dan dient u deze per mail te stellen

Alle vragen en daarbij behorende antwoorden, ook van andere aanvragers worden aan alle
mededingers toegezonden en dienen te worden beschouwd als onderdeel van de offerteaanvraag.
Daarom is het niet toegestaan om op een andere dan de hierboven beschreven wijze contact te zoeken
met de opdrachtgever om informatie te verkrijgen.

Vragen per mail: inkoop-ict@duo.nl

Uw offerte zal door de Dienst Uitvoering Onderwijs vertrouwelijk worden behandeld,

Bij voorbaat wil ik u, namens de Dienst Uitvoering Onderwijs, alvast hartel¡jk bedanken voor uw
offerte.

Met vriendelijke groet,

Operarroneel Inkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg 12 | 9722 TB I Groningen I Etage 9
Postbus 30155 I 9700 LG I Groningen

Op al onze transacties zijn de Algemene R¡jksinkoopvoowaardên Lovering (ARIV
Rijksinkoopvoorwaarden Bii lT-overcen4omsten (ARBIT-2A1 q van toepassing. U

2008) en/of D¡ensten (ARVODI 2008) en/of Algemene
kunt deze downloaden via onze site:

ARBft 2010,pdf
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Dienst Uiwoerine Onderwijs
Ministerie van 1nderwíjs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

13 Groep
T.a.v.
Postbus 125
4130 EC Vianen

Datum: 29 september 29tt
Betreft: Gunningsbrief in het kader van MO-IP-11-0452.00 aanschaf Server

Geachte

Middels deze brief deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht
voor de levering van 2 Windows-servers verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte d.d.26 september 2011, exclusief BTW.

U kunt uw factuur onder vermelding van het nog te verstrekken
inkoopordernummer sturen aan onderstaand factuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v- Bedrijfsad ministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

) a¡leveradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. ICT magazijn, locatie Groningen
Kempkensberg 12
9722T8 Groningen

T.a.v

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerzijds.

Op de opdrachtverstrekking zijn de voorwaarden van de Raamovereenkomst en
de Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-2008) van toepassing. Ðe
Dienst Uitvoering Onderwijs wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings-
en andere voorwaarden van uw organ¡satie nadrukkelijk van de hand.

Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis genomen te hebben van de
bovehstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een
exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Afdellng
Inkoop

Po¡tadres
Postbus 30 155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

COnt..tg.ô-ù.ng

Operationeelinkoper

Tel, 050 599 9'
¡nkoop@ocwduo. nl

Onze referentlê
MO-JP-11-0452.00 aenschat

Server
Uw réferentl€
Offerte SBoog/20 I 10913-
000439-1

uw brl€f van
26 seplember 2011

Elllagen
Offerte

Pag¡na t van 2



Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Manager Serviceorganisatie van Dienst Uitvoering Onderwijs
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' @studlobultenhof.nl
aanvraag offerte digital¡seren cha¡ters

dinsdag 10 november 2009 11:17:00

L r P ,NlLn''-'n)

Van:
Aån:
Ondemrerp:
Datum:

.I

Beste

Naar aanleiding van je bezoek van vanochtend doe ik je hierbij een aanvraag tot een offerte toekomen. Graag
zou ik een offerte ontvangen voor het digitaliseren v.an 8000 gevlakte charters. Omdat niet duidelijk is om
hoeveel opnamen dit gaat volstaat een prijs per opname.

Zoals vanochtend besproken zijn er een aantal randvoorwaarden:

De kwaliteit van de opnamen is conform de richtlijnen van Metamorfose en de richtlijnen van het Nationaal
Archief. De bestanden worden opgeslagen in tiff-formaat en opgeleverd op harde schijf. Elke dag dienen voor
aanvang van de werkzaamheden testopnamen gemaakt te worden, zodat een sonstante kwaliteit gegarandeerd

is, De opnamen worden gemaakt in het depot 802, het depot waarin de charters zijn geborgen.

Het Nationaal A¡chief verricht voorbereidende werkzaamheden:

Bij elke charter wordt het toegangsnummer en inventarísnummer aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt
in de bestandsnaam. Daarnaast geeft het Nationaal Archief aan in welke gevallen een aparte opname van het
zegel gewenst is. Voor het uitvoeren van de opdracht zal hetNationaal Archiefeen werkplek in het betreffende
depot creëren van circa 4 x 4 meter.

Een onderwerp waar we het vanochtend nog niet over gehad hebben is de technische metadata. Hoewel je
aangaf op de hoogte te zijn van de richtlijnen van het NA wil ik hier toch nog even de aandacht op vestigen,
omdat het van belang is dat deze data wordt meegeleverd.

Ik hoop datje hier voldoende informatie hebt voor het maken van een prijsopgave. Mochtje echter nog
aanvullende vragen hebben dan hoor ik het graag; 070-33 l:

Met vriendelijke groet,

Projeurrerder Digitale Content
Nationaal Archief

Pdns Wi llem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
t +3r (0)70 331 5
f+31 (0)70 331 s499

@nationaalarchief.nl
www- n¡tion¿alarchieÊ.n I

Nederland ontdek je in het Nationaal Archief





Van:

Onderwerp:
Detum:

Â4¡ ¡d¡nh¡,ila¡haf nlrlry
offerte scannen chafters
donderdag 17 december 2009 18:22:11

l

Geachte heer

Vandaag hebben we uw offerte d.d. I I december voor het scannen van c. 8.000 charters g€accopt€erd.

De door onze directeur ter bevestiging ondertekende offerte is vandaag per post aan u toegezonden,

In januari nemen we contact met u op voor nadere afspraken voor de realisering van dit pdect.
Ik vertrouw op een vruchtbare samenwerking.

Met vriendelijke groet en prettige feestdagen gewenst

Nationaal Archi-f

Hoofd afdeling Toegangen en Gegevensbeheer

T +31 (0)70 331 ," ,,
F+31 (0)70 331 5499
E .' q@nationaalarchief.nl
www.nationaalarchief.nl
www.tanap.net
bezoekadres gewijzigd:
Ministerie van OCW
Rijnshaat 50 (hoftoren)
2515 XP Den Haag

De informatie opgenomen ln dit bericht kan vertrouwelijk zijn en.is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u dit bericht onterecht onwangt, wordt u veizocht de inhoud niet te gebruiken en de afrender direct te

informeren door het bericht te retoumeren.

The information contained in this message may be confidential and is intended exclusively for the addressee.

No claims can be derived from this message. Should you unintentionally receive this message, do not use the

contents and notifo the sender immediately by teturning the e-mail.





Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dOnderdaO 7 nl¿t-h¡.2010 15:55

Offerteaanvraag tbv uitbreiding 19 inch racks tbv Rekencentrum DER-B van Dienst
Uitvoering Ondenarijs te Groningen, ref. MO-AP-10-0433

Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw, heer,

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de uitvoering van complexe wet-
en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. Op dit moment is DUO druk bezig met een aanstaande
verhuizing naar de nieuwbouw en is er behoefte ontstaan aan een uitbreiding van 19 inch racks voor het
Rekencentrum DER-8.

M
)e

d
ER

Offerteaanvraag

igitale verzoek wil ik bij u een offede aanvragen voor uitbreiding racks t.b.v. Rekencentrum
a. conform de bijgevoegde offerteaanvraag.

aan HIG.doc

ffi
Foto huidige

cord-cffff'5 D..,

Vloerplan
OER-B,doc

U kunt mij bereiken op onderstaande contactgegevens indien u hierover nog vragen heeft.

,Met 
vriendelijke g roet,

lnkoper ad Interim

Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 2-6 | 9722 TB I Groningen I Kamer Kb4, kamer 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

T +31 50 59q 9
Mail to:
www.ocwduo,nl

(ôocwduo.nl

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur ìn het formaat .doc ,xls of ,pdf. Bestanden in de
formaten: .exe .pif .scr .vbs .ade .adp .bas .bat ,chm .cmd .com .cpl .crt .dll .hlp .hta .inf .ins .ßp .js
.jse .lnk ,mdb .mde .msc .msi .msp .mst .pcd .reg .sct .shb .shs .vb ,vbe ,wsc .wsf .wsh kan DUO niet
ontvangen. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extenties bevatten zullen in
zijn geheel worden geweerrt.

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2OO8) en/of Diensten
(ARVODI 20A8) van toepassing.

I
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Van:
Verzonden:
Aan:
Ondenrvg¡p3

dinsdaq 12.oktober 2010 L6:55

RE: Offerteaanvraag Proconnect Betreft MO-AP-L0-0433 uitbreiding racks DER-B

Geachte

Onderstaand treft u ons antwoord op uw vraag.
Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Inkoper act Interim

D¡enst Uitvoering Onderwijs
(empkensberg 2-6 I 9722 TB I Groningen I Kamer Kb4, kamer 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

T +31 50 599 I
Mail to: .

wWW.ocwduo.nl
@ocwduo.nl

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het formaat .doc .xls of .pdf. Bestanden in de
formaten: .exe .pif .ècr.vbs.ade.adp.bas .bat.chm .cmd .com .cpl .crt.dll .hlp.hta .inf .ins .isp ,js
.jse .ink .mdb .mde .msc .msi .msp ,mst .pcd .reg .sct .shb .shs .vb .vbe .wsc .wsf .wsh kan DUO niet
ontvangen. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extenties bevatten zullen in
zijn geheel worden geweerd.

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2008) en/of Diensten
(ARV)DI zooe) van toepassing.

I

Van: . ' I Proconnect Networks BV Innailtol _ :@proconnect.nll
Verzonden: zondag t0 oktober 2010 21:48
Aan:. ir

Ondenarerp¡ Offerteaanvraag Proconnect Betreft: MO-AP-10-0433 uitbreiding racks DER-B

Beste: -

Allereerst bedankt voor deze mooie offerteaanvraag!
Het overzicht met alle wensen en eisen is in zoverre duídelijk, dat ik maar 1 vraag heb:

Dienen de Cat6A koperkabel en de OM3 MM glasvezelkabel eveneens van het merk Panduit te zijn? Nee
Met vriendelijke groet,

/ - ..,_: Jq

Procon nect Networks B.V
Tel: 0a6S-479
Mob:0$-52343628

r.@Broæ!@¡!
www.proconnect.nl

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Ondenrerp:

dinsdao 12 oktober 2010 16:56

RE: Offerteaanvraag tbv uitbreiding 19 inch racks tbv Rekencentrum DER-B van
Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen, ref. MO-AP-L0-0433

Urgentie: Hoog

Geachte

Onderstaand treft u ons antwoorden aan op uw vragen .

Hopende U hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

r.
Inkoper ad Interim

Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 2-6 | 9722 TB I Groningen I Kamer Kb4, kamer 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

T +31 50 599 9
Mail.to: r v
www.ocwduo.nl

¡@ocwduo.nl

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het,formaat .doc .xls of .pdf. Bestanden in de
formaten: .exe .pif .scr.vbs.ade .adp .bas .bat .chm .cmd .com .cpt .crt.dll .hlp.hta .inf .ins.isp.js
,ise .lnk .mdb ,mde ,msc ,msi .msp .mst .pcd .reg .sct .shb .shs .vb .vbe .wsc .wsf .wsh kan D|JO niet
ontvangen. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extenties bevatten zullen in
zijn geheel worden geweerd.

Op al onze transacties zijn de Algemene RijksÌnkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2OO8) en/of Diensten
,(ARVODI 20OB) van toepassing.

====== = = =====-= ===========-=============

Van:- ,v, [mailto:- : . @hiq.nl]
Vezonden: vrijdag 8 oktober 2010 8:.t0
Aan: -.!!.:.::-..

CG:.
Ondenr.rerp: RE: Offerteaanvraag tbv uitbreiding 19 inch racks tbv Rekencentrum DER-B van Dienst UítvoerÍng
Onderwijs te Groningen, ref. MO-AP-10-0433

Goedemorgen

Dank voor uw offerte aanvraag voor Rekencentrum DER-B. Bij het doornemen hiervan heb ik de volgende vragen:

- Moet de genoemde Cat6A bekabeling uitgevoerd worden in UTP of FTP? FTP
- Met welke type glasvezelconnector moeten de glasvezelpatchpanelen worden uitgevoerd? LC

Met vriendelijke groet,



Adviseur
HIG lï & Communicatie
Tel. direct: 088-6227607 ilþ.ou¡nflfl*r

HlG, Klipperaak 101,2411 ND, Bodegraven, Tel: 088-6227444, Fax: 088-6227400, wt¡¡rtl.hig.nl

This e-mail may contain information which is privileged and/or confidential. ln case you have received this e-mail in error,
pleâse notiry us ¡mmediately by e-mail, fax or telephone and delete the e-mail, ¡ncluding any attachments, without read¡ng,

copying or d¡sclosing its contents to any other person.

Denk aan het milieu. Print deze mail niet, tenzij absoluut noodzakelijk

Van: ' imailto:¿ ,r:wduo.nll
Verzonden: donderdaq 7 oktober 2010 15:55
Aan:
Ondenrerp: Offefteaanvraag tbv uitbreiding 19 ínch rack tbv Rekencentrum DER-B van Dienst Uitvoering
Onderwijs te Groningen, ref. MO-AP-10-0433
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw, heer,

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de uitvoering van
complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. Op dit moment is.DUO druk
bezíg met een aanstãande verhuizing naar de nieuwbouw en is er behoefte ontstaan aan eên
uitbreiding van 19 inch racks voor het Rekencentrum DER-B.

Middels dit digitale verzoek wil ik bij u een offerte aanvragen voor uitbreiding racks t.b.v.
Rekencentrum DER-8, e,e.a. .conform de bijgevoegde offerteaanvraag.

<<Offerteaanvraag aan HlG.doe>

<<Foto huidige cold-corridors DER-B.doe>

<<Vloerplan DER-B.doc>>

U kunt mij bereiken op onderstaande contactgegevens indien u hierover nog vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

2

Inkoper ad Interim



Dlenst Ultvoerlng OnderwlJs
Kempkensberg 2-6 I 9722 TB I Groningen I Kamer K64, kamer 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

T +31 50 599 9
Mail to:
www.ocwduo.nl

,@ocwduo.nl

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het formaat .doc .xls of .pdf. Bestanden in de
formaten: .exe .pif .scr ,vbs .ade .adp ,bas .'bat .chm .cmd .com ,cpt .crt .dll .hlp .hta .inf ,ins .isp ,js
.ise .lnk .mdb .mde .msc .msi .msp .mst .pcd ,reg .sct .shb .shs .vb .vbe .wsc .wsf .wsh kan DUO niet
ontvangen. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extentíes bevatten zulten in
zijn geheel worden geweerd.

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (A-:'/ 2005) en/of Diensten
(ARVODI 2008) van tsepassing.

3
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retour¿dres Postbus 30155, 9200 LG Groningen

HIG IT & COMMUNTCATION
T,a.v.
Klipperaak 101
2411 ND BODEGRAVEN

Datum 20 oktober 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel lk u mee dat Dienst uitvoering onderwijs (DUo) u de opdracht
'Uitbreiding racks rekencentrum DER-B, met ons kenmerk MO-AP-10-0433
verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u In rekening kan worden
gebracht is, conform uw offê{e met kenmerk RW/JvH/EpV/ 123651 d.d. 15
oktober 2010 van i exclusief BTW. U kunt u factuur onder vermelding
van ordernummer 4500011745 sturen aan onderstaand factuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a, v, Bedrijfsadministrat¡e
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Met klem wijzen wij u nogmaals op het behalen van de gestelde deadline van 15
november 2010 in de offerteaanvraag, dlt project dient dan afgerond te zijn en
gereed voor ingebruikname. In een nader telefonisch gesprek d.d, 1g oktoberheeft - ran \: van DUO toegezegd aan
de gestelde eis inzake het behalen van de deadline van 15 november 2010 te
kunnen voldoen.

overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de De Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 20og (ARVoDI-zoog)
en de Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-2009) van toepassing.
DUo wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden
van uw organisatie nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht
verklaart u kenn¡s genomen te hebþen van de bovenstaande voorwaarden
(inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben
gekregen.

Afd€ling
Inkoop

Postadre3
Postbus 30155
9700 LG cron¡ngen

www.ocwduo.nl

Contactgegeveng
. Oocwduo.nl

Onze relerentle
MO-AP-10-0433

Uw refer€ntlc
RW/JvH/EPV/123651

Uw brl6t vân
15 oktober 2010

8DlåEon
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GUNNING: UITERE¡DING RACKS REKENCENTRUM DER.E

Graag vertrouw ik op een voor alle paftijen prettige samenwerking

Hoogachtend,
Manager Inkoop van Dienst Uitvoering Onderwijs

Oatum:
20 oktober 2O1O

R€f€r€ntle:
mo-AP-1('-0433

.)
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Urgentie:

Controleren:

maandao 27 december 2010 L5:23

Offerteaanvraag L9 inch racks tbv Lab opstelling, kenmerk: MO_AP_10_0555

Hoog

Geadresseerde Bezorging

Bezorgd: 27 -t2 -2O10 15:23

Geachte mevrouw, heer,

pe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als diensWerlenende organisatie de uitvoering van complexe wet-
bn regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. Op dit moment is DUO druk bezig met een aanstaande
verhuizing naar de nieuwbouw en is er behoefte ontstaan aan inch racks voor een Lab op.;telli,rc¡.

Middelsdt digitale vezoek wil ik bij u een offerte aênvragen voor 19 inch racks t.b.v. een Lab opstelling,
e. e.a[t]roim ¿e bijgevoegde offe*eaa nvraag.

Offertcaanvraag
aan DVT,doc

E
Foto Cold

ConidorJPG

U kunt mij bereiken op onderstaande contactgegevens indien u hierover nog vragen heeft.

'ìuet vrien¿elij ke g roet,

Inkoper ad Interim

Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 2-6 | 9722 TB I Groningen I Kamer Kb4, kanier 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

T +31 50 599 9
Mail to:
www.ocwduo.nl

@ocwduo.nI

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het formaat .doc .xls of .pdf. Bestanden in de
formaten: .exe .pif .scr .vbs .ade .adp .bas .bat .chm .cmd .com .cpl .crt .dll .hlp .hta .inf ,ins .isp ,js
.jse .lnk .mdb .mde .msc .msi .msp .mst .pcd .reg .sct .shb .shs .vb .vbe ,wsc .wsf .wsh kan DUO niet
ontvangen. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extentíes bevatten zullen ín
zijn geheel worden geweerd.

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2008) en/of Diensten
(ARVODI 2OO8) van toepassing.

1
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

vrijdag 7 januari 20LI L2:LL

Nota van inlichtingen MO_AP_1.0_0555 L9 inch racks tbv Lab opstelling

Goedemiddag,

Hierbij stuur ik u de Nota van lnlichtingen toe. Deze Nvl maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de offerteaanvraag
voor de meervoudig onderhandse aanbesteding tot het leveren van 19 inch iacks voor de Dienst Uitvoering Onderwijs
met referentienummer MO_AP_1 0 0555.

De deadline voor het indienen van offerte is dinsdag 11 januari 2011 voor 14:00 uur.

lk wens u veel succes met het opstellen van uw offerte.

rc
Nota van

) Inlichtingenrh

Met vriendelijke groet,

lnkoper

FSI/Services/lnkoop
Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 419722 TB I Groningen I Kamer KB4, kamer 9
Postbus 3015519700 LG lGroningen

T 050 599 9s73
F 050 599 9705

Ðdu.o.nl
rltto://www.duo,nl

]
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I
utenst ulwoenng unoerwus
Minísterîe van înderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retourôdres Postbus 30155, 9700 LG Groninqen

HIG IT & Communicatie
Klipperaak 101
2411 ND BODEGRAVEN

Datum 27 december 2010
Meervoudig onderhandse offerteaanvraag 19 inch racks tbv Lab opstelling

Geachte mevrouw, heer,

De Dienst Uitvoering Onderwijs, hierna te noemen DUO, verzorgt als
dienstverlenende organisatie de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en

heeft een uitgebreid dienstenpakket. Op dit moment is DUO druk bezig met een
aanstaande verhuizing naar de nieuwbouw en is er behoefte ontstaan aan racks
ten behoeve voor een Lab opstelling.

Met deze brief wil ik bij u een offefte aanvragen voor l9 inch racks ten behoeve
voor een Lab opstelling.

Schets ven de omgeving
DUO heeft in haar nieuwbouw pand te Groningen ruimte gereserveerd
voor een zogenaamde LAB opstelling. In deze opstelling komen servers
en netwerkcomponenten te hangen ten behoeve van test- en ontwikkeling
op het gebied van ICT infrastructuur.

In de MER-ruimte op de 11" verdieping komt een opstelling van 2 rijen
van ieder 6 racks te staan in cold-corridor uitvoering:.dus voorzien van
een dak en schuifdeuren aan beide kanten.

racks
De rack's zijn van het merk Panduit, type CS-3 welke alleen aan de
achterkant voorzien zijn van dubbele deuren. Aan de voorz¡jde is geen
deur opgenomen.
Beide middelste racks van het type CN-3 waarbij aan de binnenkant wel
(halve) deuren opgenomen worden. Deze racks dienen voorzien te zijn
van een afdichting: Panduit Net-Access Vertical Blanking Panels
(CNVBPCC/N).
Op de,racks ligt een zogenaamd Net-Access Overhead Cable Routing
System (type Panduit CRB6BL). Hiervoor dienen 6'knock-out'plaatjes uit
het dak verwijderd te worden. De aldus ontstane gaten moeten worden
afgewerkt met carrosserieband.
Daarboven zijn Fiberrunners (de gele goten op bovenstaande foto)
gemonteerd. Deze zijn reeds door de bouwer in de MER aangebracht en
vallen buiten de opdracht.

