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Dienst Uiwoering Ondenrviis
lilînísterie v an Ondewìj1 Cultuur en

Wetenschap

> Rctourôdre8 PostÞus 30155, 9200 LG Groôlngen

QNH Consulting Noord B.V.
T.a.v.
Friesestraatweg 2llC
9743 AD GRONINGEN

Datum 18 juli 2013
Betreft Gunnlng opdracht m.b,t. Packaglng. Ons referentlenummer: MO-Jp-13-
0503 Packaging

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoer¡ng Onderwijs u de opdracht
Packaging van de Meervoudig onderhandse aanbesteding met MO-JP-13-0503
verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u ln rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte d.d. 28 Junf 2013. u kunt uw factuur ondervermelding van het
ordernummer dat u nog van DUo ontvangt sturen aan onderstaand factuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwfis
t.a.v. Bedrffsadmln¡strat¡e
Postbus 30155
9700 LG Groningen

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

Op deze overeenkomst z¡Jn van toepassing de Algemene Rijkslnkoopvoorwaarden
Bij lr-overeenkomsten (ARBIT-2010). Dlenst uitvoering onderwijs w'ljst uw koop-
en leverlngsvoorwaarden, betallngs- en andere voorwaarden van uw organisatie
nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennls
genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief uitslultlngen en
aanpasslngen) en een exemplaar ln uw bezlt te hebben gekregen.

De definitieve overeenkomst wordt u nog ter ondertekening nagezonden.

BVD

D¡rectle

Afdellng
Inkoop

Postâdros
Posìüus.30155
9700 LG Gronlngen

www,ocwduo,nl

c- --ctgeqovanr

danbestedlngvúuo,nl

Onz€ t€l€r€ntfo
MO-JP-13-0503

Uw r€f€r€ntlo

uw brlefvðn
28 Junl Z0l3

B¡Jlagsn

)
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Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prett¡ge samenwerklng.

Hoogachtend,

De mlnlster van Onderwijs, Cultt"J¡ en Wetenschap,
namens deze.

Ma nager Bed rijfsvoerln g{þñstenl Dlenst Uf Woerlng Onderw[s

Datum l8 lull 201!

Rofóróìtlo lrlo-¡P-r3-o803

)
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Dienst Uitvoering Onderwiis
Ministerie yan Onderwijs, Cuhuur en

Wetenschap

J

> Retouradres Postbus 30155. 9700 LG Gron¡nqen

Communitv Network Groningen B.V,
t,a.v,
Postbus 592
9700 AN Groningen

Datum 6 augustus 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezler deel lk u mee dat de Dienst uitvoering onderwijs u de opdracht Dark
Fiber verbindingen van onderhandse aanbesteding met MO_AK_I0_0370_Dark
Fiber DUO verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan
worden gebracht is, conform uw offefte d.d, 4 augustus 2010 van €'
exclusief BTW. u kunt u factuur ondervermelding van ATB 10015519 sturen aan
onderstaand factuuradres :

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v, Bedrijfsadministratie
Postbus 30f55
9700 LG Groningen

Kunt u voordat de vergunnlng aangevraagd wordt contact opnemen met de heer
Simon Leijendekker op 06-23933133

Voor de uitvoerlng van de opdracht kunt u contact opnemen met de heer Michael
Arends op 050-599 8510, 06-46358003 of michael.arends@ecwduo.nl.

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kari niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkeliJke schriftelijke toestemmlng mljnerzijds, Dlt kan alleen biJ
een vastê prijsopgave, niet op basis van nacalculatie of begrotingen.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI-2008) van
toepasslng . De Dlenst 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
gellolììen Le lrebben varr ¡le l¡uvelrstaande voorwaardelr (lnclusief ultsluitingën en
aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Afdellng
Inkoop

Postadros
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

ContactoeFev6ns

aanbestedlng@ôcwduo.nl

Onze rctcrcnll€
MO_AK_10_0370_
Dark Flber DUO

Uw rcf.rcntl€
n.v.t.

uw brlef vsn
4 augustus 20r.0

BlJlagen
Geen
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Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking,

Hooga¡trrend,
Manq(er Servicþs van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Paq¡na 2 van 2



bv lo.qe AI"I "-

Dienst Uiwoering Onderwijs
MÍnisrerÍe uon înderwíjs, Cultuur en

Wetenschap

> Retourôdres Postbus 30155, 9700 Lc Gron¡ngen

Community Network Groningen
t.a.v.
Esserhaag 2
972 RW Groningen

Gunning offerte

Datum 11 januari 2010
Betreft Gunning offerte

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering en Onderwijs u de opdracht
Dark Fiber verbindingen van onderhandse aanbesteding met MO-AK-10-6893
verleent.

De opdracht luidt:

- 2*2 Dark fiber glasvezelparen via gescheiden routes (lengte vermelden, zo koft
mogelijk)

- interface ITU G.652

Tussen de volgende locaties:

DUO (Informatie Beheer Groep)
Kempkensberg 2 -6
9722T8 Groningen

Telehouse Zernike
Zernikelaan 16
9747AA Groningen

Te leveren voor 1 maart 2010.
Voor de uitvoering kunt u contact opnemen met:

tel: 050-599 of " '.@ocwduo.nl

De opdracht wordt verstrekt voor een periode van 5 jaar, de tarieven die voor
deze opdracht door u in rekening kunnen worden gebracht zijn, conform uw
offerte van 8 januari 2010.