Afdel¡ng
Inkoop

Postâdres
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www,ocwduo.nl

Contactg€g€Y€ns
'@ocwduo.nl

onz€ f€l€r€ntl€
MO_AP-10_0555
19 inch racks tbv Lab
opstell¡ng

Uw referentle

B¡tlagen:

Foto hu¡d¡ge cold-corridors
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I'IO_AP-1O-0555 19 INC1I RACKS T8V LAT OPSTELL¡NG

Wel in de aanbieding meenemen dat deze fiberrunners die nu aan pendels
hangen middels de daarvoor bestemde beugels op de corridor geplaatst
wordt. Zie bovenstaande foto voor de uítvoering.

Ieder rack is 45U hoog. De nummering van de U's loopt van boven naar
beneden. Ul is dus de bovenste U en U45 de onderste,

UPS en PDU's
DUO gebruikt in al haar racks PDU's van het fabrikaat Schleifenbauer.
Per rack worden 2 PDU's opgenomen. Iedere PDU is voorzien van een 3-
fase aansluiting welke omwille van selectiviteit uitgevoerd is met een 32A
CEE connector. De 3-f¿ses in de PDU's zijn afgezekerd met 16 Ampere.
De PDU's worden door DUO zelf besteld en zullen slechts gemonteerd
hoeven te worden middels de bij de PDU's meegeleverde
montagebeugels. Er hoeven dus geen montagebeugels van het fabrikaat
Panduit gebruikt te worden.
Doorvoeren voor de contactstoppen van de PDU's dienen aan de zijkanten
van het rack gemaakt te worden in overleg met DUOtr en de
opdrachtgever.

De voedingen op de MER zijn niet voorzien van een UPS bescherming.
Wel zijn ze voorzíen van generator noodstroom,
De rackopstelling moet mogelijk voorzien worden van UPS bescherming
middels een in de racks opgenomen UPS oplossing. Het heeft de voorkeur
om in het eerste rack van iedere rij de UPS en de benodigde accus's op te
nemen. Benodigde autonomie is 5 minuten. Het vermogen dat de UPS
moet kunnen leveren is circa 30 KW per ríj.

In ieder van de 6 racks per rij worden 2 PDU's opgenomen welke voorzien
z¡jn van een CEE 3-fase connector van 32A, 1 PDU per rack wordt
rechtstreeks op de onder de racks liggende aftakboxen van de busbar
aangesloten. De andere PDU's wordt op de UPS aangesloten middels CEE
3-fase connectoren van 32A.
De UPS zelf kan op de busbar aangesloten worden met een CEE connector
van voldoende capaciteit, bijvoorbeeld 63A 5p

Vraagstelling

Vraag A - Levering rack's:
Het leveren en plaatsen van 2x 6 Panduit rack's in corridor opstelling
conform onderstaande opgave :

10 Rack's dienen van het type Panduít CS-3 te zijn, alleen voorzien
van dubbele achterdeuren, geen voordeuren. 2 racks van het type
Panduit CN-3 met zowel dubbele voor- als achterdeuren,
CN racks voorzien van Panduit Net-Access Vertical Blanking Panels
(cNVBPCC/N),
Alle rack's voorzien van Overhead Cable Routing (type Panduit
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cRB6BL),
6'Knock-out' per rack verwijderen en voorzien van carrosserieband,
Schuifdeuren en zijwanden op beide kopse kanten,
Leveren en plaatsen van 6 dakpanelen,
De rack's moeten aangesloten worden op een in de MER aanwezige
aardleiding,
In de huidige corridors zijn kooimoeren en -bouten (M5, chroom met
zwarte ring) van het fabrikaat Minkels gebruikt. In verband met de
uniformiteit wordt de aanbieder verzocht dezelfde kooimoeren en -
bouten te gebruiken,
Bestaande fiberrunners van pendels verplaatsen naar beugels
(Panduit part nr CRTB) op de corridor,
Ten behoeve van het vastzetten van structurele bekabeling dient
gebruik gemaakt te worden van Panduit rangeerbeugels in plaats van
oplossingen als nato-banen. Typenummers zijn: CNFBB (haakse
bracket) en SRBMl9BLY (rangeerbeugel).

VraagB-MontagePDU's:
In de te plaatsen rack's worden per rack twee Schleifenbauer PDU's
opgenomen, welke door de aanbieder slechts gemonteerd hoeven te
worden, PDU's worden door DUO zelf rechtstreeks bij Schleifenbauer
besteld.
Montagetijd per rack wordt geschat op een kwart manuur,
Het aansluiten van de PDU's op de voeding zal door DUO zal gedaan
worden.
Doorvoeren voor de contactstoppen van de PDU's dienen aan de zijkanten
van het rack gemaakt te worden in overleg met DUOI en de
opdrachtgever.

VraagC-LeveringUPS:
In ieder eerste rack van een rij moet een UPS opgenomen worden met de
volgende eigenschappen :

- autonomie 5 minuten bij vollast,
- vermogen circa 30 KW per UPS,
- aansluiting op iedere UPS voor 6 PDU's middels CEE 5p 324

connector,
- UPS aansluiting op busbar middels CEE connector.

Wilt u in uw offerte rckening houden met de volgende eis: De deadline
voor het opleveren van dit proiect is 1 februari 2011.
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Vragen offerte
Hebt u nog vragen dan is het mogelijk of per e-mail uw vragen in te dienen.
Deze ontvangen wij uiterlijk 5 januari 20LL vôôr 14 uur in de dígitale mailbox van
DUO.

Uw vragen, o.v.v. het kenmerk en onderwerp, d¡enen te worden gezonden
T.a.v. : Afdeling Inkoop
Vragen per e-mail: aanbesteding@ocwduo.nl.

Al uw vragen zullen schriftelijkworden beantwoord en wel op 7 januar¡ 2011. Alle
vragen en daarbij behorende antwoorden, ook van andere aanvragers worden aan
alle mededingers geanonimiseerd toegezonden en dienen te worden beschouwd
als onderdeel van de offerteaanvraag. Daarom is het niet toegestaan om op een
andere dan de hierboven beschreven wijze contact te zoeken met de
opdrachtgever om informatie te verkrijgen.

Graag ontvangen wij uw offerte uiterlijk op ll januari 2011 vóór 14 uur
U kunt de offerte sturen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. : Afdeling Inkoop
E-mail : aanbesteding@ocwduo. nl.

Voor de uitvoering van de offerteaanvraag geldt de volgende planning en
sluitingsdata:

Opbouw offerte
De offefte dient gespecificeerd te zijn naar werkonderdelen, geraamde uren,
tarieven en kosten. In de ofFerte dient de leverancier informatie te verstrekken
over garanties en services.

27 december 2010 Verzending offerte aanvraaq
5 januari 2011 vóór
L4 uur

Sluitingsdatum, indiening vragen

7 januari 2011 Verzending antwoorden op aanvullende vragen
via Nota van Inlichtingen

11 januari 2011
vóór 14 uur.

Sluitingsdatu m, indiening offerte

13 ianuari 2011 Beoordelinq i nged iende offeÊe
14 januari 2011 Gunning en añarijzing

1 februari 2011 Project gereed en afgerond
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Voorwaarden
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Diensten 2008 (ARVODI-2008) en/of Algemene Rijksvoorwaarden
van Leveringen (ARIV.2008) zijn van toepassing. DUO wijst de algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of
bijzondere voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadere Informatie
Uw ofterte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. Tijdens deze
periode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod. Aanbiedingen
dienen gesteld te zijn in het Nederlands. Correspondentie en documentatie zal
eveneens in het Nederlands geschieden.

DUO heeft het recht een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte offerte.
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen
rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
Aan het uitbrengen van uw ofl'erte zullen voor DUO geen kosten zijn verbonden,
ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden.
Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en er
geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige
verbondenheid aan DUO. In dat geval is er ook geen enkele verplichtíng tot
vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

Uw offerte zal door DUO strikt vertrouwelijk worden behandeld. Bij voorbaat wil ik
u alvast hartel¡jk bedanken voor uw offerte.

Hoogachtend,
Dienst Uitvoering Onderwijs

Inkoper
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cks worden Aan een o.i.d? en de racks moeten
I blanki nels in de CN kasten. Hoeveel kast?

op het aardgrid welke onder de vloer aanwezig is. Bijvoorbeeld
wordt ove?.een aa Hoe wordt deze aa en met welke dikte? 16 mm2 en C-Klem

behalve stroom komt van boven. Vloerdoorvoer tbv stroom aan zijliant
in de rack, hoe moet dat worden? Een boren in wand of vloer? de kast

de DPU met snoer en steker of
a nr dient d¡t dan ook door de aannemer te worden? te atsen door de aannemer

worden een aantal specs aangegeven. Dient er ook reken¡ng te worden gehouden met een bepaalde omvang

moet ¡n een rack
de UPS voorzien te van een netwerkkaart om de UPS te kunnen monitoren? wel

is wie biedt de netwerkkabel aan?

er ook een SIA te worden voor onderhoud en voor de UPS-en?

,'lo,u lro"u""t kooimoeren M5 fabricaat Minkels dienen er geleverd te worden? lrooo. met zwarte kunstof ring) schroef plus moer LET oo, M6

Haakse dienen er te worden? 4 als om de SRBML9BLY ra te kunnen
dienen er te worden? Ía kast

er ook RFK te worden? deze niet standaard de racks ?

bestaat een zeer grote kans dat onderdelen van de installatie, na gunning n¡et binnen de L4 dagen de UW per apart. een
Hoe staat u hier um!
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> Retourôdres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

HIG
t.a.v.
Klipperaak 101
2411 ND Bodegraaf

Datum 18-01-2011
Betreft Gunning

Geachte ,

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht van
onderhandse aanbesteding met het kenrnerk MO_AP_10_0555 verleent. Het
bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is,
confn'* rrw offerte met kenmerk RWHG/HM/L2403Bvan

exilusief BTW. U kunt u factuur ondervermelding van ordernummer
4500012952 sturen aan onderstaand factuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens u itd rukkelijke schriftel ijke toestemm in g mijnezijds.

Op deze overeenkomst zijn de De Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI-
2008)) zijn van toepassing . De Dienst Uitvoering Onderwijs w¡jst uw koop- en
leveríngsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organisatie
nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis
genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en
aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,
Manager Inkoop van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdellng
Inkoop

Postadr€g
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

wwì,.ocwduo.nl

Cont ctgggevens

Inkoper
Tel. 050 599
âanbesteding@ocwduo. nl

Onze rêferent¡ê
MO_AP_1o_ 0555

Uw r€f€?entle

Uw br¡cf van
11 januari 2011

EUlag€n
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Dienst Uitvoeríng Onderwiis
Ministerie yan Onderwijs, Culwur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groninsen

DVT Communicatie
T.a.v.
Wasaweg lo-o
9723 JD GRONINGEN

Datum 20 oktober 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u de ôpdracht
'TUdelijke glasvezelnetwerk tRC DER-A' met ons kenmerk MO-AP-10-0457
verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden
gebracht is, conform uw offerte met kenmerk 1010265/001L94/LOZO47S d.d,
11 oktober 2010 van € ,.' ' ., . exclusief BTW. U kunt uw factuur onder
vermelding vàn ordernummer ATB 10016851 sturen aan onderstaand
factuuradres:

D¡enst Uitvoering Onderwijs
t. a.v. BedrlJfsadminlstrat¡e
Postbus 30155
9700 LG Groningen

overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan n¡et worden gedeclareerd,
be ho ude ns u itd rukke lijke schrift e I ij ke toestem m i n g m ijnerzijd s.

Op deze overeenkomst zijn de De Algemene R¡jksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 20bg (ARVoDI-2oog)
en de Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-2008) van toepassing.
DUo wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden
van uw orgañisatie nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht
verklaart u kennis genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden
(inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een exemplaar in uw bezlt te hebben
gekregen,

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,
Ma nager In koop va p Ðieñ6[XJ ltvne.i^^ ^^'{^',vijs

Afdellng
Inkoop

Postad16s
Postbus 30155
9700 LG Grontngen

www.ocwduo.nl

contactgegevens
Oocwduo.nl

Onzô rêfêr€ntle
MO-AP- r0-0457 Tijdelljke
glasvezelnetwerk IRC DER-A

Uw referentl€
1010265/001 194/ 102047 s

Uw brlef van
1l oktober 2010

l¡Jlâgsn
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Minísteríe van ?nderwíjs, Culuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

T.a.v.

Datum 16-02-2010
Betreft offerte aa nvraag leveri ng Dataware hou se

Geachte mevrouw

Hierbij nodig ik u uit een Offerte in te dienen voor de levering van Hardware ten

behoeve van de Datawarehouse van Dienst Uitvoering Onderwijs van de locatie

Groningen. Verdere informatie vindt u in de bijgesloten offerteaanvraag.

Ik verzoek u uw offerte uiterlijk23 februari 2010 in te dienen. De offerte dient
gestuurd te worden aan:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. '

Postbus 30155
9700 LG Groningen

Voorts veaoek ik u dezelfde dag een digitale versie te sturen aan het e-maíladres
aanbesteding@ocwduo.nl, onder vermelding van "vertrouwelijk, niet openen voor
23 februari 2010".

Mocht:
- u vragen hebben over de Offerteaanvraag dan kunt u die tot uiterlijk donderdag
18 februari 2010 naar bovenvermeld e-mail adres mailen;
- u besluiten geen offefte in te dienen veaoek ik u dat zo spoedig mogelijk aan
bovenvermeld e-mail adres kenbaar te maken.
Uw offerte zal door Dienst Uitvoering Onderwijs strikt vertrouwelijk worden
behandeld. Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw offerte.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Namens deze,

Afdêllng
Inkoop

Po3tadfca
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo.nl

Contactgegevens

Onzc raferanti€

MO_G5_10_0 1 2 1_l everlng
hardware tbv Datawarehouse

Ons kanmark
GS-0 r25.00

Datum brlet van

!lrlag€n

Senior inkoper van Dienst Uitvoering Onderwijs
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie van înderwijs, Cultuur en

Wetenschap

MO_GS_ 1 0_0 1 2 l_leveri n g hardware tbv Datawa reh ouse

Offerte aanvraag

Voor u ligt de een offerteaanvraag voor de levering van Hardware ten behoeve
van de Datawarehouse van Dienst Uitvoering Onderwijs van de locatie Groningen.

De opbouw van deze offerteaanvraag is als volgt:
In hoofdstuk 1 zijn de procedures beschreven die voor dit offertetraject gelden en
de instructies voor het inrichten van uw offefte aan de orde.
Hoofdstuk 2 bevat het programma van eisen met betrekking tot deze opdracht.
Tenslotte behandelt hoofdstuk 3 de gunningprocedure.
Bij deze offerteaanvraag is de geldende rijksinkoopvoorwaarden ARIV2008
toegevoegd. Deze offerteaanvraag, evenals de eventueel door u uit te brengen
offerte, zullen deel uitmaken van de eventueel met u te sluiten overeenkomst.

1. Procedures en instruct¡es
De inschrijvers zullen op basis van de ingediende offeftes worden beoordeeld. In
dit hoofdstuk wordt de offerteprocedure toegelicht en worden anstructies gegeven
voor het inrichten van uw offerte.

1.1 Opdrachtgever, adviseur en contactpersoon
Opdrachtgever voor deze opdracht is Dienst Uatvoering Onderwijs,
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Als contactpersoon voor dit project is aangesteld,

Teler oonnummer 050-5998
e-mail: @ocw.duo.nl

1.2 Doelstelling
Deze offerteaanvraag heeft tot doel het afsluiten van een overeenkomst met een
leverancier ten behoeve van de opdracht:
"Levering hardware t,b.v. de Datawarehouse van DUO te Groningen".

Dit betreft èen éénmalige levering.
Met deze offerteaanvraag wil opdrachtgever bereiken dat een d¡enstverlener
wordt gekozen die instaan voor de kwaliteit van de gevraagde dienstverlening.

1.3 Aantal geselecteerde kandidaten
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan drie inschrijvers met het ver¿oek een
aanbieding te doen.

1.4 Voorbehoud
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele ofreftetraject tijdelijk of
definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op
vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze offerteaanvraag.
Door het uitbrengen van een offerte verklaart de inschrijver zich akkoord met
FOUT! VERWIJZ¡NGSBRON NIET GEVONDEN.

Dðtum
16-02-2010

I
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deze voorwaarde.

1.5 Kosten offerte
Aan het opstellen en uitbrengen van een offerte zijn voor DUO geen kosten
verbonden.

1.6 Algemene minimumeisen aan offerte
De offerte dient rechtsgeldig ondeftekend te worden aangeboden. De aanmelding
dient volledig te zijn, d.w.z. alle gevraagde informatie dient te zijn opgenomen.

1.7 Tijdschema
De uiterste inleverdatum van de offerte is vastgesteld op dinsdag 23 februari
2O1O om 12.OO uur.

Offertes'dienen als PDF-bestand gemaild te worden aan:
_ @ocwduo.nl ter attentie van de contactpersoon en o.v.v. het

kenmerk van deze offerteaanvraag.

Tevens dient de offerte per post te worden verzonden aan:
Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. mevr. :
Bezorgadres: Kempkensberg 9722 TB Groningen
Postadres: Postbus 30155 9700 LG Groningen
Datum en tijdstip van ontvangst van de e-mail dient als een fataal moment te
worden beschouwd. Offertes welke te laat worden aangeboden, worden
geweigerd, dan wel direct geretourneerd.
Er wordt naar gestreefd om in week 8 de beoordelingen af te ronden en de
geselecteerde inschrijver schriftelijk van de gunning in kennis gesteld worden. De
niet geselecteerde inschrijvers ontvangen gelijktijdig bericht.

1.8 Vragen over de offerteaanvraag
Uitsluitend schriftelijk ingediende vragen worden,tijdens het offertetraject in
behandeling genomen. De vragen kunnen per e-mail worden gericht aan het in
hoofdstuk 1 vermelde adres/fax/e-mail, ter attentie van de daar vermelde
contactpersoon. De u¡terste datum voor het stellen van vragen is donderdag 18
februari 2O1O voor 12:OO uur.

1.9 Geheimhouding
Door het indienen van een offerte verklaart inschrijver vertrouwelijk om te gaan
met alle informatie die in het kader van dit project wordt verkregen en geen
informatie aan derden beschikbaar te stellen.

Een uitzondering kan worden gemaakt voor door inschrijver in te schakelen
partners, onderaannemers en hulppersonen. In een dergelijk geval blijft
inschrijver wel verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht.

Inschrijver verklaart verder zich te onthouden van verklaringen van welke aard
dan ook die andere betrokkenen kunnen schaden. Schending van deze

FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN,

Datr¡m
16-02-2010
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voorwaarde kan tot gevolg hebben dat inschrijver van (verdere) deelname wordt
uitgesloten.
Ook Opdrachtgever zal zeer vertrouwelijk omgaan met de informatie welke door
inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen gebruiken voor zover dit voor de
beoordeling van de verschillende offertes nodig is.

1. 1O Gestanddoeningstermijn
Van de inschrijver wordt verwacht dat de door hem in te dienen ofterte tenminste
60 dagen geldig blijft.

1.11 Voorbehoud en juistheld vån de geleverde informatie
Door het ind¡enen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg staat voor åe
juistheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord
gaat met alle in dit document aangegeven condities en voorbehouden.

Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie ís
verstrekt kan inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel
kunnen al gemaakte afspraken worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor
opdrachtgever.

2. Programma van e¡sen
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de eisen en specificaties ten aanzien van
de gewenste dienstverlening, de gewenste opbouw van de door u te offreren prijs
en geeft enige informatie over de concept nadere overeenkomst.

2.1 Specificaties

a. Server Framework:
1 x 72335RG IBM XSER 3850M2 INTEL XEON X7450 2 Hexacore
2.40GHZ/ t6M B/8X 1G0HD /COMBO
1 x 4LYz768 IBM 8Gb PC2-5300 CLs ECC DDR2 RDIMM (2x4cb) (8Gb)
3 x 43X0824 IBM 146Gb lOK 2,5'SAS SFF HS HDD RoHs
1 x 43W4280 IBM ServerRAID MR10k SAS/SATA Controller

b. Remote Service Adapter is standaard

c. Enclosure + schijven: (en apafte RAID controller)
1 x L727HCI IBM System Storage EXP3000, Single ESM, No Drives
1 x 4488825 IBM ServerRAID PCIe MR10M SAS/SATA Controller
I2x 43X0802 300c8 15K 3.5" Hot-Swap SAS
1 x 39R6531 IBM 3m SAS Cable (mini-SAS to mini-SAS)

Enclosure is inclusief:
x 515W power supply (Standard), Redundant coolíng
x 2.8m C13 to C14 rack power cable (Standard)
x SAS 3-Gbps 4X wide port (Standard)
x 2U rack-mount enclosure (Standard)
x Rack mounting rails (Standard)
x Enclosure Services Module (ESM) (Standard)

d.
2
2
2
1

1

1

Datum
16-02-20 10

FOUT! VERWIJZINGSBRON NTET GEVONDEN

(Standard)
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1 x Limited Warranty Three Year

e. Levertermijn
De inschrijver dient de gewenste hardware in week 9 te kunnen leveren. Dit is
een harde eis. Bij het niet kunnen voldoen aan deze eis dient de Inschrijver te
motiveren welke week dit haalbaar is.

Uw aanbieding dient gespecificeerd te zijn naar kosten voor onderdelen a t/m d.

De leverdatum dient te

Prijsstelling
In de offerte dient u een vaste totaalprijs op te geven voor de levering van de
gespecificeerde hardware bij paragraaf 2.L. De aan te bieden totaalprijs is all-in.
Het all-in tarief is exclusief de van toepassing zijnde BTW.

Ariv 2OO8
De leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van der zijnde van de
inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De wederzijdse rechten en
verplichtingen van partijen zullen uitslu¡tend worden geregeld in ARIV 2008.

ARIV 2008 is als Bijlage 1 opgenomen bij deze offerte aanvraag.

3. Gunningprocedure

De aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gunningprocedure die in
deze paragraaf is beschreven.

Procedurele toetst
Allereerst zal worden getoetst of de inschrijver zijn offerte rechtgeldig is en een
gestanddoeningstermijn kent van 60 dagen. Met het indienen van de offerte gaat
u akkoord met de randvoorwaarden en de eisen die zijn gesteld aan de opdracht.
De offertes worden beoordeeld op de fe¡telijke inhoud van de papieren offertes op
de laagste príjs. In deze fase zullen de offertes onderling worden vergeleken.

Gunning
Gunning vindt plaats op basis van de laagste prijs

De gunningscriteria bestaan uit:
r Totaalprijs a t/m d IOO o/o

Voor de beoordeling van de prijs geldt dat de aanbieder met de laagste prijs 10
punten behaald en inschrijvers die duurder zijn scoren naar rato lager.

Er wordt naar gestreefd de gunning in week 8 te laten plaatsvinden.

Datum
16-02-20 10
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Bijlage 1 ARMOOB

Drtum
16-02-2010

)
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Ministenevan }nderwíis, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Poslbus 30155, 9700 LG Groningen

Blen com
T.a.v. , '
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen

Datum 2 maart 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dienst tJitvoering Onderwijs u de opdracht levering
hardware ten behoeve van de Datawarehouse van onderhandse aanbesteding met
MO_GS_10_0121 verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening
kan worden gebracht is, conform uw offerte d.d. 18 februari van
exclusief BTW.

Overschríjding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden Leveringen (ARIV
2008) van toepassing.

Dienst Uitvoering Onderwijs wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings-
en andere voorwaarden van uw organisatie nadrukkelijk van de hand. Door
aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis genomen te hebben van de
bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een
exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mr. A. Rouvoet,
namens deze,
B.l. Geveke van Dienst Uitvoering Onderwijs

Àfdellng
Inkoop

Postadfes
Postbus 30 155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

Cootr.lraeeV€ñs

T 05n-coq8. ,a

; _@ocwduo,nl

Onze feferentle
GS_155

Uw referent¡€
Uw referentie

Uw brlef van
18-02-2010

Bijlag6n

Voorw a a rd e n of toe I ¡ ch t ¡ n g

Directeur ICT
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Dienst Uitvoering Onderwi js
Mínisterie van ?nderwíjs, Cultuur en

Wetenxhap

o

> Retourðdres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

Datum 19 maart 2010
Betreft meervoudig onderhandse offerteaanvraag laptops

Geachte heer/mevrouw,

Dienst Uitvoerlng Onderwfis (DUO) is op I januari 2010 voortgekomen uit een fusie tussen de
Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en Centrale Financiën Instellingen (CFI). Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoer¡ng van complexe wet- en regelgeving.en heeft een uitgebreid
dienstenpakket.

Met deze brief wil ik bij u een offefte aanvragen voor de aanschaf van het volgende:
15 laptops van het type LENOVO thinkpad R500 (NP2AAMH) inctusief tas
17 laptops van het type LENOVO ideapad U350 inclusief tas

Inhoud offerte:
Ik wil u vragen de offerte te sæcificeren naar aanschafprijs per type, levertijden en
eventuele leverings- en garantiekosten.

De Qunning van deze aanbestedingsprocedure zal plaats vinden op basis van het
criterium "de laagste prijs".

React¡eterm¡in:
Graag ontvang ik uw offefte ulterlijk op maandag 29 maart voor 14:00 uur per
mail en graag een exemplaar per post nazenden.
U kunt de offerte mail sturen naar:
aânbestedino@ocwduo. nl
Dienst Uitvoering Onrlc.wiig
t.a.v. : :

Bezorgadres: Kempkensberg6, 9T22TBGroningen
Postadres: Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Voorwaarden:
De Algemene R¡jksinkoopvoorwaarden 2008 zijn van toepassing op de levering
Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

AfdGling
Inkoop

Postadres
Portbus 30155
9700 LG Gronhgeñ

www.ocwduo.nl

Contåcto.¡êvcnr

Sen¡or Inkoper
Tel. 050 599 9

Onze r€ferentle
MO_LA_I0_0 186.00

Uw r€l€r€ntle
n.v.t.

Uw b¡ief Yan
n,v.t.

Altlagcn
Inkoopvoorwôôrden AR¡V
2008
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Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toelichtlng te vragen op
de uitgebrachte offerte.
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen

rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk z¡jn bevestigd.
Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uítvoering Onderwijs
geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een
overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt
over de voorwaarden en geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen

sprake van enige verbondenheid van Dienst Uitvoer¡ng Onderwijs. In dat geval is
er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan

ook.

Vragen:
Heeft u nog vragen dan is het mogelijk deze per e-mail in te dienen
aanbestedlno@ocwduo.nl graag ter attentie van r ' , Senior
Inkoper

Al uw vragen zullen schrifrelijk worden beantwoord. Alle vragen en daarbij
behorende antwoorden, ook van andere aanvrägers wôrden aan alle mededingers
toegezonden en dienen te worden beschouwd als onderdeel van de

offerteaanvraag.
Daarom is het niet toegestaan om op een andere dan de hierboven beschreven
wijze contact te zoeken met de opdrachtgever om informatie te verkriJgen.

Uw offerte zal door Dlenst Uitvoering Onderwijs strikt vertrouwel|k worden
behandeld. Bij voorbaat wil ik u, namens de Dienst Uitvoering Onderwijs, alvast
hartelijk bedanken voor uw offerte.

Hoogachtend,
Senior Inkoper

g
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministeríe van Onderwijs, Cukuur en

Wetenichap

)

> Retouradres Postbus 30155, 9700 Lc croningen

Blencom BV
Postbus 49
9330 AA Norg

Datum 6 april 2010
Betreft Gunn¡ng levering laptops

Geachte heer

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u gedeeltelijk de
opdracht voor de levering van laptops van onderhandse aanbesteding met
kenmerk MO_l A_10_0186.00 verleent.

Zoals aangegeven is de opdracht aangepast. De levering betreft;
15 laptops van het type LENOVO thinkpad R500 (NP2AAMH) inclusief tas
2 laptops van het type LENOVO ideapad U350 (M22EMMH) inclusief tas

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte d,d. 23 maart ' inclusief BTW. u kunt uw factuur
ondervermelding van ordernummer 4500009080 sturen aan:

Factuuradres:
Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Levering zal plaatsvinden conform genoemde levertijden in de offerte maar
uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking op afleveringsadres:
Kempkensberg 2
9722T8 Groníngen

Op deze oyereenkomst zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2O0B (ARIV-
2008) toepassing, Door aanvaarding van de opdracht verklaart u.kennis genomen
te hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en
aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partiJen prettige samenwerking.

Afdellng
Inkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo,nl

Contäctgegeveng

Senlor Inkoper
Tel. 050-599 9431

Onr€ ref€fentlê
MO_LA_10_0186.00

Uw ¡€forêntl€
n,v. È.

Uw brlef van
23 maart 2010

B¡Jlagen
n.v.t.

o

Hoogachtend,
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Offerteaanvraag tnb performance tooling

3r" ;nr-to)(
:-k.___

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte

Bijgaand ontvangt u van Dienst Uitvoering Onderwijs bijgaande offerte aanvraag ten behoeve van de
levering van de Performance tool.

De offerteaanvraag is ook per post aan uw organisatie verzonden.

&r
04 - BMC- offerteaa ARVODI_2008.pdf

P...

)Met vr¡endelijke groet,

Senior inkoper

Dienst Uitvoering OnderwiJs
Kempkensberg 2-6 | 9722 TB I Groningen I Kamer Kb4, kamer 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

T +31 50 599 8
M +31 6 53799728
Mail to: . .. r@ocwduo.nl
www.ocwduo.nl
Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het formaat .doc .xls of .pdf. Bestanden in de
formaten: .exe ,pif .scr.vbs .ade .adp.bas .bat.chm .cmd .com .cpl .crt.dll .hlp ,hta .inf .ins .isp.js
.jse .lnk .mdb .mde .msc .msi ,msp ,mst .pcd .reg .sct .shb .shs .vb .vbe .wsc .wsf .wsh kan DltO niet
ontvangen. Maitberichten welke bestanden met één of meerdere van' deze extenties bevatten zullen in
zijn geheel worden geweerd.

Qp al onze transacties ziin de Algemene Rijksinkoopvooiwaarden Levering (ARIV 2A08)/Diensten
(nAVOOt 2008) van toepassing.
=--====-================================





Dienst Uiwoerinq Onderwiis
Minísterie van 0nderwiþ, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Afdellng
Inkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www,ocwduo,nl

Contactgegevens

T.a.v. de heer ;

Datum A2-04-2010
Betreft offerte aanvraag met ken merk MO-GS- 10-02 18. OO-pe¡formance toolin g

Geachte heer

Hierbij nodig ik u uit om een offefte uit te brengen voor de opdracht:

Aanschaf tool voor de dienst Application Profiling

-r :U5n -- - -

o

M

Uw rcl€rêntie

Uw brief van

B¡ilagen

Onzê referent¡e
GS-218.01

Dienst Uitvoering Onderwijs heeft een project ingericht ter behoeve van het
inrichten van de dienst Application Profiling

Voor dit project zal de tool voor de dienst Application Profiling een belangrijk
onderdeel zijn.

1. Opdrachtomschrijving
D¡enst Uitvoering Onderwijs heeft de noodzaak om performance problemen met
computerapplicaties te voorkomen. Hiervoor is een goed begrip van het gedrag
van de applicatie op het netwerk en op de onderliggende infrastructuur
onontbeerlijk. Verder is het relevant te begrijpen welke componenten van de
infrastructuur het meest bijdragen tot de door de gebruiker ervaren responstijd,
om met deze informatie de performance te kunnen tunen. Dienst Uitvoering
Onderwijs heeft zich daarom tot doel gesteld hieromtrent processen in te richten
die, voor de in-productie-name van een applicatie, de applicatie te doorgronden
en indien mogelijk te optimaliseren. Hiervoor is een tool dat bijdraagt in de
analyses van groot belang.

Het gevraagde bestaat uit:
¡ Eenmalige aanschafkosten van de licenties, voor vijf n¡et op naam te

zetten gebru¡kers, of één licentie te gebruiken voor een flexibele
werkplek;

¡ Kosten voor één jaar maintenance;
. Optioneel kosten voor support.

Niet inbegrepen zijn in de opdracht:
r Kosten voor implementat¡e, Die wordt echter door een andere
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leverancier verzorgd,

1.1 Planning
U sluit bij uw offerte een opbouw van het gevraagde performance tool.
De offeñes dienen uiterlijk 14 april 2O1O bij Dienst Uitvoering Onderwijs binnen
te zijn. D¡enst Uitvoering Onderwijs streeft er naar de opdracht week 15 dan wel
uiterlijk in week 16 te verstrekken. Mocht u vragen hebben ten aanzien van deze
offerte aanvraag dan verzoek ik u dit uiterlijk deze schriftelijk te stellen voor
vrijdag 9 april 2010 12.00 uur, De vragen kunt u mailen naar
aanbestedino@ocwduo.nl.
Alle vragen zullen vervolgens anoniem worden verzameld en beantwoord door de
Opdrachtgever. De antwoorden zullen uiterlijk op 12 april 2O1O aan u worden
verstrekt.

1.2 Offerte
Ik verzoek u uw offerte uiterlijk 14 april 2O1O in te dienen. Deze dient voorzien
te zijn van een financiële onderbouwing.

De offerte dient gestuurd te worden aan:
D¡enst uitvoer¡.^ onderwijs
T.a,v.
Kempkensberg 4
9722T8 Groningen

Voorts vezoek ik u dezelfde dag een digitale versie te sturen naar het e-
mailadres met vermelding van behorende kenmerk bij deze offerteaanvraag:
aanbesteding @ocwduo. nl

1.3 Prijsstelling
In de offerte dient u een vaste totaalprijs op te nemen voor het gevraagde
Hiervoor doet u een aparte opgave. Gelieve een onderbouwing van de totaalprijs
op te geven door een uitsplitsing te maken van alle onderdelen ( exclusief BTW).

De aan te bieden totaalprijs is all-in. Dat wil zeggen dat in ieder geval zijn
inbegrepen ten behoeve van de migratiekosten en daarbij in te zetten
medewerekers: salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk,
kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis-en
verblijfkosten (woon-werkverkeer), parkeerkosten, opleidingskosten, wervings-en
selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies, winst, herstel van eventuele
gebreken, het verstrekken van instructies, nazorg en alle eventuele bijkomende
kosten, zoals de kosten voor voorbereiding en uitvoering.

Hct a¡l-¡n tarief is exclusief de van toepass¡ng zijnde BTW.

2. Opdracht
De tool dient de volgende functionaliteit te bevatten:

Datum
02-04-20 10

Pagina 2 van 5



)

1, Op netwerkniveau tracés te kunnen maken van willekeurige
verkeersstromen bi nnen EtherNet.

Van deze tracés de volgende analyses te kunnen maken:
a. Discovery en inventarisatie en herkenning van alle well-known TCP en
UDP verkeerstromen, inclusief de afzenders en ontvangers, gebruikte
protocollen inclusief source port nummers;
b. Binnen de gemeten netwerktraces dient het tool filters te kunnen
maken voor inzoomen op relevant verkeer;
c. In TCP en UDP, een analyse van de transacties van de applicaties
kunnen maken voor de volgende protocollen:

i. HTTP;
i¡. HTTPS (inclusief mogelijkheden tot decryptie van HTTPS
verkeer);
¡ii. IBM DB/2 en MQSeries
netwerkverkeer;
iv. SOAP;
v, en (optioneel) andere protocollen zoals Media, zoals Video en
audio streaming, Windows Live Messenging en Oracle SQLNet.

d. De transacties dienen gedetailleerde informatie te bevatten over de
Query die werd afgevuurd, de respons, de starttijd en eindtijd en duur
van de transactie, en de bijdrage die de transacties uitoefenen op de
totale responstijd.
e. De tijdsrelatie van transacties ten opzicht van andere transacties moet
uit overzichten duidelijk worden.
f. Een analyse dient mogelijk te zijn van de bijdrage die de client, het
netwerk en de server leveren aan de totale responstijd.
g. De tool dient de netwerklatency tussen servers voor de genoemde
protocollen te kunnen meten of detecteren.

2. Voor complexe applicatie infrastructuren met meerdere servers
(bijvoorbeeld web-, applicatie- en database servers), dient agent
installatie op een aantal servers mogelijk te zijn voor remote capture
mogelijkheden. Ondersteunde Operating systemen voor de remote
agents dienen in ieder geval Windows 2003 en Windows 2008 te zijn.
De remote capture dient gemerged te kunnen worden met de local
capture en correlatie tussen de gegevens van de verschillende
captures dient mogelijk te zijn. Remote captures dienen ook continue
te kunnen worden ingezet en extern geïnitieerd te kunnen worden
voor troubleshoots op afroep-basis.

3. De tool díent modelleringfunctionaliteit te bevatten, waarbij de invloed
van varierende parameters op de responstijd duidelijk gemaakt dienen
te worden. Deze parameters dienen in ieder geval te omvatten:
a. Bandbreedte;
b. Latency;
c. Server responstijd;
d. Client responstijd.

Dàtum
02- 04-20 10

3. Conc€pt nadere overeenkomst en Arvodi
Pagina 3 vân 5



Datum
02-04-2010

Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van
één ¡aar. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van der zijnde
van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De wederzijdse
rechten en verplichtingen van partijen zullen uitsluitend worden geregeld door
raam- en andere overeenkomsten inzake "d ienstverleni ngladvisering
bedlijfsvoerirìg en nlanagerl'ìerìt" en de daal'bij belrorende "Algemene
Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van
Diensten"( ARVODI). De Arvodi 2008 kan op uw verzoek worden verstuurd.

4. Gunningsprocedure

De aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gunningsprocedure die
in dit hoofdstuk is beschreven.

Procedurele toetst:
Allereerst zal worden getoetst of de inschrijver zijn offerte rechtgeldig ís en een
gestanddoeningstermijn kent van 60 dagen. Met het indienen van de offerte gaat
u akkoord met de randvoorwaarden en de eisen die zijn gesteld aan de opdracht
zoals beschreven in hoofdstuk 2.
De offertes worden beoordeeld op de feitelijke inhoud van de papieren offertes op
de aanbieding met de "laagste prifs".

Gunnino
Gunning vindt plaats op basis van de aanbieding met de "laagste prijs".

De gunningscriteria bestaan uit:
. Totale prijs 100 o/o

Bestaande uit:
Eenmalige aanschafkosten van de licenties, welke soort?;

. Kgsten voor één Jaar. maintenance;
r Kosten voor suppoft.

Er wordt naar gestreefd de gunning in weêk 15 dan wel wcck 16 te laten
plaatsvinden.

Overeenkomst
Indien de keuze op uw offerte valt, zal met uw organisatie een Overeenkomst
worden afgesloten.

Met vriendelijke groet,
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> Retouradres Postbus 30155, 9700 Lc Groningen

Compuware
T.a,v.
Hoogoorddreef 60
1101 BE Amsterdam

Datum 10 mei 2010
Betreft opdracht t.b.v. Performance Tool

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dienst Ultvoering Onderwijs u de opdracht
"performance tooling" verleent. Er is overeengekomen dat de opdracht voor het
bedrag van € zal worden uitgevoerd, Dit bedrag is conform uw offerte
met kenmerk 0f 004091630-PBN-chk d.d. 9 april 2010.
De kosten kunnen door u gefactureerd worden onder vermelding van het door
DUO verstrekte inkoopnummer. U wordt verzocht de factuur in te dienen oþ
onderstaand factuuradres.

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschrijding van het door uw geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekkên
van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI-2008) van
toepassing. Dienst UiWoering Onderwijs wíjst uw koop- en leveringsvoorwaarden,
betalings- en andere voorwaarden van uw organisatie nadrukkelijk van de hand.

Door aanvaarding van de opdracht verklaart u'kennis genomen te hebben van de
bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een
exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Hoogachtend,
,t

Afd€llng
Inkoop

Po3tadres
Postbus 30155
9700 LG Groníngen

www,ocwduo.nl

Contactgêg€v€ns

T'050-5998¿?n
Mr. :Oocwduo.nl

Onze r€f€rsnt¡€
MO-GS-10-218.00

Uw refer€ntl€
0 100409 1630-PBN-chk

Uw brlef Yãn
9 aprll 2010

8¡rlagên
offerte
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Van:
Vrrzondm:
Ar¡u
Ondrnrrrp:

Geachte heer

Âmr-e1eü l0lü1223-G!i-Co..,

I{et vrlendelijke groet.

Senior lnkopcr

dinsd¡ ,3 februari 2010 14:38

Offerte aanvraag reveríng databekabeling met kenmerk MO_GS_10-132

Zoals telefonlsch met u_ b-esproken ontvangt u hierbfl de ofrerteaanvraag teñ behoeve van de leveringdatabskrbefing tbv DER-B.

* "r tgrmun ,ff*. 2010. De srukken zijn tevens ook per posr äan u vezonden

Dl.nü Ultnorrtng Ondcrwljl
tGmpkeæöerg 2-6 | 97ZZ TE I Groningen I Kamer Kb4, kamer 9
Postbus 30155 | 9Z0O LG I Groningen

T +31 50 599 I
x +31 65379972E-
Ma¡l to: _ ,@gqgdgg.Ol
www.ocwduo.nl

,

Evçntucel ñea te zenden dacumenten biJ workeur in het formaar .doc ,xls of .pdf.
Bestanden Ín de formaten: .exe ,plf .scr ,vbs .ada ,adp .bas ,bat .chm .cmd .cóm .cpt ,ctt .clll .hlp .hta.lnf tils 'it! .E -þe .tn* ,mdb .mde .msc .mst .msp .mst ,pcd .rcg .sct ,shb ,shs .vb .vbe .wsc .wsf
'wilt kan ÐUo níet ontvangeh. Mailberichten wetie bestaitden mát één or meài¿"o iii a"z" exten'es
pevatten zullcn in zljn geheel worden geweerd,
Op al onze transacttes ziin de Atgemene RlJksinkoopvoorwaarden Leverîng (ARIV 200g)/Diensten(y::: :!t_2 :y!32"i!?: == = = 

_ 
= = = = = = = = = = = == = = _
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Dienst Uiwoering Ondenviis
Mínßte¡íe van Owlavtijs, Cultuw n
Wetunhap

> Rctoundrer postbuú 301S5, 97OO LG Grcnlngcn

T.a v. de

Datum 23-2-2010
8êtrêfr ofrerte aanvrâag l€verlng bekabcling ultwUkr€kcnc€ntrum

Geadttc heer/mevrcuw,

HieÉij nodlg lk u ult æn Ofrsrte in te dienen voor de leverlng bekabellng
uitwflkrckenccntrum ven de locaÍe Groningen, Verdere informatic vindt u in de
bugeslôten olerteaanvraag.

Ik verzoek u uw ollcrte ultarluk t ñ.rt 2o1o tn te dlenen. Dc oflþrte dtcnt
gestuurd te worden aan:
Dienst Ultvo€rlng Onelcrwajs
t.ð,v.
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngcn

mrlll'
lnkoop

FotU.a.
Porôi¡i 30t55
gilN, LG Gõtrlngrtr

tvwt.ocwduo.nl

GortrÉloalarü

Ti 050-59qa478
M: .ìocwdúo.îl

orúa rtla¡allü
irO-GS_f0_t32Jarcrtng
b.Lrb.llng
ulbrlrk¡lk r¡crntruD

rlrrúllt¡
GÉ¡-l{t

lbhf ytlt
22 l.bruõrt 2010

Voort5 vg¡2s¿k ik u ttezeltre dag een digltale versle te eh¡nen aan hct e-rnailadres
tooouduo.nl, ondcr vcnnelding van .vertrouwelijkf niet openen yoor

t n.aÉ 1OlO".

Moc{rt:
- u bêsluitcn geen olferte in te dlenen vcrzoek ik u det zo spo€dlg mogêlljk aan
bovcnverrheld e-mall adrcs ksnbaar tc maken.

uw offerte zal door Dleßt uitvoerlng onderwijs strlK vcrtrouwelijk worden
behandcld. 8iJ voorbâât wil ik u alvast hartel¡jk bedanken voor uw offerte.

De mlnlster van Onderwfis, Cultuur cn Wetenschap
Ífaméns deze,

a

Scn¡or lnkopcr van D¡cnst Uítvocrlng OnderwiJs

Ptolnð t van 27



rlavouDte qDtül/¡totr 
^Aftt!¡tlDtte

OlhÉrrrnvnr¡

Voor u ligt de ecn offertea¡lnvr¡¡ag voor de leverlng en ¡nstallat¡€ databekabel¡ng
ultwijkrekencentrum van Dlenst Ultvóerlng OndenriJs van de locatle GronlnEen.

De opbouw vrn deze ofrerteaenvraag as als volgt:
In hooftstuk I zlln de procedures beschreven dic voor dit ofiertetraject gelden en
de lnstn¡cties voor hct lnrlchten van uw ofrerte aan de orde.
Hoofdstuk 2 bevat het programma van elsen met betrekking tot deze opdracht.
Tenslotte behandelt hoofdstuk 3 de gunnlngprocedure,
Dczc offerteðanvraag, evenals de eventueel door u uit te brengen olterte, zullen
tleel uitmaken van de cvcntuecl met u te sluiten overeenkomst.

1. Prcoaútüan lnrtructir
De lnschrflvers züllen op basis van de ingediende ofiertes worden beoordccld. In
dit hoofústuk wordt de ofrerteprocedure tocgelicht en worden anstrucües gsgeven
voor het lnrichten van uw olferte.

Optlræh!¡¡vrrr tdvb¡ur ¡n ont¡ctprroon
OPdrachtgêv€r voor deze opdracfrt ls Dienst Uiwocrlng OndervUs,
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Als contacto€rsoon voor dit proþct is åång€steld:

Telefoonnummer 050-599&
e-rnail:

OclrbNlln¡
Dezc offerteaanvreeg heeft tot doel het afslulten van een overeenkomst met cen
dlenstverlener tcn behoeve van de volgende opdrecht, bætaande ult:

l.levering en aanbrengen van gcstructureerde belobel¡ng ln ñêt
ult|¡Jkrckcnccntrum;
2. lcverlng van UTP en ñber patchlcbels;
3. leverlng pâtchkåbels;
4. ov€rige zaken die híermee samenhangen.

De overeenkomst wordt aangcaaen voor de duur van hct proJcct
Met deze offcrteaanvraag wil opdrachtEever bereiken dat een Lerrcrancier wordt
gekpzen dl€ lnstean voor de kwaliteit van het gevraagde.

A¡ntrl td.útrñ|r trnd¡.lrt n
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan 4 inschrfverc met het vezo€k een
aanblcding te doen.

D¡ù¡l'
23 FÉBRUART 2OIO

ll.¡antta
üO-GS-10_13¿_lèvertng
bekabellng
ultr¡Jkrêkenccntsum
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Voorbrñor¡d
Opdrachtgever þehoudt zlch het recht voor om het gehele offertetraJect tfdeliJk of
deflnltiefte stoppen. Inschrfvers hebben in een dergelfke sltuatle geen recht op
vergoed¡ng van enigerlei kosten gcmaakt in het kader van deze offerteaanvraag.
Door het ultörengen vân een offerte verklaart de ¡nschruyer zis.tr akkoord met
dezc voorwaarde.

fo¡t¡n oñartc
Aan het opstellen en uitbrengcn van ccn offeÊe zijn voor DUO geen kosten
verbondcn.

ll¡amctr ninimunrlrn arn oûlbrt
D€ offerte dient rechtsgcldig ondertekend te worden aangeboden. De aanmelding
dlent vollrdlg te r[n, d.w.z. alle gevraag<le lnformatle dient tc z[n opgcnomen.

T¡td.ch.rn.
De uiterste inleverdatum van de offerte is vastgestcld op rnaandat I mrart
2O1O om l2.OO uur.

Oflertcs cllenen als PDF-bestand gema¡ld te worden aan:
- Ooc¡rduo.nl tcr attcntle van de contactp€rsoon cn o.v.v. het

kenmerk van dcze offerteaanvraag.

Tevens dient de offerte per nostte worden verzonden aan:
Dlenst Uatvocrlno oFdcrwlrs
T.a.v. mevr.
Bezorgadrcs: Kempkensberg 4 9722 TB Gronlngen
Postadres: Postbus 30155 9700 LG Groningen
Datum en tijdstip van ontvangst yan de e-mall dlcnt als ccn fataal momcnt te
worden beschouwd. OlÍertes welke te laat worden aangeboden, word€n
gewe¡gerd, dan wel direct gerctourneerd.

Er wordt naar gestreefd om in nk g de beoordelangên af te ronden en de
geselccteerde inschriJver schriltellk van de gunning in kenn¡s gesteld worden. De
niet geselecteerde lnschrfveß ontvangen gel[kt[d¡g ber¡cht.

€rlnlnhoudln¡
Door het indienen v.n een ofertê vGrklaart lnsctrriJver vertrouwelijk om te geen
m€t alle lnñormatle die in het kader van d¡t proJect wordt verkregen cn geen
¡nformatle aan derden beschlkbaar te stellen.

Een uitzondering kan wordcn gemaakt voor door inschrflver in te schal<elen
paftncrs, ondcraannemcrs en hulppcrsonen. In een dergelfk geval blijll
inschrijver wel verantwoordel[k voor hct nekom€n van de geheimhoudingspllcht.

Inschrijver verklaart verder zlch te onthouden van verklaringen van welke aard
dan ook dlc andere betrokkenen kunnen schadcn. Schendln¡j van deze
voorwaarde kan tot gevolg hebben dðt lnschruver van (verdere) de€lname wordt
ultgesloten.

FOUÍ ! VERWI]Z¡NGSEROiI NTET GEVOÑOEÍI.

Dtaum
23 FEERUAßf ¿OTO

latarltür
MO-GS_10-132-lrvcrlng
bêkåb"l¡ng
ulttfirkfek.ncantrum
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Ook Opdrachtgever zal zeer vertrouwelijk omgaan met de lnformaüe welke door
lnschrljvers wordt verstrekt en deze alleen gebrulken voor zover dlt voor dc
bcoordeling van de verschillende ofyertcs nodig is_

Ge¡trnddr¡ft¡rbrnr[n
vån de lnschriJver wordt v€rwecht dat dc door hem in te dienen offerte tenm¡riste
60 daEen g€ldig blajft.

Voorürlroud rn ldrürld vrn dr ¡¡l¡vrrd¡ lñforñ¡flr
Door hct lndienen van de ofrcrte verklaart lncchrijverdat hij borg staat voorde
Julsthcld en volledighcid vrn allG gevraagde en gelevcrde gcg€vens en akkoo¡d
gaat met alle ln dlt document aangcgeven condlfles cn voorbehouden.

Indíen Jn een latcr€ fase bliJkt dat onJulste enlof onvolledlge lnlormaíe ls
verstrekt kän lnsdlruver van verderc deelname worden ultgcsloten, dan wel
kunnen al gemaakte afspraken worden geannuleerd zonde¡ rechtsgevolgen voor
opdrechtgever.

Al¡:;nr vootrrltdqr
De lnschrfvlng ls onder trcrroepelijk en zonder voorbehoud.

De opdrachtgevcr bchoudt zlcñ hct recht voor orn op welke wlJzc dan ook allc
verctrckt lnlþrmatlê bíJ lnschr[vers dan wel samenwerklngspartneE enlof
opdrachtgcve¡s te verlflërcn.

lndien door dc lnschrlrvers gebrulk worfü gemaakt van een ondcmanncmer of van
pcrsoneel ingehuurd derden, wordt de lnschrlrvcr Ecacht dat kenbilr tc makcn
onder vermeld¡ng van de bedrlJlbnaam, het aantal mcnsen dat wordt ingchuurd
en de werkzaamheden die door dcrden worden ultgevocrd.

O¡lsm
23 FEBRUAII 2O1O

iúrürd.
PKI-G5-¡0-l3Llevcrtn g
b€k¿b.llng
ultwÍkrekenentTvm
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2. tro¡¡amma ytn GlaGn

Dit hoofdstuk bevat een beschriJvlng van de eisen en speclficaUes ten aanzlen van
de gewenstc dlenstverlen¡ng, de gewenste opbouw van de door u te offreren prils
en geeft cnige lnformatie over de concept nadere oveæenkomst.

2.1 Opdndrtonrrchrlrylnt
Dlenst ultvoerlng ondcrwfs (Pu.q, voormâliE IB-Groep) verhuist begín 2011 naar

D¡lm
23 FÊBRUART 2O1O

nat¡tÍt¡a
üO-GS_ t0_t 32_lcvertn g
bekabeling
ultwljlcekctrceîtrum
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2.3 Dr Opdr¡cht
Duo zoekt een leverancier voor het leveren en aanbrengen van gestrucù¡re€rdc
bclobellng ln DER-B.

Dellnltle gestructr¡reerde bekabellno:d! vastc bckabellng dlc ls afgewertt op
rangeerpanelen ln dc recks. Het betrelt hier bekabellng t.b.v- dc Ma¡n DlstrlbuUon
Area (MDA), dc Horlzontâh bacftboæ bel€bcllng (HDA), dc Equtpment
dlstrlbutlon Arêa (EDA) ên dê Entry Facllltlcs Room (EFR) bckabcltng tuss€n EFR
cn MDA. Deze bekabellng bestaat ult zowel glasvezel bekabellng alswel UTP
bekaöelíng.

In Afb€eldlng 2 stâat afþebecld hoc dc trace's moeten gaan lopGn, in B{ltge ¡l
zltn eveneens de trace's ulþcscftrcven. Naast gestructureerde bekabellng vrag€n
wc ook het levercn van UTP en flber patctrkabcls.

Oaüf,
zt lllRUÁR¡ 2010

t Lilñb
!lO-GS- I 0-f 32Javcrf ng
öckrbrlng
ultrvÍkrck nclrüum

FOUII VERWT¡ZINGSB¡O|'| 
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23 FE8IUART ¿O1O

tdfa.ü.
l¿10-65_10_13l_hvrrlng
b61(¡bètln9
l¡ltur¡Jkfekcnantn¡m

rfisT.02

KAST.O3

rfisT.04

KAST45

KAST-06

rfisT-07

tflsT.08

alù..ldln¡ 2

2.a t{Dt
Onder HOA vcrstaan we de gruene en rode trace's zoals abebeeld in AÞeelding
2. Dit zijn 50 micron mult¡mode glasvezclkabels (OM3) afgewerK op vlakkc
patctpanelen met daarop 48 LCPC duplex conncctoren. De HDA wordt afgewerkt
bovenin de middelste kasten (Kast O5) van ledere rlJ. Tussen elke twee
patchpanelen wordt lHE ruimte overgehoudcn voor e€n horlzontale
rangeerpanccl. (DGZG zun CSg[-A0dSglSSf van de aanbiedtng) De groene en rode
tfacé's zfin ondergebracht ln gesclælden mantefs baj voorkcur lcder met ecn
anderc klcur.

Ðilt
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2.5 EDA
Onder EDA verstaan we de gele en bruine trace's zoals afgebeeld ln Afteelding 2.
De gele t¡ace's betreft 50 mlcron multimode glasvezelkabefs (OM3) afgewerlt op
vlakke petchpanelen met daarcp 24 LCPC duplex connectoren. Oeze panelen
worden dlrect onder de HDA ln de kasten 05 afgcwcrK, mct ook hicr twsen elke
patchpaneel een vr¡jê HE voor rangeerpanelen. De andere zijde worden in de
servcrkasten (Kast 02, 03, 04, 06, 07 €n 08) afgewerkt in het midden van de
rack, (Zle afbeelding 4) Met ook hler êen vriJc rulmte voor horlzontale
rangeerpanelen,
De brulne trace's betrell UTP categorie 6a bekabeling afgewertt op vlaklte
patchpanelen met daarop 24 RJ45 (8PEC) connector€n. De UTP bekabelin! wordt
onderin de Kast€n 05 gcptaatst met tussen elke twee p€nelen een vrl, HE rulmte
voor horizontale rangccrpanelcn. De andêre äijde worden ln de serverkastcn (Kast
02, 03, 04, 06,07 en 08) afgewerkt in het mldden van de rack. (Zie aôecldlng 4)
Met ook hler een vrue ru¡mte voor horizontale rangeerpanelen.

2.C ilDA
De MDA is gesitueerd in R|J-A. De bekabeling komt overeen zoals die voor de EDA
ís beschreven.

2., lFtllcrt-me
Vanult elke EFR (feed-A en fecd-B) moct een tracé naar de MDA (kast 05 ln R¡J-A)
word€n aangelcgd met daar¡n UTP.Categorle 6a afgcwcrkt op vfakke patchpanelen
met deerop 48 RJ45 (8PBC) conn€ctoren , Multlmod€ 50 mlcron OM3 glasvez€l
afgewcrkt op vlakke patchpanelen mct daarop 24LCPC duplex conn€ctoren en
Singlemode (OSl) glasvezel afgewerkt op vlakke pôtchpanelen met daarop 48
LSPC duplex connectoren.

2.1lrtükrbdr
Blnnen de rekencentfa zijn naast vaste kebels ook patchkabels nodlg. Dlt betreft
wederom UTP (Categorle 6a) en ñber (zowel OM3 als OSI) patchkabefs. D¡t as

onderdecl van dcze aanbesteding en ln bulage 5 ls dc stukllrst met te leveren
goederen opgenomen.

o¡üll;
23 FEFRUAR¡ 20TO

2345878

¡CLrnrb
ùIO-GS-10-132-lrverins
bêkåö.lln9
ultrljkrckeñc.nÌrum

Yoc{Þ

ffiffi

ffiffi
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Affrldln¡ 3

85432
¡-r{a

AlDrkl¡n¡ ¿l

2.9 Plrnnin¡
voor de levering en installatie van de ln cleze ofeÉeaanvraag opdrachten 1 tot
en met 4 is het tijdspad krlflsch; Dit betekent dat van de lnschriJver verwacht
wordt dat h[ op lllaorll 2010 de leverlng en lnstallaflc hcclt åfgerond. Dit is
inclusief het testen. U dient zich hlermee te conõlmcren.

Gelieve ín uw aanbiedlng de plannlng van wcrkzaamhcdcn op tG nemen.
Hlerbij dient de ¡nschrijver duidclfk aan t€ gcvcn hoeveet üjd gevergd gaat met
het aanbrengen ven de aangebodcn oplosslng. Daarnaast dient de insdrrfver
duidelíJk aan te geven wat de levertijd ¡s. voor nalevertng getdt dat deze btnnen I
tot 2 weken leverbaar is.

2.1O l$r¡nn
De bovenstaande bflagen dlcnen door dc tncdrr[öcr ingevuld sn ondcrtekend
teworden en t€zamcn met de ænb¡edlng tc tvordcn ingélanerd.
BiJ dit b€stek en voorwaarden bahoren dvenesns:
- Bijlage 2 etsen databrkabcl¡ng
- Bflage 3 Wensen databekabeling
- B¡jlage 4 Tracés
- 8¡jlage 5 Stuklljst van de te lever¡n goederen;
- B¡Jlage 6 Speclflcat/es rad<s
- Bflage 7 Calculatieschema.
- Eijlage 8 Rijksinkoopvoonvaarden Lever¡ngen ( ARIV 2OOB).

2.f1?r[rtdl[¡
De. prijsaanbiedlng díent ln dc rrorm ven ecn open begroting zoals opgcnomen in
Buage 7 calculatieschema ta worüan lngedtenil.
De open begrotlng dient als volgt te zijn opgebouwd:
- materlalen genoemd mÊt faðrlkaat en type;
- ltocveolheden van de matcrlalen;
- kortlngspercentages op de materialen;
- montage-uren;

FOUT! VERWIJZIITGSBRON NTET GEVOI{OEN.

87
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l¡lr¡rnlt
MO-GS-10-1! Z_tevêr¡n9
trckâbêlln9
uih,vulrakêncentrum

- elektrotechníschc montrge-uren.

f opgn begrotlng dlent geheel gespeclllceerd te worden aangeleverd, met
in beg ripvan ev€ntueel u itbesteed w err</w etk derden..
oe cålculätleschema mag ultslultend worden üngèbodcn op þâsls van de ln dcze
9rcrtg âanvrrag en voo¡wa¡rd€n gcnoemde matlrlalcn, labrluten cn dcrgclfkc.
Do cslculåtlcschama dlcnt ln twcevoud te worden lngedlend. De inrchdJGr dhnt
z¡tn prlr3aanbiedlng gestand te doen tot.elnd€ werk.] voþeng door de 

-

opdrucñtgcver aang€geven stäÊ- cn looptfd. VerreÈcnh! ¡n v€fb.nd m€t
wflziglng.van matcrlaa,prltzen en loncn È ãcrh¡lve nlet vãn tocpasslng,
gcdurcnde dlt proj.ct,
Alle prltsen d¡encn excluslef BTW te worden lrem€ld. De âfg€geven priJzen dienen
betrekking te hcbben op rllc door de lnschrtJvcr tn het kadãr üan icíe orycne
aanvraag te levcrcn gocderen cnlofoverige te verrichten prestaües.

2.12 Vlrnl¡¡¡rin¡ arettreþ mlnórrmrlr cn Grtrr w¡t*
Pe d.oor dc tnschrfvcr aangegeven prrqentagcs, (montâgÊ)nomen, uurlonen,
tocslagen en overrg€ uitgmgspuntei urt hct ingädrcnds ðatêutailcsóama,
ålsm€dcde prfisnlveaut en (monttgc)normen ult de open begro$ng dienen te
wo¡den gebrulK voor het eventueeivêrrekencn van mterwe*, mlñderwerk en
extru werk.

onder cxtra werk ¡vordt vcrstaan êxtra wens€n van de opdradrtgeverdie niet ziJn
vooølen binnen dcz€ Oflþrts aanvraag.
MccnrverÇ mlndenyerk en cxtr¡ wcrktþnt bü dc opdrachtgcvcr te wordên
gcmeld. De lncchr{ver dlent voorafgaand üûhêt vàrþncn-v¡n opdrächtcn tcn
þ.ehoôyê v.tn mcÊrwcrkrmlndcrvuerk cn Gxtra werk een c¡la¡l¡üc ic ovcrtcggen.
vool dq ultvoerlng vrn de werkzaamhedcn dlent dlt schrtftelflk tG ¡rorden
goedgekeurd. Door de opdrachtgever wordt geen enkel nlndenrrcrk,
mcerrrycrk of cxtra wcrk geacceptccrd zondei scñrlltclltk€ opdrucht.'
Aanlogcrs of-klclne afw[klngen wèlks tijdens de uttvocirlng üoorkomen. dlc üJdens
dc ctlculâtl€tãsc bckend haddcn kunneñ z[n, zulfen nlæ ãls mcerwerk'wodår
gehonoreerd.

De bestedlng van cvcntuele stelposten dient als meer- en minderwerk te worden
vcrrekend.In de ofierte daent u een vaste totaalprfs op te nemên voor de
u¡tvo€rlng van de levcring.

Dr vrrtr.tnrritæit,l¡ crclutlef do vrr tcorln¡ zltndr lTU.
t.lt KdltÈn

De inschrijver worfü geacht zowel ¡n zíjn eenheidsprfzen als ln zlJn globale prijzen
alle kosten en heñlngen dle op de levering(en) wegen te hebben inbegrepen, met
uitzondering van de bêlasüng op de toegevoegde waarde.

fn de prifzen zijn vooral gcrckend:
1. de kosten voor vrrprkking, het laden, de overslag en het overladen. hetyeryoer, de vcrzekcdnE en het inklaren;
2. de kostcn van het lo3sen, van hct ultpåkken €n van hct ¡tapclen op dc plarts

v.an d€ levcrlng, op voorwaardÊ dåt hêt bcstek dc Julitê plaits van icvea'ng cn
de tocaångswfzcn vcrmctdt. Btt gabrukc hiervan vallcn dcze kost€n ten lãstc

FOUT! VERII'UZI!¡GSBRO¡Í NIET GEVq{OETT. P.g¡nr lt vân 2t



ållßYouDra o¡Dlrll^tlDt! aâi¡ltflDrfl c

van de aenbestedende overhefd;
3. de kosten voor de dodrmentöt¡e die eventueel door de opdrachtgever wordt

geëist betreflende de leverlng;
4. h€t monter€n €n het bcdrijßklaar maken;
5. projectko¡ten;
6, de keurlngs- en de opleveringskosten.

l¡nvullond dlcnt tc solú; ¡noltrrú:- de kosten van het beheer c.q. ultbreiding hlervan.

2.ta Opt.crrln!
Bry ecn eventuccl te verstrekken opdracht ls de lnsdrrflver verantwoordelfk voor
de levcrlng, lnstallatle, montage cn testen van dc databekabeling. Hlervoor dlent
de inschriJver aan te geven op basls van de biJ de olTerte toegeyoegde'offcrte:

- Hoe snel kan het prþJect $rorden gcrcsllseer!.
- Wat zljn de levertijden voor dlt project en eventuelc naleverlngen?

2,15 Concpt n¡drn ouïrral<om* rrt AilMOOI
Op<lrachtgevcr is voornemens een ovcreenkomst aan te gtrn voor de duur van
het proJect. Leverings-, betalings- in ¡ndere algemene voonrraarden van der
zijnde van de ¡nschrflver worden ultrlrukkclfik van de hand geürezen. De
wederziJdse rectten en verplichtingen van part{en zullcn ultsluitend worden
geregeld overcenkomst en de daarbij behorcnde "Algemene R¡Jksvoorwaarden
voor Lwerlngen'( ARIV 2008). De overeenkomst zal na gunnlng wo¡den
opgesteld.

t. Gunnln¡procrd¡¡tr

De aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gunningprocedure die ln
deze paragraaf ls beschreven. Na opening worden de lnschriJvfngen ln twee fasen
beoordeeld;

Ft t¡ Pro€dstrLtoüt
Allereerst zal worden getoetst of de lnschûver zlJn offerte rechtgeldlg ls en cen
g$tänddoen¡ngstermfn kent van 60 dagen. Met het ind¡en€n van de offErte gaat
u ôkkoord m€t de rândvoonvaarden en de elsen dle zijn gesteld aan de opdracht.
De inschrijvingen zullen wordcn getoetst tegen de Programma van Eiscn, zoals
op{¡ênomcn ln tabel l. Alle ltems die als tb zlJn gekenmerkt gelden als
minimumeis. Het níet voldoen aan deze e3s leidt tot ultsluiting.
De offertes worden beoordceld op dc tbltellJke inhoud van de pap¡eren olfertes op
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de economisch rncêst voordellge aanbledlng. In deze fese zulten de oñcrtes
ondcrllng wordcn vergeleken-

Ér2: eunnfir¡
Als de lnschrüver mct zun hscñrlrvlng heeft aangeûoond dat h[ voldoct aan alle
ln de tåbel 1 gestêldc ltcms dlê z¡Jn gcl<cnm€rkt als Els, start dã tweede fase van
de bcoordeling. Dcee tweedc fa¡e lror¡dt ln d¡t de lßchrUvtng ¡vordt b€oorda€ld
bp baJs van^ds cænon lût mccÆÉ voodalþc ¿anbØtil, w¡aröU dc volgcndc
subcrlterla ln aanmerking zullen worden genomen.

- &ljs 80 %: zoals .angågeven in prÞgraaf 2.11 cn 2,1i. [Þ verÊchfiende
posten ãJn duldclflk opgcnom.n ln do ranblcdlng confofm buage 1.- Kwalitelt: 20%: de k¡valatelt wordt bcpaald op basfs van dc ¡natl waarln
dc aüblrdhg voldo€t aan d€ gc¡tclde dsÊn en wenscn waarùiJ met name
wodt gckakdn n¡rrßo<lbll¡t lt rn ultbrutdbrarheid.

De waarderlng voor de. bøntwoordlng van het antwoord op ecn wens ls ds wlgÈ:- Qr noldort nlôt ün hct gcvnagd.;
- 2= oonform het gevrargd./voldoet ran het gevraagde.- {r vddoet mecrdan gcvraagd.

Voor dc.bGoosll¡rrg van dc prts getd drt dê eanbtcdcr mct dc lræ¡tG pdjs f0
puntGn bchaakt ør inschrflvenr diè duurder zfln scotìGn nåar rúo hócr. '

Er wordt narr gestr€efd dc gunntng ln t t te laten plaatwlnden.

Our¡urftom¡l
lndicn de k€uze op uw offerte valt, zal met uw organlsatlc cen ovcrecnkomet
worden afgeslotcn.

oaü¡ûr
23 FEoRUAR! 2010

l-.ranth
ilO-GS-t0_132_Lv.rhg
bckrbellng
ultrY¡J¡rakcncêntrum
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Alle kabols voldocn aan gestdde elscn dlc voor de betrcthnde

AIIe UTP zíln van h€t typc Categorie tu (met R¡45/8p8c

Drt¡rr
23 FE*t AR¡ Z0t0

¡íhû.
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âkab€llng
6. Alle kebe¡s voor d€ gestructureerde bekabellng zijn op panêlcn

afsewerkt.
7 Voor zowel multimode als singlcmode gebouwgebonden glasvczel

wordt gebrulk gemaâkt van LCPC connector lngangen op alle patch
panelen

I Alte kabels ln bundels z¡jn samengebonden zodat het zich als
een geheel voordoet,

9. Alle kabels zlJn aangebracht in de daaryoor bestemdc goten. UTp
door Catß¡nner en Fiber doorde Fibcrrunner.

10, Allc kabels zfn getest.
11- Kabels en bundels zijn netJes gerangeerd ln de daervoor bestemde

rangeermoge lllkheden.
t2. Kabels en bundels ziln deoelllk ooo€heno€n.
13 Kabels zijn ven¡erkt rekeninq houdend met de maxlmale buloradius.
L4 Losse kabels ziin om de meter oebonden met klltt€nband.
15. Het ls mogelfk dat de aðngeboden oplossang snet en op eenvoudige

wlJze te wijzigen of uit te breiden door eigen beh€erders zonder
daaryoor geavanceErde tool¡ te qebruiken.

16 De aangeboden oplosslng ls flexlbel. Bljvoorbeeld de kabeltrace's moeten
op eenvoudlge wüze kunnen worden verplaatst. (voorzover'de
over{engtc dlt toelaat)

L7 federe kabel moet voldocn aan de speclflcaties dle gesteld zíjn aan
het type kâbel. 8ij "kant en klare" kabels zoals patchkabels worden
dc speclficatics op de kabe/tabel gedrukt, hlerop valt tc rien om
$relk type kabel het gaat cn welke lengte deze kabel heeft.
Bij glasvezel patchkabels worden extra speclflcaties a{s demplng
vermeld. Voor kabcls die door een inst¿llateur worden ven¡verkt is
niet zondermeer te zlen welke elgenschappen deze hebben, dezc
eigenschappen worden gemcten en vestgelcgd in een meetrepport.
Een meetraDoort beschriift een enke, trecé zonder oatchkabels.

18. Op allê gestructureerde bekabeling moet äan b€g¡n en eind labels
of codering worden aangebracht waeraan de kabel is te herkennen.
Coderingen z[n unlek en beschrüven begln en elndpunt.
Begin en eindpuntcn kunnen ruimten, of rac*s binnen ruimten ziJn.
Patchkabels worden standaard geleverd met unlek nummcr
coderlng en wordcn lâter door DUO wordcn vootz¡en
van de toepass¡ng (buvoorbeeld ln het geval van EDA bckabeltng). Een
duldellrke ldentiflcatie moet op beide uiteinden van iedere kabel worden
aangebracht.

19 De aangeboden oplossing is toekomswast en is gereed¡ of kan met
minlmale inspanning worden eangepast voor nlêuwe standaarden
zoals 40 en 100 Gbos Ethcrnet of 16 Gbos Fiberchannel.

20 De aangeboden oplossing heelt zich ln soortgel|ke
sltuatles bewezen.

2t De leverancier dient duidelijk aan te geven hoeveel tijd gcvergd
gaat met het aanbrengen van de eenoebodcn oDlossino,

22. De leverancier dient duldeliJk aan te geven wat de levertljd ls.
Voor naleveflno scldt dat deze binnen 1 tot 2 weken levsrbaar ls.

FOUÍ I VERW¡JZINGSER()Iì¡ NTET GEVOT¡DËI{. P¡glna l5 vôn 27
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23. De bekabellng biedt ondersteun¡ng van !EEE802.3 standaard€n
(IEEE 802,3/ETHERNET, ßl IOO/ ßOO/10000 Mbps), volledig
compatible met alþ huldige ln gebruik z¡rnde nêtwcrk componcnten
binnen de Opdrachtgever:
IEEE 802.32 10008ase-X specillcaües (glas).
802.3ab loooBase-T(UTP), t0008asc.Sx (mult¡ modê) en
lO0OBase-u/Ltt en 1000Base-ZX (singlc mode).
IEEE 802.3u 100Base-T specificaties (UTP).
IEEE S02.3 108aseT speclncaHes (UTP).
IEEE 802.3ae 1oGBASE-SR, IoGBASE-LR, IoGBASE-ER en
SFF 8431 SFP+ O(1 spcciflcatles (glas).

802.3an

f.Ëb{d-'--
llhrtjk.lGnccrll

24, Voldoet aan de richtlljnen in het Handboek ICT huisvestlng en
bekabellng (HlB) versle 1.0 (zle
httÞ : | /www2.minvrcm. nlÆaEina..html?id - 5780 ).

25 Alle gelevcrde patchpanelen en toebehoren zlJn gesclrlkt
voor montaqc ln een 19 lnch rack lrack-mountable aooaratuur)

26. Multlmode bekabellng ls conform ANSI/[A/E!A-568- 8.3 /
ISO/IECI180r

27, Singlemodc optical fiber 's ANSIÆIA/Ë!A-568-8.3/ ISO/IEC t1801
compl¡ant

28. UTP Bekabellng voldoet aan de IEEE IOGBASE-T standaard mct dc
maxlmale sfståndên:
Bekabeling Max. link segment âßtðnd Relerentlc
- Class E lCategorle 6 55 tot lOO m€reß ISO/¡EC f+-247fi1
/Tf lEtATSB.lSsz

- Class E /Categorle 6 unscrcened 55 mcter ISO/IEC TR-24750 I
ftAlEtA TsB-155
' Class E /Categorle 6 Screened 100 meter ISO/IEC TR-2475O I
TIA/ETA TSB.155
- Cless F 100 meter ISO/IEC TR-24750
- Class EA /Augmented Categorle 6 1ü, meter ISO/IEC 11801
Ed 2.t trtvErA-568-8.2-r03

29. Eekabêllngsiffrætrucft,lur voldo€t ãen ANSI/TIA/EIA-568-8, 1-200f ,
Commerc¡al Building Telecommunicatlons Cabllng Standard: Part 1:
General Requirements

30. Bekabellngsinfrastructuur voldoet aan ANSI/[A/EIA-568-8.2-2001,
Commerclal Eulldlng Telêcommunacat¡ons Cabling Standard: Paft 2.
Balanced fwlsted-Pefr Cablino ComDonents

3t Bekabellng is eengelegd conform ANSI/IIA-569-8, Commerctal
BuildlnE Standard for lelecommunicatlons Pathways and Soaces

32. Multimode glasvezel voldoet am OM3 ISO/IEC, 2ê edltle:
MMF (Multi-Mode Fiberl cateqorie OM3 150/125)

33 Slnqfe mode qlasvezel voldoet aan OS1 (9ll2íl
34 De bekabeling moet voldoen aan de volgende standaarden

TIA942: Data center bekabellngs normerlngen en
betrouwbaarheldsclsen,
NEMA WC-66 (UlP CatôlTl

Drù¡t
2¡ r¡oRUArr 2010

¡albtandr
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Conform laatste yersle BICSI Ïelecom m unlcafl ons D lstri bution
Methods Manual.
CENELEC EN50l73 cn EN 50174 (gestructurcerde öckabst¡ng)
lnstall¡tie ven materialen conform tocpassclfike standaardpn en
aanbevellngcn van fabrlkant van bekabeling, netwerk apparatuur
€n van dc ovcrhêld

rck¡beltuìg
rltw[krrkrncmr

35. voldoct aan de TtA/EtA 606-A laöeling sp€ctftceties €n
DUO opgegeven elsen rondom labellng.

¡Gbcl nummering als volgt conform DUO rlchtlijnen:
Lengte ln cm datum fabrlkage volgnummer
xixx- DDMMYY- XXXX

vooröeeld van I meter kabel gemaakt op I Jul¡ 2005 :

lcl¡¿bel 10Q-010705-0æ¡

Labellng
dc door

36 Labellng van gestructureerde
de T¡A/E¡A 606-A labeling ook dê oonsprong en best€mm¡ng
aangevcn zoels opgcgeven ln tabcl 2.

fnoet naast

37 Kabels zfln netjes gebundeld. Elk pôtch paneel wordt vla een
aparte kabelbundel aangeslot¿n cn rldrtlng lnvoer ln

hct r¡ck Oelêld. Gles en UTP bekabelino is oeschclden ocbundcld
38. B[ kabellnvoer punt€n ¡n ecn reck: cr ziJn voldocnde maatregelen

gcnomqn ter voorkomlnE van hct lckken van alrllow.
39 lEçels hcbben Gcn mtnlmalc ovcrlcnqtc.
40. Overtol!¡g€ overlenEte wordt netJes weggewerkt.
41. Tcsten van multi-mode flberc.

Llnk demplng wordt getoat conform ANS¡/flA/EIA-SZ6-L4A,
rnethodc B ofecn €gulva,ent daarvan. Opfische loss
wordt gcmctcn voor elke ñöer op 850 nm en 1300 nm
(bi-dlrectioneel).

De lengte van elke lÍnk wordt optisch gcmoten

42 Test rapportcn worden zowel hardcopy als
eleKronlsch aangelcverd.
Hardcopy rapporten worden ondertekend voor hct felt dat
alle kabels elle tests succesvol doorstaan hebben.
(acceptat¡e crlterlum! ).

EleKronische versles worden op CD|DVD of via e-mail
aangeleverd en worden voozien van een begeleidend schrfiven
van het doorstaan van alle kabels van alle testen.

Test rapporten omvatten voor elke kabeUelement daawan (incl.
connectoren, patch panelen) :

Gemeten en maxlmal toegætane rttenuation (loss) op de gernet€n
golflengten (glasvezel)

O.tsñ
23 FEERUARI 2010

nafa?.iüa
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Gebrulkte referentle methode.
Aantal connectoren en aantal splices per gemeten traject.
Gemeten lcngte en maxlmalc lengte per kabel.
Group refractlve index (GRl) voor de geteste flbers.
Testcr, fbbrlkant, model, serle nummer en sofrwar€ verslc
mtetapparatuur.
Circuit lD numlner en proJectnåam-
Gebrulkte Unk critcri¡.
Datum en tudstlp per tcst.
Dc línk test geell tevens dc connector loss op het patch panel
aan (ftber).

Test rapporten worden bínnen 5 werkdagen na het afronden van
test

tõ;ñd-*'
Innrrunnea

43. Vooi glasvezcl patch kabels wordcn duplex connectoren
toeEepast d¡e eenvoudlo zlrn te venvllcl€r€n

met clip

44 BiJ "kant en klai€" kabels zoals patchkabels worden de speclflcatles
op de kabe/label gedrukt, hlerop valt te zlen om wctk type kabcl het
gaat en welke lengte dcze kabeþheeft.
Bij glasvezel patchkabels worden extra speclflcaties als
dçmpfng vermcld.

45 Alle kabcls en toebehoren gebruiK voor mont¡ge worden
visuecl gelnspcctccrd na oplcvcring cn voor æccptatle.
Beschadlgde ondcrdelen worden kosteloos door de aanbleder
vervangcn.

46. Dc bckabellngs- en lnstallatlewerken ziin ten laste ven dc inschrllvcr
47. De oplcverlngskoeten vallen ten laste van ds leverancier.
48. De goederen dienen geleverd te worden op kosten van

de lcverancier op ecn plaats door het opdrachtgcvcr aan te dulden
locatle.

49 Door de inschrfver dlent bU zun ofrerte de termiJn opgcAcven tc
worden die nod¡g ls voor deze leverlng, waarbfl reken¡nE wordt
gchouden mct dc strlite opleverdatum van 19 april 2010.
De leveringstermíjn bchelst de tfld die nodlg ls voor de aan de
fabricage voorafgaande vcrrlchtingcn en de voorbcreldlng van dc
leverlnE, inzonderheld de ev€ntue¡e voorafqaande keurlnqen.

Dtü¡r
23 FEARUARI 2010

lrlb¡d.
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bck¡bcllng
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Wo¡ On¡clrllvl¡¡ Punta'l
I BiJgcvocAdc plðnnlng, uraarln bcpalcnd ls:.Hoe snel kan het prorcct worúên gcr€tllse€rd?

lltlat zfln de levertljden van dlt prþJcct?

l0

2. In hoeverre ls uw oplæslng flexlbd? Bfvmrùecld dat
de kabclt¡ace3 op ccn cenvoudlgc wfza kunncn
wonlcn verplaastst? Kunt u dlt toeltchten (halve A4)

5

3. ln hoevcre ls uw oplossing ultôreldbaar? Kunt u dlt
toËlldrþn (halvc A4)?

5
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HDA

Grcen .50 Multlmôde oM3 A05-HE02 805-HE02 48 x LCPC
Groen .50 Multimode OM3 405-HE04 c05-HE02 48 x LCFC
Groen .50 Multimode OM3 405-HE06 D05-HE02 48 x LCPC
Groen 50 Muftímode OM3 D05-HE06 c05-HEo6 48 x LCFC
Rood .5O Multimode OM3 A05-H808 805-HE04 48 x LCPC
Rood .50 Multimode OM! A05-HEr0 c05-HE04 48 x LCPC
Rood .50 Multlmode OM3 AO5-t'{E12 D05-r-r804 48 x LCPC
Rood .50 Multlmode OM3 DO5-HEO8 c0s-HE08 48 x LCÞC

EDA Rii.A
G€el ,50 Multimode ôM3 405-HE18 A02-HE19 24 x LCPC
Geel .50 Multimode ôM3 A05-H820 ao3-HE19 24xLCPC
Geel .50 Multlmode OM3 AOs-HE21 AO4-HE19 24x LCPC
Geel 50 Multimode oM3 AOs-HE23 A06-HE19 24 x LCPC
Geel 5O Multimode OM3 AO5-HE24 A07-HEr9 24 x LCPC
Geef. ,50 Multimode OM3 AO5-l.tE26 AO8-HEr9 24 x LCFC
Bruln Catecorle 6a AO5-HE28 AO2-H820 24xRJ45
Bruin ateoorl€ 6a AOs-HE30 Ao2-H822 24xR)45
Bruin Cateqorle 6a AOs-HE31 403-HE20 24xRJ45
Brui¡,¡ Cateoorie 6e A05-l-tE33 A03-HE22 24xRJ45
Bruln Catesorie 6a A05-HE34 A04-HE20 24xRJ45
Bruln Cateqorlc 6a A05-H836 AO4-H822 24xRJ45
Bruin Cateqorle 6a AO5-HE37 A06-ltE20 24xRJ45
8ru¡n Cateqorie 6a A05-H839 A06-H822 24xRJ45
Bruin Cateqorle 6a A05-H840 AO7-H820 24xRJ45
Bruin Cateqorle 6a A05-HÉ42 AO7-11822 24xR)45
8ruin Cateoorle 6a 405-HE43 408-HE20 24xRl45
Bruin Cateqorle 6a A05-HÊ45 A08-H822 24xRl45

EDA R¡i-B
Geel .50 Multirnode OM3 805-HE07 so2-HÉ22 Achter 24 x LCPC
Geel i0 Multlmocle OM3 805-HE09 so3-H822 Achtcr 24 x LCPC
Geel .50 Multimode OM3 805-HE10 ù04-H822 Achter 24 x LCPC
Geel .50 Multlmode OM3 BOs-HEr2 806-HE22 24 xLCPC
Gecl .50 Mult¡mode OM3 BO5-HE13 BO7-H822 Achtêr 24 x LCPC
Gcel .50 Multimode OM3 805-HE15 EO$-H822 Achter 24 x LCPC
Bruin Cðteoorle 6a 805-HE28 802-HE23 Achter 24xR]'45
Bruin Cateqorie 6a 805-HE30 802-HE2s Achter 4xRJ45
8ruln Catcoorie 6a 805-HE31 803-H823 Achter 24xRJ45
Bruín Cateoorie 6a 805-HE33 903-HE25 Achter 24xR)45
Bruln Cateoorle 6a 805-HE34 804-HE23 Achter 24xR 45
Bruln Câtêoorie 6â BO5-HE36 804-HE25 Achter 24xRl45
Bruln Cateoorie 6a 805-HE37 806-r-rE23 Z4xRl45

FOUT! VERWIJZINGSBROÍV NIET GEVONf'EN. P¿giM 20 v¿n27
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Bruln Cateoorie 6a BO5-r-tÊ39 806-HE25 J¿'IR¡¡I5
Bruin Catcoorie 6a 805-HE40 ao7-HE2t Acht€r r ttlhllírntrum
Bruin Cateoor¡e 6e 605-HE42 BO7-HE25 Achter 24xR]'45

805-HE43 BO8-HE23 Achtêr 24xRI45Bru¡n
Bruin

Cateaorle 6a
Cateqorie 6a 805-HE45 s08-H825 Achter 24xN45

EDA RII-C

Geel .50 Multlmode OM3 c05-HE10 coz-H822 Achter 24 x LCPC
Geel ,50 Multlmode OM3 cos-HEl2 co3-H822 Achter 24 x LCPC
Geel .50 Multlmode OM3 cos-HE13 co4-HE22 Achter 24 x LCPC
Geel .50 Multimodc OM3 c05-H815 co6-H822 Achtêr 24 xLCPC
Geel .50 Multlmodê OM3 cos-HE16 co7-H822 Achter 24 x LCPC
Gcel .50 Multlmode OM3 c05-HE18 coe-H822 Achtêr 24 x LCrc
Bruin Cateqorle 6a c05-HE28 c02-HE23 Achter 24xR)45
Brufn Cateoor¡e 6ð c05-HE30 c02-HE25 Achter 24xRJ45
Bruin Cateqorie 6a c05-HE3t c03-HE23 Achter 24xRl45
Bruin Cateoorie 6a c05-HE33 c03-HE2s Achter 24xRJ45
Sruin bteoorl€ 6a c05-HE34 c04-HE23 Achter 24xRl45
Bruln lateEorle 6a c05-HE36 c04-HE25 Achter 24xRJ45
Bruin rtccorle 6a c05-HE37 c06-HE23 Achtêr 24xRl45
Bruin ateoorlê 6r c05-HE39 c06-HE25 Achter 24xFJ45
Bruln Catesorle 6a c05-HE40 co7-H823 Achter 24xRJ45
Bruln Cstêoôrlê 6. c05-HE.42 c07-HE25 Achter 24xFJ45
Bruln Catesorle 6a c05-H843 c08-HE23 Achter 24xRJ45
Bruln C¿tesorle 6a c05-HE45 A08-HE25 Achter 24xÈ145

EDA Rii.D
Geel .50 Multimode OM3 c05-HE10

"o2-H822
Achter 24 x LCPC

Geel .50 Multimode OM3 c05-HE12 c03-HE22 Achter 24 xLCPC
Geel .50 Multimode OM3 c05-HE13 co4-H822 Achter 24 x LCFC
Geel .50 Multlmode OM3 c0s-HE15 c06-H822 Achter 24 x LCFC
Gcel ,50 Mult¡modê OM3 c05-HEr6 cß7-H822 Achter 24rLCPC
Geel .50 Multimode OM3 co5-HEt8 c08-HE22 Achter 24 x LCPC
Bruin Cateqorlê 6ã c0s-HE28 co2-H823 Achter 24xRJ45
Bruln CetGEorle 6a c05-HE30 c02:HE25 Achtcr 24xRl45
Bruln Cateqorle 6a c05-HE31 c03-HE23 Achter 24xRJ45
BruIn Cateqorlc 6a c05-HE33 c03-HE25 Achter 24xRI45
Bruin Cateoorie 6a co5-HE34 c04-HE23 Acht€r 24xRl45
Bruin Cateqorle 6a co5-HE36 c04-H825 Achter 24xR)45
Bruin Cateoorle 6a c05-HE37 co6-HE23 Achter 24xN45
Bruln Cateoorle 6a cos-HE39 c06-HE25 Achter 24xR145
Bruin Cateqorle 6a c05-H840 c07-HE23 Achter 24xRJ45
ßruin Cateoorie 6a c05-HE42 c07-H825 Achter 24xRl45
Bruln Catecorie 6a c05-HE43 c08-H823 Achter 24xRl45
Bruin Gateqorie 6a c05-HE45 A08-HE25 Achter 24xR145

Oaû¡ñ
2¡ FESRUARI ¿OIO

fdarrrtla

FOUTI VER,WIJZINGSERON ¡¡IET GEVOI¡OEII. Peglnä zl vðn 27



l¡ü¡i.
23 ETUINI 2010

¡bI0.
'Alh penclcn ¡mrÚ.n aan dc voozltdc v¡n dc radrs gapleatrt (kou¡b áJdc) bchrlrc ffiffifiJtr{bur
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rlllRVOUOtc OìDlRxr¡Ds¡ t¡xlttttDrtc D.ü¡;
23 FÊBRUAßI 2010

l.laflnüa
r{O-GS_10_ 132_Lvertng
bekðbcllng
ultwukrakêncentrum

llrn tilt
UTP CAT6¡ Patchk¡bcls RJ45 0.5 mctcr 130

Rl45 1 metcr 160
Rl45 1.5 mcter 250
RJ45 2 metc¡ 250
RJ45 2.5 meter 250
RJ45 3 meter 150
RJ45 3-5 meter 150
RJ45 4 mcter 50
RJ45 5 meter 50
R 45 7 rnoter 23
RJ45 10 mêtcr 25
RJ45 15 meter 23

€las patchkabcls OM3 LC|PC 0.5 meter 84
LCIPC I metrr t2a
LCIPC 1,5 meter 160
LCIPC 2 met¿r L70
LCÆC 2,5 meter L70
LCIPC 3 meter 94

l/PtC 3,5 meter 94
LCIPC 4 meter 34
LCIPC 5 meter 40
LCIPC 7 meter 25

Glas patchkabels OSI LCIPC I meter 10
lXlPC 1,5 meter t0

)/PC2meæ¡ 10
LCIPC 2,5 meter 10

l/PC 3 meter 10
l/PC 3,5 mcter 10
/PC 15 meter 10
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lUh¡rl: ¡F.clllcrür.

Speciflcatþs R¡c{<:

Mcrt : Plndult
rypc : CN3 cfl CS3
Alllütl llEt : {5
AtlnÊtlrEcn; 2L34 x 800 x 1044 (HxBxD mtten ln mml

s9.cítc.tbr FlbcfgoEn
lle¡t: Pandult
Typl : nbü Runncr, Ecugcl (CRTB)
AÍnctlngfi : 6n4"cn l2*1' (gt!l,
Ple¡t¡lng : Bruçl y¡nÍ dr Clt RunnGr (hoôgÞ nnb lvm luröar syrtccm)

Spcdícatlls C.âtrunncr
llo*: Pmdult
Wpc: GRB6BL

Sptcíl€t¡rs Got"n tbv Mect-mc / EFR
Nog nlct belcnd, weanchfnlflk dn¡dgotan.

9rltr
2:'rlrßu R¡2010

ItÍ{.
ÍO-6S-to-¡ll-l.rrclng
öl(¡b.ll¡g
ultwlr¡]lI(.DO!nü¡m
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R.larcntf!
MO_GS_10 1.32_fevertng
bek¿bellng
uitwijkrckencen t.um
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Dienst Uiwoering Ondcrwlfs
lÃinisteile wn 0ndewiþ, Atluur en

Wewsùap

> R¿bußdrrF Po¡tbus 30lSS,9700 LG GroolngGn

Eljcs Network Support B.v,
Postbus 1241
3890 BA Zeewoldc

Alld.lhl
h¡ooc

lo¡lrû¡
Poltbu¡ 30155
9700 LC Gßdng3î

ffin.odtduonl

€o¡lrqate-a

r ! 05{-$9t^ '
ll;, r'ocvrduo.nl

On¡a rL¡arüa
G5_r¡t9.00

lrs rrtttlttta
25r0020tl

lrrr ôrl.lran
15ltôß¡r¡ 2OrO

líh¡rr

Vowardan of toailchilng

OsU¡m 4 maart 2010
8ctrefr GurxrinO opdracht ilO_Gs_10_132_levertng bekabellng
uftwfkrekencentrum

Ge¡chte hcer/mcyrþuw,

Met plezler deel lk u mee dat Dleßt ultvorrlng ondcrwüs u rtc opdracht lsv€rlng
bekabcllng ten behoeve van ultwfikrckencentrum van de onderhandse

. aanbestedlng mct Mo-GS-lo-0132 vcrle€nt, Hct bedrag drt voor dezc opdradrt
door u ln rckcnlm kan r¡vordcn gcbracht lE, conlorm uw offe¡ta d.d- 26februar¡
2010 van € exclustcf BTW.

ovcrschrfldlng van hct door u gcoffrecrdc bedrag kan nlct r'rorden gredeclareerd,
bchoudcn¡ ulÈdrukkel[ke sdrrlttelltke toestemmtng mltnêrzu&.

Op dezc overeenl¡omst zfln de Algemene Rfksvoorwaafdsn Levedngen (ARIV
2008) van toêprsstng.

olerct ultvoerlng ondenr[s wiJst uw koop- en leverlngsvoonvaarden, bctelings-
en andere voorwaãrden van uw organlsaü€ nadrukkelfk van de hand. Door
aanvaardlng van de opdrrdrt verklaart u kênnis ganomen tc hebben van de
bovenstaande voorrvaa¡dgn (lnclugrf ultslulfl ngen €n ..npasslnE€n) en s€n
exemplaar h uw b€zlt te hebben gekregen.

Graag vertrouw lk op een voor alle paftijên pretUge samenwcrklng.

Met vrlendeluk€ groet,
la1ger Servlceorganlsatf e
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Verzonden:
Onderwerp:

Vragen per mail:
Vragen per post:
Vragen per fax:

aanbestedi no @ocwduo. nl
zie adres
050 599 9705

vrijdag 12 maart 201-0 1.6:35

Offerteaa nvraag met ken merk MO_AH-10_0L70.00_softwa re

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is op 1 januari 2010 voortgekomen uit een fusie tussen de
Informatie Beheer Groep (iB-Groep) en Centrale Financiën Instellingen (CFI). DUO is de
uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert
onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen.-De organisatie telt momenteel circa 2000 interne
medewerkers.

Met deze mail wil ik bij u een offerte aanvragen voor de aanschaf van het volgende:

- OCS 2OO7 R2 Standard Server
- OCS 2OO7 RZ Enterprise CAL (150 x het aantal gewenste gebruikers; is later uit te breiden)
- Office Communicator (150 x het aantal gewenste gebruikers; is later uit te breiden)

¡Inhoud offerte
Ik wil u vragen de offerte te specificeren naar aanschafprijs + eventuele leveringskosten.
De offertes zullen worden beoordeeld op zowel de prijs als de levertijd. Er word een spoedige levering
gewenst.

Reactletermiin
Graag ontvang ik uw offerte zo spoedig mogelijk.

U kunt de offerte mailen naar:

aanbesteding(ôocwduo. nl

Voorwaarden
De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2008 voor het verstrekken van opdrachten tot levering zijn van
toepassing. De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en betalingsvoorwaãrdên van
opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte
offerte. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen rechtskracht
tenzij deze door beide. partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uitvoering Organisatie geen kosten zijn
verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal'leiden. Zolang er geen
volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en geen schriftelijke overeenkomst is
gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs, In dat geval
is er ook geen enkele verplichting tot vergoedíng van welke schade of kosten dan ook.

Vraoen
Heeft u nog vragen dan bij voorkeur per mail. Het is echter ook mogelijk uw vragen per post of fax te
stellen. De antwoorden zullen naar alle 3 de offertepartijen worden verzonden. Uw vragen dienen te
worden gezonden ter attent¡e van:

Uw offerte zal door de Dienst Uitvoering Onderwijs vertrouwelijk worden behandeld



Bij voorbaat wil ik u, namens de Dienst Uitvoering Onderwijs, alvast hartelijk bedanken voor uw
offerte.

Met vriendelijke groet,

Inkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg 4 | 9722T8 | Groningen I Kamer 9
Postbus 30155 I 9700 LG I Groningen

T 050-599f
F 050 - 599 9705

htto://www.ocwduo.nl

Onderwijs mogelifk maken

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur ¡n het formaat .doc .xls of .pdf.

Op al anze transacties zijn de Algemene R¡jksinkoopvoorwaarden 2008 (ARIV-2008) en de Atgemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVOD[-2008) van toepassing.

AfiIV-20fl8.pdf

2



> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groníngen

Fort Orange
t.a.v. dhr.
Hazeldonk 6029
4836 LA Breda

Datum 30 maart 2010
Betreft Gunning

Geachte heer

Met plezier deel ik u riree dat de Dienst uitvoering onderwijs u de opdracht van
onderhandse aanbesteding voor het leveren van de software voor ocs met het
kenmerk MO-AH-I0-0170.00 verleent. DUo kiest voor het open-licence program
level D met softwareassurance. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in
rekening kan worden gebracht is, conform uw offerte met kenmerk JV201003171
van 17 maart 2010, . inclusief BTW.

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan níet worden gedeclareer.t,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming miJnerzijds.'

Op dezg overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekxen
van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2009 (ARVoDI-200g) van
toepassing.

De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden,
betalings- en andere voorwaarden van uw organisatie nadrukkelijk van de hand.
Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis genomen te hebben van de
bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een
exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,
Manager Infrastructuur en Exploitatie van de Dienst uituoering onderwijs

Afdolfng
Inkoop

Po¡tadrcs
Postbus 30 155
9700 LG Groningen

www.ocwduo,nl

Contãctqeoavcns

Inkoper
Tel. 050 599

Onzc r€fer€ntle
MO_AH_10_01 70.00

Uw r€f€rañtle
lv20 1003171

Uw bdefYan
17 maart 2010

B¡ilegen
n.v.t.
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@
Van:
Verzondcn: donderdag 4 november 2010 15:33
Aan:
Ondcrwerp: Offerteaanvraag ex-leerling modules

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u een offerteaanvraag voor de meervoudig onderhandse aanbesteding van Elearningmodules voor de
Bedrijfsschoolvan de directie Klantenservice van Dienst uitvoering onderwijs.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze e-mail.

r r
2010U04151400... ARl/ODl_ãX¡8,pdf

" )U"t vriendelijke groet,

lnkoper

FS|/Services/lnkoop
Dienst Uitvoering Ondenrijs
Kempkensbeq 419722 TB I Groningen I Kamer KB4, kamer g
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

1 050 59S ç
F 050 5oo q705

- âduo.nl
htto://r¡rww.duo.nl

o

I



IJ
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Minísterie van lnderwijs, Culuur ¿n

Weenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Glon¡ngen

Datum 4 november 2010
Betreft Meervoudig o nderhandse offertea anvraa g

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Uitvoerlng Onderwfls verzorgt als dienstverlenende organisatle de

uitvoerlng van cornplexe wet- en regelgevlng en heeft een uitgebreld
dienstenpakket. Met deze brlef wil ik bij u een offehe aanvragen voor
E-learningmodules ten behoeve van de Bedrijfsschool van de Directie
Klantenservlce.

Dlenst Uitvoering Onderwijs (DUO) is slnds eind 2008 de mogelljkheden met
betrekkhg tot e-learning aan het verkennen. Eind 2009 heeft DUO een contract
afgesloten met een leverancier voor een digitaal studleplatform'
We zUn nu op zoek near een aanbleder die de aangeleverde inhoudefflke lnput
kan vertalen naar een e-learningmodule'

€unningseircn
DUO stelt voor de uitvoerlng van de opdracht de volgende gunnlngseisen;
Eis 1. Systeemelsen; De exportversie ven de e-learnlngmodules ls SCORM 1.1
Eis 2. Vormgevlng; DUO heeft een afdellng dle verantwoordelijk is voor alle

vormgevingsopdrachten, zoals folders, internet, voorlichtingsmaterlaal,
enz, Zij zorgt ervoor dat alles geleverd wordt ln de huisstijl van
rij ksoverheidslnstell¡n9en.

E¡s 3. Scr¡pting; DUO heefr lnhoudelÍjk deskundigen die de benodlgcle
. kennisinput kunnen leveren. Deze moet vervolgens worden omgezet naar

verschlllende leervormen d¡e kunnen worden gebrulkt ln een e-
learnlngmodule,

Eis 4. Bronbestanden; De beschikbare bronbestanden blljven elgendom van
DUO, zodat we deze ook kunnen gebruiken blJ andere onderdelen van
blended learning.

Eis 5. Gebruikerskosten; We willen de mogellJkheld hebben om een

medewerker dezelfde module meerdere malen te laten doodopen.
Daarom fs het b€langrljk dat de kosten per module worden berekend en

niet per gebruik.
Eis 6. Inschrijving; Momenteel lopen de lnschrijvlngen voor alle onderdelen van

blended learning via Leernet. Dit wi[en we in de toekomst zo houden.
Eis 7. Interact¡ef; We vinden het belangrljk dat de theorle op interactieve

wijze wordt aangeboden. Denk hierbij aan tussentijdse opdrachten'
instructlefl lmpJes, enz.

Al'lr|ln¡
Inkoop

Portadfat
Poitbu3 30155
9700 LG Gfonlngên

www.oqwduo,nl

Oontactea¡aY.rt

Inkoper
Tel, 050 599 9573
aänbestedh0Oocwduo.nl

Onzc Lt!nntl.
MOJH_rO_0399

Uw GfarrntL
n.v,t.

Uw brlet van
n.v.t.

llrl¡g!tr
ARVODI,
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Els 8. Controle over elgen leertempo; Uit didactisch oogpunt willen we d-e

medewerkerdemogelijkheldgevenomcontroletehebbenoverzijn
elgen leertempo. oãsgãwenst moet de medewerker onderdelen van een

module kunnen ou"oí".n als hit van men¡ng ¡s dât hlJ beæ1lde mater¡e

al beheerst. rueroifnoort ook eãn zelftoets na elke module' Met de

zelftoets kan de mädewerker zijn elgen kennis meten. Op dte manler

krfgt hlJ inzlcht ¡".Un 
"ig"n 

Xennisln zíet hiJ duldelfli aan welke

onderdclen nu nog aänoicht moet schenken, De zelftoets is alleen

bedoeld voor de riedewerker zelf, de resultaten worden daarom niet

opgeslagen. ...rr _^^ a¡¡{r,r
Els 9. Voor e¡ndtoets: vragendatabank/toetsgenerator; DUO wll een module

afslulten met eenälndtoets, bestaande ult meercleie meerkeuzevragen.

Om¿at ¿e gebrulker de mogellikheld moet hebben om de eindtoets van

één module t"".d"r" *ereñ d maken, wlllen we onderzoeken wat de

mogelijkheden z¡jn om vrágen vanuit een databank at random voor te

làgõen' ook wltlcn we ervoor kunnen kie¿en om voor een aangelvezen

eå;p wel dezelfde vragen ln dezelfde volgorde ult de databank te

gebruiken. urt in vcrOa'n¿ met klassiltale bespreking' Dqornaast.wlllen we

de mogelükhei¿ neOue¡ ãt ¿" O"t"O"nk aan te vullen en bU blivoorbeeld

wetswUzlg I ngen vragen te verwird€ren/wiJzl gen'

Eis 10. Intellectueel bezit: óe E-learnlnimodules en de daarbij behorende

bronbestanden blijven eigendom van DUO'

Gunnlngswensen
õ" off"ri'"r zullen worden beoordeeld op de volgende gunningsryensen;

Wens t. Geef op maxlmaal 1 A4-tJe ecn omschriivlng van een

vergelljkbaar referentieproject'
Wens 2, Aã}_rñ maximaal 3 A4'Jes een plan van aanpak ten aanzien van

de opdracht waarln de aspecten eoals gcsteld ln de eisen. tcrug

komen, U dlent het plan van aanpak te baseren op de e-learning

module'Mlin gegevens'

o

Beoordeling Prlfs
Ten aanzien-vån ãe prtjs dlent u tarleven op te geven voor de volgende

werkzaamheclen;

Tarief 1

Coördineren ProJect

Tarlef 2

Intake, script schrilven, verwerken, opstellen woordenlijst

Tarlef 3
Vormgeving

Tarief 4
Redlgeren en lnvoeren elndtoets

Pagiôã 2 vân 7



Tarlef 5

Publicatie, toegankelljk maken opleiding in de digitale Bedrljfsschool

Tarief 6
Opstellen van rapportages en overlge werkzaamheden

De opdracht zal gegund worden aan de economlsch meest voordellge aanbieding'

Dlt wll zeggen dat or zowel op kwalite¡t als op prfs wordt beoordeeld'

voor de weglng geldt dat zowel de kwalltelt voor 50 9o als de priis voor 50 o/o zal

meew€gen,-Met het lndlenen van een ofrerte verkla¡rt u z¡dl te conformeren aan

Oe gestãUe elsen, Voor de beoordellng van de pr¡s geldt dat de inschrflver met

de laagste totaslprlrs scooû een 10.

tnschrfverc dle duurder ulrn, scoren naar rato lager. Een leverancierdle
bilvoorbeeld 10 procent duurder ls dan de winnaar, krugt een score die l0
procent lager ls, in dlt geval een 9'

o
Vragen offertc
Hebi u nog vragen dan ls het mogelflk crf per post, fax of e-mail uw vragen in te

dlenen.
Deze ontvangen wij ulterluk maandag t5 november 2010 voor 12:00 uur bij de

Dienst Uitvoerlng Onderwfis
Uw vragen dlenen te worden gezonden ter attentié van:

Vragen per post: zle adres onder verzendinn 96"n"
Vragen per fax: faxnummer 050-599 9 ¡
Vragenpere-mail: aanbestedlng@duo.nl'

At u$, vragen zullen schdfteluk wordcn beantwoore {n wel op woensdag 17

novembei 2010. Alle vragen en daarbq behorende antwoorden, ook van andere

aanvragers worden aan alle mededar'tgers toegezonden en dlenen te worden

beschouwd als onderdeel van de ofûerteaanvråag. Daarom ls het nlet toegestaan

om op een andere dan de hierboven beschreven wuze contåct te zoeken met de

opdrachtgever om lnformat¡e te verkrfgen.

craag ontvang lk uw offerte uiterlljk op donderdag 25 november 2010 voor 12:00

uur. U kunt de offerte sturen naar:
De Dienst tlitvoering Ond€rwlis
T.a.v.
Kemkensberg 2-4, 9722T8 Gronlngen
Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Te behalen score Weqins Totaal

Kw¡lltelt
Wens 1 10 5 50

Wens 2 10 5 50

Prlls 10 5 50

Totaal 150
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Donderdag 4
november

Verzend ing offerte aa nvraag

Maandao 15 november indlen

Woensdag 17
november

Verze ng antwoorden op aanvullende vragen
v¡a Nota van

Donderdag 25
november

Sluitingsdatum, ¡nd¡en¡ng offerte

47
Week47/48 Gunning en afwljzlng onder opschortende

voorwaården (Alcatel-arrest)

Week 48 van

voor de ultvoering van de offerteaanvraag geldt de volgende planning en

sluitingsdata:

Opbouw offcrtq
Oå offerte dient gespeclflceerd te zijn naar werkonderdelen, geraamde uren,

tarleven en kosten. In de offerte dlent de leverancier informatle te verstrekken

over garanties en services.

Voorwaardcn
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het

verrlchten van Dlensten 2008 (ARVODI-2008),

De Dlenst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en

betalíngsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere

voorwaarden nadrukkellJk van de hand.

Nadcrc Informatic
Graag ontvangen wij uw offerte ln een gesloten envelop. op de env€loP grâag

uermetden: NIET OPENEN, OFFERTE (ONDERWERP OFFERTE). De offerte dlent

tevens per e-mail verzonden te worden.

uw offerte dlent een geldlgheldstermiJn te hebb€n van 60 dagen. Tfldens deze

perlode heefr de offerte trét karäla¡er van een onherroepeliJk bod. Aanbledlngen

ähnen gesteld te zltn ¡¡ het Nederlands. Correspondentle zal ev€neens ln het

Nederlands geschieden.

De Dienst ultvoerlng onderwlts heefr het recht een nadere toellchtlng te vragen

op de u¡tgebrachte õfferte, Móndellngc mededellngen, toezegglngen of (n_adere)

aispraten hebben gåen rechtskracht tenzlJ deze door belde partlJen schrlftellJk

zijn bevestlgd.
Aan het ultbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst U¡tvoering Onderwijs

geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het slulten van een

õvereenkomst zal lelden. Zolang ergeen volledlge overeenstemming ¡s bereikt

over de voorwaarden en er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, ls er geen

sprake van enige verbondenheid aan de Dlensl Uitvoering OnderwiJs'

o
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h dåt geval ts er ook geen cnkele verpllchtlng tot ì/crgoedhg van welke sdtade of
kosten dan ook.

Uw olïerte zal door de D¡enct UlWoerlng OnderwUc groep strlK vertrouwelflk
worden behandeld. B[ voorbaat wll lk u elvast hsrtêl[k bedanken voor uw olïerte. .

Hoogachtend,
hkoper van de Dlenst Ultvoerlng Onderwfls

a
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Bijlage Input e-learning'Mtjn Gegevens'

Docl
Aan het elnd van de cursus kan de medewerker;
/ vrôgen van de klant omtrent MfJn Gegevens beantwoorden;
r' de klant begeleiden door het scr¡pt van Mijn Gegevens;
r' de kla nt act]ef verwijzen naar Mijn Gegevéns el de klant motlveren om zlch aan te melden voor Mijn

Gegevens;
ø u¡tieg verstrekken over de verschillende procedures van M¡jn Gegevens.

De meddwerker is op de hoogte van de beperkingen van MlJn Gegevens en advlseeft de klant over

eventuele alternatieven, De medewerker weel ln ieder geval de werkinstructie te vinden, en is op de

hoogte van de inhoudeliJke informatle die de werkinstructie biedt'

)

Vaardighcden
De medewerker herkent de vraag van de klant, en kan hier een duidelijk antwoord op geven. Daarnaast

heeft de medewerker een Eezonãe dosis geduld, om met de klant mee te kijken in Mijn Gegevens. HIJ

realiseert zich dat herhalingsverkeer niet wenselflk ¡s en zorgt er daarom voor dat de te ôndernemen

stappen voor de klant duidelijk zljn.

Kcnn¡s
De medewerker is op de hoogte van de informatie zoals genoemd ¡n de werkinstructle. Daarnaast kan hij

de klant indien nodig verwijzen naar DigiD.

Thema'¡/OnderwerPcn
De volgende thema's komen aan bod
r' reglstreren DlglD/Mljn Gegevens
r' aanmelden Mijn Gegevens

I
t
¡
a

InhoudelIk

Wl¡ ksnnon (noolgô9n ocbrulk mekcn van Mlln Gco'ven¡?
i t<ianten die een bultenlands adres hebben (bijv' debiteuren).

NE; Heeft de klant met een buitenlands adres wel Digld? En deze ís niet verlopen? Dan kan de klant wél

niassen in Mijn Gegevens. Voorwaarde is dat de klant m¡nstens 7 maal per drle maanden bii Mljn

Gegevens moel inloggen, Anders vervalt de code.
. Klanten die niet in CIOP geregistreerd staan
. KË;ien ¿i" een éénoudei- of-partnertoeslag willen aanvragen (kan alleen bij een eerste d¡gitale aanvraag)

Reol¡trcrcn vi¡ D|ltlD (ln hct kortl
Via ugru,-digid,nl
Gebrulkersnaam & wachtwoord kiezen
Reglstreren mobiel telefoonnummer (een voorwaarde)
Binien viJf dagen ontvangt de klant een brlef van DigiD met een actlveringscode'

NB: De termtln om Dlgdk acüveten ts 20 dagen (na briefdatum)' Als dit nlet gebeurt, vervalt de code

en moet de klant een nieuwe act¡verlngsciode bU DiglD aanvragen'
Daarna kan de klant via onze webslte ln Mijn Gegevens lnloggen'
6ánt moet altijd de voorwaarden accepteren. Anders komt hij niet verder in

Mijn Gegevens (geldt ook als de voorwaarden zljn aangepast)'

P¿gina 6 van 7



Jþden9 hêt hloggen, ontvångt de klant ecn sms-berlcht (gratls) met een toegangscode. pas dan kan de
klant daadwerkelUk ln M[n Gegevens.
P8: I&eru keer als da klant zlch bU M¡ln Gegevens wtt tntoggen, ontvengt hi! een toegangffide vta een
gratls sms1berlcht van DlglÙ,

:

o

o
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Minister ie v on 0 nderuijs, Cultuur m
Wetenschap

^)

> Retourädres Postùus 30 !.55,9700 LG Groningen

Datum 23 november 2010
Betrefr Begeleidende brief Nota van Inlichtingen

Geachte heer/mevrouw,

HierblJ stuur lk u de Nota van lnllchtlngen toe. Deze Nv[ maakt,onlosmakeliJk
onderdeel ult van de offefteaanvraag voor de meervoudlg onderhandse
aanbestedlng tot het ontwikkelen van E-learning modules voor de Bedr[fsschool
van KS voor de D¡enst Ultvoering Onderwus met referentienummer
MOJH_I0_0399.

Tevens heb lk u de NvI&W per email toegestuurd. De deadllne voor het ¡nd¡enen
van offerte is dinsdag 30 november 12:00 uur.

Ik wens u veel succes met de lnschrfvlng.

Floogachtend,
Inkoper van de Dlenst Uitvoering Onderurijs

Ald.l¡no
lnkoop

¡ortadraa
Postôus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ôsduo,nl

GontactorgaYant

Inkopsr
lel. 050 599 9s73
Eðnb€sted¡n g@oc'rfl duo.nl

Onra rrL]rnlla
MOJH-f 0-0399-E-learnlnE
modules bâdrljfsschool KS

lrw naf.nanl¡G
-ReÞrent{e

¡lrl¡gtco
Nota van lnllchtlngen

o
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¡4oet het mogel¡jk zun dat het systeem ook breder ingezet wordt
dan bu Klantenservice alleen?

Ligt het beheer van het systeem bij oUO of bU de leverancier?

Welke elsen worden aan het systeem Oesteld: denk ran bevelllglng?
Moet het een onllne of omine systeem zljn?

Zo nee: Hoe ls DUO tot nu toe met dlt probleem / deze sltuðfle
omgcaaan? Op grond vån welke overweglngeñ heeft DUO besloten
dat een e-learnlng traln¡ng de oplosslng voor het probleem ts?

Is cr nu ccn oxamcn ovor dlt ondonvcrpT

Voor welke doelgroep of do€lgroepen is de tråinlng bestemd?

Wat zun de kenmerken van de verschlllende doelgroepen ln t€rmen
vðn:
OpleldlnEsnlveau
LeefrUd
Man/vrouw
vre€mde talen kennls

computer/internetkennls

kennis/ eruarlng met e-learnlng

Vaste/ varlabele werkplek/ veel op reis

Computer/ internetverbinding op werk/ thuls

Bereldheld bulten werkHjd te leren
Welke toetscultuur is er?
Welke kennls over de het onderwerpen is al bij de doelgroep
aanwezlg?

Hoe rr/ordt cursisten het gevoel b¡igebracht dat zU verantwoordelljk
zun voor hun leertraject en de dosls geduld (zle blrlðge)?

welke lntrlnsieke / extr¡nóieke mot¡vaue heeft de doelgroep nod¡g
om zo'n trðlnlng te volgen? (als van belâng?)

Wat verwachten medewerkers van een (on-l¡ne) tralning?

Hoe past de ge$/enste trålnlng ln hethele / huldlge
lralnlngsprogram ma?
welke mate van lnteractlvltelt, en welke multlmedÞle toepasshgen
$/orden verlangd? BUv. : calculetles/ slmulatles/
casussen/tussenUJdse opdrachten/lnteractleve tllmpres. Moet de
interactlvitelt ln de e-learnlng zljn ingebouwd, of mag det een
koppeling aan externe lnhoud z¡jn? En hoe worden deze vragen
beantwoord als het gaat om toetsen?

Anü,voord6n

Fources, leernet (e-learnlng en lms)

ln eerste lnstðntle 1, in de toekomst zullen dðt
waarschunluk meer worden. Starten met het maken van
de module,

Dlt ls nader te bepalen na gunn¡ng, afhðnkeluk van
or9¿¡nlsatleontwlkkellngeñ

,ð

dlvers/mbo +
dlvers
beide
nvt
Alle medewerkers dle gebrulk moeten maken ven de e-
learnlngñodule werken dagelljks met een computer.
E-learning staat nog ln de kinderschoenen, tot nu toe zun
er 2 e-learnlngmodules aangeboden,
Flexlbele werkplekken
Men beschlkt op het werk over een computer met internet,
Thuls: nvt

nvt
Eeen
Op de instructie en elgen onderzoek ni äanleiding ven
klôntvragen na, geen.

geen buage, ls rol v¿n het management.

O0or vragen op andere kanalen, teleFon¡e en e-mall door
de externe klanten i9 de noodzaåk gebleken om eigen
medewerkers meer op te leiden.
Dat het makkelljk bedlenbaar is, te onderbreken is (in
verband met andere werkzaamh€den) en dat het aansluit
blj de pråkt[k.

llet ls een losstaande module met een speclflek ond€rwerp.

Oe eerste vraag: wat kunñen tullle bleden? Oe tweede
vraag: het hoefr niet in de module lngebouwd zlrn, het
mag ook een koppelirig naar externe lnhoud zun. Toetsen:
ldem,

Ãigemcnc opmcrking:

Vragon
Over welk dlgltåal Pletform beschlkt DUO? Wat zun de
mogelUkheden daarvan?
l{oe groot ls de opdracht? Om hoeveel modules gaat het in le
lnstentie en welke ontwikkel¡ng wordt vootzleñ? In aanvraag staát
start van de dlenstverlening ¡n week 48. Met welk deel van de
d¡enstverlening wll men dan beghnen?

Voor welke contractduur wll DUO'een offerte?

Is DUO ermee bekend dat ze al een lnkoopconvact heelt vooreen
toetssysteem?

tlet gaat om een e-lcarning module en nlet een systeem.
E-learnlng ls ln eerste lnstantle alleen bedoeld voor
klantenservlce, later ook voor åndere d¡rectles.

Het huldlge beheer van het systeem llgt bU Fources
In eerste lnstantle ls het de bedoelhg dat de module h
het systeem van Fources wordt Eehangen. Het ls een
onllne systeem.

Is het de bedoellng dàt leverancfer (wlJ) een e-learnlngpl¿tform
levercn d¡t een export kan maken ln SCORM1,1? Of ls hct d"
bcdoellngdatwuscoRMl.laanteverenzodðthetgeÌmporteerd¡,." ?^"-,b-1d*lllglsdatdemodule¡nhetsysteemvanFources
worden tn het dtòttate studieptatform? wle verzorgade lmport in dåt 9eplaa6 woroc'

geval (wij of DUO)?

Levert DUO alleen een stilbock voor dc vormgevlng aan, oldoen ze Vormgevlng wordt aangeleverd door de afdellng
de vormgeving z€lf., Communlcatle.

Wordt er nU een training over dlt onderwerp gegeven? Nee, er ls alleen een lnstrucue geweest vån een uurtje aan
de hând ven een PPT.

Er ls geen probleem, er is een nleuwe persoonl[ke
lnlogpaglna gekomen voor onze klanten, De e-
learnlngmodule ls dus bedoeld om de medewerkers
wegwiJs te maken hlerln. Aangezlen het om een digltale
persoonl0ke omgevlnq gaat, ls een e-learnlngmodule een
logische keuze.
Noê, lttun Gogavons is nleuw,
De doelgroep bestaet ult mederverkers van de dlrectle
Kläntensêrvlce,

o

leercultuur/houdlng: (zelfstandlg, explorerend, volgend, añ/vachtend) dlvers, veel añ^râchtende houdlng



Moet er software in de cursus gelntegreerd worden?

Moeten verschillende leerstillen worden Ondersteund? Zo ,år welke?

Moeten deelnemers een dlscussleforum en/of chat mogelflkheden ln
de cursus ter beschikk¡ng hebben?

In eerste lnstantie nlet, mlsschien in een later çtðdlum

Ja, zo snel mogeluk. Door de tralners vãn de Bedrijfsschool
kan daEelljks de lnlo ðangepast worden, Op dlt moment
kan de Bs het niet zelf in het systeem van Fources
aanpassen,
,a, dat is toeEestaanZUn koppel¡ngen naar Intemetsltes gewenst / toegestaan?

De ¡esultaten worden niet opgeslagen: betekent dlt dat de
medewerker nlet terug kan kuken ln de tljd naar zijn vorder¡ngen? De resultaten worden wel opgeslagen
Een geautorlseerde toegang tot deze gegevens lukt wenseluk-

In hoeverre dlenen de toetskosten ook pêr deelnemerte zun? zle els 5' Kosten voor e-leãrning module' dlt ls lncluslef
toets (zo vaak als medewerkers wlllen).

Welke man¡er van toetslng is nodlg/ gewenst? Zelfroets (Dlagnosetoets) en elndtoets
wle levert toetsvragen aan? Trainers Bedrlifsschool
wåt voor manaqement lnfcirmatle ls gewenst? Alleen studieresultaten

Belde, zowel e-learning als b-leårnlng. E-learnlng voor
zlttende medewerkers, b-learnlng voor toekomstlge

Worden de modules alleen als e-leaming aangeboden of wordt e- medewerkers, Dan wordt het onderdcel van de tralnlng tot
learning gecomblneerd met face-to-face contact (blended-leamlng)? medewerker klantenservlce

Welke'zelfrverkzaamheid' van DUO mêdewerkers wordt verwacht?
Is het de bedoellng dat de hhoudsdeskundlgen zell hel e-learñ¡ng
materlatal kunnen samenstellen en lnvoeren ln de e- leam¡ng
modules? ldem voor het toetsen? Idem voor het
projeclmanagement?

Moet lnformatle n.a.v. de dagelUkse actuallteit geactuallseerd
kunnen worden? Hoe snel? tloe vaak? Wie verzorgt dat?

wat ls het dldactlsch concept/het onden¡vUsmodel? 8¡Jvoorbeeld:
voorbereldlng op de eerste bijeenkomst drnv e-learning, vervolgeñs
een tralningsdag, hlerna weer de e-learning module doorlop€n, een
afslultende toets en vervolgens nog een terugkomdag.

Hoelang mogen de deelnemers met het e-l-earnlngmaterlaal bezlg
z[n (oftewel: wal is de geschatte studlebelastlng ln uren van het te
ontwlkkelen materlaal)? En els het b-leamlng betreÊ: hoe ls de
gewensle verdellng van de studlebelastlnguren over het e-
learnlngmaterlaal en het face-to-face contacl?

Is het de bedoeling om slechts 1 modu(e te ontwlkkelen of meerdere
modulen? Als het om 1 module gaat, moet dan ook de module "l,lun
gegevcns" ontwlkkêld worden, of ls het een ånder ondern,erp?
Wilt u een standaardprijs weten voor het onturlkkelen van een e-
learnlng module of specflek voor de module "MIn gegevens'?
Hoeveel medewerkers moeten opgeleld worden met de e-learnlng
module per ultvoerlng van de training en in totaal?

I3 het een wens van DUO dat curs¡sten onderl¡ng contact hebben?
Als onderllnge communicatle gewenst ls: Start een groep curslrten
op hetzelfde moment ol'is een start op elk lndlvldueel gewenst
mogellJk? wenst DUO det deze communlcatle ook onllne mlddels de
e-leamlng omgevlng plaðtsvlndt?

In de offerte zou ik graag zlen: A. de kosten van het
maken ven de module door de leverancler
(onderwijskundlge) a.d.h. van het materlaðl dat
aangeleverd wordt door de tralner van de Bedrufsschool
E. de kosten vðn het in eigen beheer maken van het e-
lea¡nlng mâterläal en lnvoeren h de modules. oe
lnhoudeluke toets wordt door ouo gemaðkt, moet wel
opgenomen worden in de module.
aftankeluk van de inhoud van de module

la, d¡e van Kolb

voor rlttende medewerkers: module doorlopen, om
vervolgens de opgedåne kennis te toetsen middels eeñ
afslultende toets, voor toekomsoge medewerkers: module
doorlopen, opgedane kennls loetsen middels afslultende
toets, klasslkeal bespreken met docent.

De geschatte studlebelastlng (lncluslef toetsing) ls

ongeveer twee uur, voor b-learnlng: nog ongeveer een
helf uur êxtra.

In eerste lnstanfle gaat het om één module: M[n
Gegevens.

Beide, eveitueel voor toekomstlge modules.

één module dle door ledereen gevolgd kan worden.

In eerste ¡nst¿ntle n¡et.

')

Wat is de rol van de docent ln de eleaÍìlng module? Heeft de
docent geen rol, of geeft hU begeleldlng (vla e-mail of mondellng)? In geval vðn docent: mondellnge begeleldlng o

Els 5 en 6 impllceren dat het olertevezoek ook betrekklng heefr op
de ulwoervan de fahlng, terwul de resc van het ofYefteverzoek
tmpllceert dat het álleen om het ontwlkkelen en overdÊgen vån de
module gaat. Wordt er alleen om contentontw¡kkel¡ng gevraagd of
wordt ook een rol van ons venvacht blJ de hplementatle van de
tralnlng, zoals bijvoorbeeld een (onllne) helpdesk?

Welke personen zltten er vanult OUO ln het projectteam, met welke
rol? Welke actlvltelten en inspannlng in tud leveren zU?

Wat is de doorlooptud om de module te ontwlkk€len? Ofrewel: op
welk moment moet de/een module na opdrachtverlening opgeleverd
worden?
Is het mogelljk om geluid bij DUO äf te spelen op de computers?
Is h€t mogeluk om Flðsh afte spelcn op de computers van de
medewerkers?
U vraagt naar SCORM 1,1. tluldlge ontwikkêltools exporteren veelal
naar een hogere SCORM-versle. Met het oog op welke
exportfunctlonalltelt ls SCORM 1.1 voor DUO van belang?
(buvoorbeeld lmgorteren in een leeromgevlng, uitwlsselen van
resultaten)

Contentontwlkkellng
Tralners Bedrufsschool, is geen projectteam. Inhoud
aanleveren en controleren, Medewerker Cornmunicatle
zorgt voor de vormgevlng,

Afhankeluk van de grootte van de module, gemlddeld 6 tot
I weken.
Op sommige computers wel. op de meeste nlet.

Ja (versle?)

In verband meÈ het lmporteren in een leeromgevlng



in cie offErleä¿rtvræg wordt gesproken over een dlgitaal
studleplðtbrm en Leernet. Is leernet het cltgttaäl studteplatform? Zo
nee, wðt ls leernet (âlleen een leermanagementsysteem?) en van
welk dlgltaal studleplðtform maakt OUO gebrutk?
¡s er al een vragendatabase/toetssyteem bU DUO aanwezlg. zodat
hler bU aangesloten kan worden? ZoJa, welk systeem is cllt? Zô nee,
moel eventuele (l¡centle-)aanschaf van d¡t systeem ln de offerte
meegenomen worden?

Onder het kopje 'Beoordellng prDs' wordt gesproken over het
opstellen van een woordenlljst. Wat bedoelt u hiermee, buvoorbeeld
een lndex of een begrlppenlust âls onderdeel van de leercontent?
Onder het kopJe 'Opbouw olTerte' heefr u het over werkonderdelen.
Wät bedoelt u met werkonderdelen?
Êén of meer modules? ln dc aenvrâeg urordt gasprokrn ov.r B-
leamingmodules (meervoud). Klopt hat det d€ sânvraag schter de
ontwlkkellng vgn éón modulo bgtr€fr, dle ovEr'Mljn gegevensr? Zo nl€t, dan
hcbben ws ook lnpr¡t nodlg ov€r ds andere modules.

Dlenen wlj ervan ult to gaen det OUO zorgt voor (þ graf,scho vomgevlng van
de te ontwlkkelen module? Ous voor de âbeeldhgen en Fl$h-ânimâli6s?
Geldì dlt ook voof avl. op lê nemsn ¡nstrucll€fflmp¡es?

Word'en medewerkenr tot nu to€ op een andcrs manlor opgeleid ovdr 'Mln
gBgovsns'?

Hoe ¡s dð huldig€ tralningsopzst (agondâ van ondoMãrpen)?
zlJn hler meer gedele¡lleerde leerdoelcn van?
Hoo leng cfuurt de huldlEe tralnlng?
Welkê mlddel€n wordsn er gebrulkt (bllv, 

'r'rordt'MUn 
gegsvons'

ged€monstreerd?)?

Krljgen medow€rkers cur8usmetrrieal m.e (biiv. c6n hand{ul)?
Wordt or tooblng tosgspast?

net pldLlgflll udl wE r¡u gtur urRtrr 15 [Er !y5lccrr vqrr
Fources, hierin is leernet opgenomen als platfoí¡ voor e-
learnlng.In de loekomst kãn dat ook een ander
platform/lFermanagementsysteem worden,

Nee, we hebben geen vragendðtàsysteem, Eventuele
(licentie-)aanschaf van dlt systeem graag opnemen ¡n
offerte

WoordenlUst wordt hhoudeluk door DUO opgeleverd, ls
per module verschlllend. Moet wel ln de e-leamlng module
zlchtbaar zUn.
oal eventuele b[komende kosten en de totale prijsopgave
duidelijk hzichteliJk dlent te zun.
ln ecrstc inslanlle gaat hst om één module

voñTìgevlng wordt door DUO, afd€llng Comr¡unlcatle gedaan. Voor
Flâsh-enlmaües hsbben r!€ htem ge6n mogsll|khcdcn. Kan dlt els
st€lpost opgenomen urord€n? lnstruoilelllmpþs kan DUO zelf
maken.

Nee, er ls alls€n a€n in6lfuctls gswoa8t ven €en uurüe aan de hand
v8n e€n PPT.
Olt is esn nbu'¡t,t module, niôt egfdrr gsggven ook niet kla$ika¡|.

Zlo anh¡/oo,ú vrâ40 66
Zl€ anturoord vrââg 66

Ze anùrroofd vraag ô6
)

Zc entÌ¡ìroord viaâg õ6

Zls anttvoord vraag 66
De gesòhafie studiob€lastlng (lncluslef toolslng) ls ongóv€Br túse
uut.
jan-1 I

ZiJn er nog åiséñ/w€nssn tcn renilen vBn do duur van de èleamln0?
Zl,n er wnsen l€n aanzian v6n wanne€r dezc oplsldlng gorosd dlent tô staan
op Lôer¡þt?

Olent er Ecn groôpsáenmsldlng t€ mrd6n v€nlcht door behcer Le€rNôt of
molden cursist€n ¿ch indlviduesl san vla de Bedrllfsschool (oen combi is ook
mogêl[k, b[v. eerst all€€n groopsaenmcld¡ng en lstsr indlvlduâle aanm€ldlng
voor nlêuwe lnstrcom)

Om d€ scopa ta kunn€n brpaltn zoudan ws gresg irzag€ wlllen habb6n ¡n -
indlen voorfiandañ - de docum€nt€n dl€ als lnput kunnen dlenen voof (þ
scriptschrlver:
- b€slâendcufs¡Bmaterleel
- l86rdo6lên
- bssta¡nd€ tosbvrag€n
- hgtscrlpl'Mlngegovens'
- worklnstruclle
- pfþcôduf€s'Mlng€gov€n8'
- bop€rkingen'Mih g6gêvens'en ¿lt€mstisven voorde klent
- bulmoldlnEon

ls br8chikbear

Als er thans €sn klsssikalq oplBldlng bedaat, zou hôt ldoael zijn al8 dü wordt nlet gegevan'

3crlptsohr{v€n hler een keer aan m€g declnemrn. And€ß zou €€n mondellngc
lntakó een goêd ell€metisf z¡ln, bi¡ voorkeur voorafgaànd aen het uitbrengen
van de offurta,

AfB ondårwcrpcn nog nlct zïn Etdocumonto€ad, v6m€mên ws dat ook graag, Contact tussen maler¡adaskundlge cn scriptschrlv€r F nodlg.

oñdat er den 6en slag nodl0 i3 lr,Bsen 3c?¡ptschdJvèr on metårl€doskundlge
om drze in keârt 16 b6schrl|von.
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Van:
Vo¡zondcn:
Aan:
Ondelwerp:

maandao 20 decernber 2OL0 12:43

RE: Offerte ontwikkelen e-learningmodule over "Mijn Gegevens"

Geachte

Dienst Uitvoering Ondenrvijs is voornemens de opdracht aan lmprovels te gunnen.
Echter zitten de gunningsbrief en de raamovereenkomst nu in het ondertekeningsproces. lk venracht dat de
documenten eind deze week of begin volgende week richting lmprovels verstuur worden.

ln de vennracht¡ng u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendeliJke groet,

-)ntoper

Ë3uil;ä;i;'ö;" ""
Dienst Uítvoering Onderwijs
Kempkensberg4l9T22 TB J Groningen I Kamer KB4, kamer 9
Postbus 30155 19700 LG I Groningen

T 050 599 9573
F 050 599 9705

@duo.nl
htto:l/www.duo.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Ondelwerp:

vrijdag 19 november 2010 11:08

@telindus.nl'
Offerteaanvraag ha rdware telefonie

Geachte heer

Hierbij doe ik u bijgevoegde offerteaanvraag toekomen.

ll9-AH-offeÉeaar ARI\/2OOB.pdf

ïe,,.

,, Met vriendelijke groet,

lnkoper

FSI/Services/lnkoop
Dienst Uitvoering Cinderwijs
Kempkensberg 419722 TB I Groningen I Kamer KB4, kamer 9
Postbus 3015519700 LG lGroningen

T 050 599 9573
F 050 599 e705

.@duo.nl
htto:/lwww.duo.nl
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie von 1nderwijs, Cultuur en

Wercnschap

> Retourðdres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Telindus
t.a.v.

Datum 19 november 2010
Betreft Meervoud i g onderhandse offerteaanvraa g

Geachte heer

De Dienst Uitvoering Onderwijs ver¿orgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebre¡d
dienstenpakket. Met deze brief wil ik bij u een offefte aanvragen voor hardware
telefonie voor redundantie.

Deze offerteaanvraag betreft de levering van de volgende hardware;
Aantal ltem TyPe

Avaya Media gateway met gedupliceerde
10 voeding G650
15 Avaya C-Lan kaaft TN799
4 Avaya ISDN-3o netlijnkaart TN464
1 Avaya Voice Announcement kaart TN750

De uiterste leverdatum voor de hardware is 17 ianuar¡ 2011.

Offerte
De opdracht zal gegund worden aan de economisch meest voordelige aanbieding'
De prijs zal voor 80 o/o m€€w€gen, de levertijd voor 20 0/o,

U dient in de offerte een totaalprijs met een duidelijke prijsopbouw op te nemen.
De punten voor het criterium prijs zullen naar rato worden toegekend, aan de

hand van de volgende formule: laagste prijs / prijs * 80 o/o.

Voorde levertijd geld dat de uiterste leverdatum 17 januari 2011 een harde eis
is. Één week eerder leveren levert 10 punten op, twee weken eerder leveren
levert 20 punten op. De punten voor het criterium levertijd zullen worden
toegekent aan de hand van de volgende formule; toegekende punten * 20 o/o'

Indien u niet eerder kan leveren dan 17 januar¡ 2011 ontvangt u voor dit
criterium 0 extra punten.

In de offerte dient de leverançier informatie te verstrekken over garanties en

services.

Afdcllng
Inkoop

Poatädrca
Po3tbu3 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo. nl

contâct ¡oocvGng

Ink0per
''el. 050 599 I
aânbestedlnq@ocwduo.nl

Onz6 rcfcrcntlê
MO-AH-10-0487-Hô rdware
telefonie

lrw råf€ronti€
n. v. t.

Uw brlaf van
n.v.t,

ARIV

Bltl¡gên
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Wilt u ten aanzien van de levering rekening houden met de volgende zaken:
DUO zal de exacte datum, tijdstip en locatie van aflevering na gunning
communiceren richting de leveranvier. Dit i.v.m. de afspraken over de
inhuisplanning voor de totale nieuwbouw tussen DUo, Belastingd¡enst en DUo2
In principe zullen leveringen van DUO en de Belastingdienst ¡n de nieuwbouw
tussen 12.00 - 18.00 uur moeten worden uitgevoerd.

Daarnaastzullen alle leveranciers voor de nieuwbouw zich moeten houden aan een
aantal huisregels, onder andere ten aanzien van legitimatie en veiligheidseisen.

Vragen offerte
Hebt u nog vragen dan is het mogelijk of per post, fax of e-mail uw vragen in te
dienen. Deze onwangen wij uiterlijk vrijdag 26 november 12;00 uur bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs.
Uw r,,ragen d¡enen te worden gezonden ter attentie van:

Vragen per post;
Vragen per fax:
Vragen per e-mail:

zíe adres onder verzending offerte
faxnummer 050-599 9705
aanbesteding@duo.nl.

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en wel op maandag 29
november. Alle vragen en daarbij behorende antwoorden, ook van andere
aanvragers worden aan alle mededingers toegezonden en dienen te worden
beschouwd als onderdeel van de offerteaanvraag. Daarom is het niet toegestaan
om op.een andere dan de hierboven beschreven wijze contact te zoeken met de
opdrachtgever om informatie te verkrijgen.

Graag ontvang ík uw offefte uiterlijk op maandag 6 december 12:00 uur. U kunt
de offerte sturen naar:
De Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. : .

Kemkensberg 2-4, 9722T8 Groningen
Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Voor de uitvoering van de offerteaanvraag geldt de volgende planning en

Vrijdag 19 november
2010

Verzending offerte aanvraag

Vrijdag 26 november
12:00 uur

Sluitingsdatum, indiening vragen

Maandag 29 november
2010

Verzending antwoorden op aanvullende vragen
via Nota van Inlichtingen

Maandag 6 december
12:00 uur

Sl uitingsdatum, indiening offerte

Dinsdag 7 december Beoordeling inqediende offerte
Dinasdag 7 december Definitieve gunning en afwijzing opdracht

17 januari 2011 Uiterste datum levering of start van dienstverleninq
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Voorwaarden
De Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-2008) zijn van toepassing
De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en

betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadere Informatie
Graag onWangen wij uw offerte in in een gesloten envelop. Op de envelop graag

vermelden: NIET OPENEN, OFFERTE (ONDERWERP OFFERTE). De offerte dient
tevens digitaal verstuurd te worden naar aanbesteding@duo.nl.

Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. Tijdens deze
periode heeft de offefte het karakter van een onherroepelijk bod. Aanbiedlngen
dienen gesteld te zijn in het Nederlands. Correspondentie zal eveneens in het
Nederlands geschieden.

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toelichting te vragen
op de uitgebrachte offerte. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere)
afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk
zijn bevestigd.
Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uitvoering Onderw¡js
geen kosten ziJn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een

overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt
over de voorwaarden en er geen schriftelíjke overqenkomst is gesloten, is er geen

sprake van enige verbondenheid aan de Dienst Uitvoering OnderwiJs. In dat geval

is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan

ook.

Uw offerte zal door de Dienst Uitvoering Onderwijs groep striK vertrouwelijk
worden behandeld. Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw offerte

Hoogachtend,
Inkoper van de Dienst Uitvoering Onderwijs
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Van:
Verzonden:
Ondenrerp:

dinsdag 30 november 20L0 L2:05

FW: Nota van Inlichti ngen MO-AH-1.0-0487-Hardware telefonie

Goedemorgen,

Naar aanleiding van de Nota van lnlichtingen die gistermiddag is verzonden voor hardware telefonie is nog een

aanvullende vraag binnengekomen.

Vraag:
U vermeld bij de extra onderdelen de 20 x Power cord Europe niet. ls dat bewust of verwacht toch van ons dat we die

meenemen in de prijs?

Antwoord:
(de 10 x power cord Europe gebruiken we niet, we hebben onze eigen connectors)

)Graag wens ik u succes met het opstellen van de offerte.

Met vriendelijke groet

lnkoper

FS|/Services/lnkoop
Dienst Uitvoeri ng Onderwijs
Kempkensberg 419722 TB I Groningen I Kamer KB4, kamer 9
Postbus 3015519700 LG lGroningen

T 050 599 g

F 050 59o 0705

- ,@duo.nl
nuo:l/www.duo.nl

Van: , '; :.',"

verzonden: dinsdaq 50 noveu¡uer zo}oLviLT
Aan:'
Onderwerp: RE: Nota van Inlichtingen MOJH-10-0487-Hardware telefonie

Geachte
U vermeld bij de extra onderdelen de 20 x Power cord Europe niet. ls dat bewust of verwacht toch van ons dat we die

meenemen in de prijs?

1
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Laatste nieuws:
Volg ons via:fr

Bespaar een boom... print dèze email alleen als het niet anders kan

Dit emailbericht is uitsluitend beslemd voor geadresseerde(n). D¡t b€richt kan infomatie bevatten die vertrouvì,elijk is, of om andere redenen rechtens beschermd ir
lndien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, tìordt u er h¡erbü op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van dit ê-
ma¡lber¡cht, het te kopiëren of te verstrekken aan andere person€n dan d€ geadresseerde(n). lndien u cleze smail abusievelük hebl ontvangen, brengt u
dan op de hoogte, waarb¡j u gevraagd zal worden hel bericht te vemietigen.

Wii wilzên iedere aansprakeli¡kheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-ma¡|.
is niet aansprakelük voor eventuele virussen

This e'ma¡l message should be rêad only by thosg to whom it is addressed. The infomation conta¡ned in lhis e-mail and any attachments may be confidential ancl/c
protected by copyright. lf you ere not the. intended recipient, you are hereby not¡t¡ed that you are nol entitled to read the remainder of lh¡s emãil message. you may
coov the mêssage and may not foruvard it to any person other lhan the intended recipient. lf you have rece¡ved lhis e-mail by místake, you are requestei to not¡fy

and to delête this message and any attachments immed¡ately.

; no liability for any los€ or damage, howgoev€r csused, due to efrors conlâined in this c-mall, nor for any locs or d.hâñ^ .r' n rô lhe liming of
trq, ,o¡ ¡ ¡¡sr¡un or receipt. Wh¡le every precaution ¡s taken lo ensurê that e-mail messages and attachments are freo of computoa viruses. Jccepts nó lia
for any loss or damage caused by the presence of a virus.

Van: imailto:. .ìocrrvduo.nl]
Verzon4en: rnaandag 29 november 2010 16:31
Onderwerp : Nota va n I nl ichtingen M O_AH_I 0_0487_Hardwa re telefon ie

Goedemiddag,

Hierbij stuur ik u de Nota van lnlichtingen.

Deze Nota van lnlichtingen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de offerteaanvraag voor de meervoudig
onderhandse aanbesteding hardware telefonie voor de Dienst Uitvoering Onderwijs met referentienummei
MO_AH_1o 0487.

Vraag:
De door u gevraagde TN750 bestaat niet meer. Dít moet een TN2501 zijn. De TN464 is opgevolgd door de
TN2464CP.
Antwoord:

o De TN750 bestaat niet meer. Dit moet worden een TN2501 zijn.
o De TN464 is opgevolgd door de TN2464CP.

Vraag:
Daarnaast missen er nog een aantal essentiële onderdelen om d¡t werkend te krijgen zoals DUO beoogd. Deze
onderdelen had ik niet specifiek benoemd in mijn budget offerte naar DUO maar opgenomen ín de prijJ voor de G650
gateways.

lk vermeld ze hier afsnog voor de volledigheid:
5 x G650 TDM Lan cable kit RHS
10 x Bus terminator CP AHF110 RHS
10 x Utility Trígger Rem Gateway new
20 x Powercord Europe
Antwoord:
Er missen inderdaad nog een paar onderdelen om alles werkend te krijgen. Deze onderdelen waren niet specifiek
benoemd maar horen er wel bijgeleverd te worden. U dient deze onderdelen dus mee te nemen in uw offerte:

5 x G650 TDM Lan cable kit RHS
10 x Bus terminator CP AHF110 RHS
10 x Utility Trigger Rem Gateway new

I
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Opmerking f uridische vragen ;
Er zijn een aantaljuridische vragen met betrekking tot de Rijksinkoopvoorwaarden gesteld. Echter geld voor deze
opdracht dat de Rijksinkoopvoorwaarden onverkort van toepassing zijn.

De deadline voor het indienen van offerte is maandag 6 december 12:00 uur.

lk wens u veel succes met de inschrijving

Met vriendelijke groet,

lnkoper

FSI/Services/lnkoop
Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg419722 TB I Groningen I Kamer KB4, kamer 9
Postbus 30155 19700 LG I Groningen

T 050 599 9.
F 050 599 9705

.Oduo.nl
htto:/Aruww.duo.nl
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

maandag 29 november 2010 16:31

N ota va n In I ichtingen MO-AH-10-0487-Ha rdware telefo nie

Goedemiddag,

Híerbij stuur ik u de Nota van lnlichtingen.

Deze Nota van lnlichtingen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de offerteaanvraag voor de meervoudig
onderhandse aanbesteding hardware telefonie voor de Dienst Uitvoering Ondena/js met referentienummer
MO AH 10 0487.

Vraag:
De door u gevraagde TN750 bestaat n¡et meer, Dit moet een TN2501 zijn. De TN464 is opgevolgd door de
TN2464CP.
Antwoord:

r De TN750 bestaat niet meer, Dit moet worden een TN2501 zijn.
o De TN464 is opgevolgd door de TN2464CP.

Vraag:
Daarnaast missen er nog een aantal essentiële onderdelen om dit werkend te krijgen zoals DUO beoogd. Deze
onderdelen had ik niet specifiek benoemd in mijn budget offerte naar DUO rnaar opgenomen in de prijs voor de G650
gateways.
lk vermeld ze hier alsnog voor de volledigheid:
5 x G650 TDM Lan cable kit RHS
10 x Bus terminator CP AHF110 RHS
10 x Utility Trigger Rem Gateway new
20 x Power cord Europe
Antwoord:
Er missen inderdaad nog een paar onderdelen om alles werkend te krijgen. Deze onderdelen waren niet specifiek
benoemd maar horen er wel bijgeleverd te worden. U dient deze onderdelen dus mee te nemen in uw offerte:
5 x G650 TDM Lan cable kit RHS
10 x Bus terminator CP AHF110 RHS
10 x Utility Trigger Rem Gateway new

Opmerking juridische vragen;
Er zijn een aantaljuridische vragen met betrekking tot de Rijksinkoopvoorwaarden gesteld. Echter geld voor deze

, opdracht dat de Rijksinkoopvoonrraarden onverkort van toepassing zijn.

De deadline voor het indienen van offerte is maandag 6 december 12:00 uur

lk wens u veel succes met de inschrijving

Met vriendelijke groet,

lnkoper

FS|/Services/lnkoop
Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 419722 TB I Groningen I Kamer KB4, kamer 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen
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T 050 599 9573
F 050 599 9705

28uo'ni
r ruo:llwww.duo.nl

2



Dienst Uiwoering Ondenrijs
Ministeri¿ uan 0 ndemtijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Po.tÞus 30155, 9700 LG Gronrngen

Telindus
t.a.v.
Krommewetering 7

3543 AP Utrecht

Datum t4 december 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderuijs u de opdracht voor
de levering van hardware telefonie van meervoudig onderhandse aanbesteding
met het kenmerk MO_AH_10_0487 verleent. Het þedrag dat voor deze opdracht
door u in rekening kan worden gebrachtis, confo'm,,,r offeÉe met kenmerk
P201002580_A van 10 december 2010 van € exclusief BTW. U kunt u
factuur ondervermelding van ordernummer 4500012663 sturen aan onderstaand
factuuradres:

Dienst Uitvoeri ng Onderwijs
t.a.v. Bedrijfsadministrat¡e
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoonvaarden van Levering€n
(ARIV-2008) zijn vän toepassing, De Dienst Uitvoering Ondenvijs wijst uw koop-
en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organisatle
nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis
genomen té hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitlngen en
aanpassingen) en een exemplaar in uw bez¡t te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking,

Hoogachtend,
Directetrr ICT van de Dienst U¡Woering Onderwijs

al!.llñ¡
Iñkoop

Poataafraa
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

ww.ocwduo,nl

cont¡ctg.g.Yana

lnkoper
ret. 050 599 ç

aanbestedingOocw( luo.ôl

Orira ralcaanüa
MO_AH_10_0487_Þ ardwôre
telefonle

Uw raf.ËntL
P20r002580_a

lJw ò.lal van
l0 december 2010

lltlri[n

É,J. Geveke
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