Overschrijding van de door u geoffreerde tarieven kunnen niet worden
gedeclareerd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerzijds.

Dlrect¡€
FEZ

Afdellng
Inkoop

Bczoakâdrc3
Kempkenberg 2-4

Postadres
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo.nl

Bãnkrôkeningnummer
3851.87,297

Côñtâcldêoevens

inkoper
050-599 9:

@ocwduo.nl

On26 rGfGr€nt¡e
MO-AK-10-6893

Uw r6fêr€ntle
n,v,t,

UùY br¡€f Yan
23 september 2009

Corr€gpondent¡enummcr
n.v.t.

BSN
n.v. r.

BRIN
n,v,t

B¡tl.g€n
De Algemene
Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van
Diensten 2008 (ARVODI) van
toepassing.

Pagina 1 van 2



Referêntlc
MO-AK-10-6893

Detr¡m
t1 januari 2010

Op deze overeenkomst zijn de De Algemene Rijksvoorwaãrden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI) van

toepassing,

De dienst Uitvoering en 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,
Directeur ICT van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Dhr. B.l. Geveke

Paglna 2 van 2
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Mínßter íe v an 0 nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Rêtourðd¡es Postbus 30155, 9700 LG Gronlngen

Community Network
Esserhaag 2
9722 RW Groningen

Datum; 3 Jull 2012
Betreft ; offerteaanvraag Dark fiber verbi ndi n gen MO-JP- 1 2-0337

Geachte heer, mevrouw,

Dienst Uitvoerlng Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organlsatle de
uitvoerin$ van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid
dienstenpal*et.

Met deze brief wil lk bij u een sfferte aanvragen voor het leveren van:

2 dark fiberpaat (=2 vezels) type slngle mode vla geschelden trajecten tussen
DUO hoofdlocatle en Datacenter TCN Telehouse.

De verbinding moet tussen de volgende locaties worden gelegd:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 12
9722T8 Groningen

Telehouse Zernlke
Zernikelaan 16
9747 AA Groningen

Beide trajecten moeten fyslek vla volledig geschelden trajecten lopen (dus
nergens hetzelfde trace delen). De trace's komen blj beide locaties vla geschelden
invoerpunten binnen en worden afgewerkt in gescheiden EFR's (Entry Facilitlties
Rulmte) ruímten.

DUO eist dat de afstand van het kortste traject <20 KM ls en het langste trãject
<30KM dit om problemen met storage synchronisatfe te voorkomen. Het
connector type ls blj voorkeur LCIPC aan beide zijden.

De opdracht ls vooralsnog bepaald op twee verblndingen maar moet kunnen
worden uitgebreld met extra verblndlngen.

Afdêllng
¡nkOop

Post¡dres
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www,ocwduo,nl

Contactgêgavens

¡nkoper
Inkoop-lct@duo.nl

Onze referontlG
MO-JP-12-0337 Dârk Flber
verblndlngen

Blllag.n
Arblt voorwaarden
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Randvoorwaarden voor de opdracht:

voor het ultvoeren van de opdracht gelden de volgende randvoorwaarden.

Met het lndienen van een offerte verklaard u zich hieraan te conformeren.
' De organisatle Ðuo mag geen hlnder of onderbrekingen kennen fljdens

de uitvoer van het proJect / upgrade, dit kan betekenen dat de
werkzaamheden bulten kantoortijden moeten gaan plaatsvlnden.

' Ds aanbieder heeft een duldelfik en toepasbaar lntegreerbaar project /
upgradeplan met dutdelflke üjdslijnen.

' De aanbieder ls verantwoordeliJk en hoofdelijk aansprakelfk voor full pool
support (ook van onderaannemers / leveranciers) op het gebied van
software als hardware, lnclusief de garanUes en service fljdens de
lmplementatie perlode.

. De staft van dlt project zal in juli 2012 moeten plaatsvinden exacte
tfldslijnen moeten in overleg met DUO worden besproken.

Gunningsprocedure:

DUo wenst de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige
inschrlvlng. De offertes zullen zowel op prljs als kwalltelt worden beoordeeld.
Prljs weegt voor 7oo/o mee en kwaliteit voor 30 o/o. Het beoordelingsmodel ziet er
als volgt ult;

Gunningscriterum Te behalen punten Eindscore
Kwaliteit 30
Implementatieolan 30
PrlJs 70 70
Totaalscore too

Gu nnlngscrlts,rlum prlts
Inschrljver dlent in de offefte een totaal prijs op te nemen voor 3 en 5 jaar met
een duidelijke onderbouwing en uitsplltslng van de kosten.

Totale kosten 3 jaar;
- Eenmalige kosten:
- MaandeliJkse kosten:
- Extra kosten:

Totale kosten 5 jaar:
- Eenmalige kosten;
- Maandelljkse kosten:
- Extra kosten:

De kosten voor extra vezelparen.

De prijs zal relatief gescoord worden. De goedkoopste aanbieder kriJgt 70 punten,
de andere aanbieders scoren naar rato lager.
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Gunnlnqscrltgrlum kwalltelt
Binnen het gunningscriterium kwallteit zal het implementaileplan worden
heoordeeld.

Implementatieplan (proJect/upgradeplan); inschrflver dient een lmplementatie
-en designplan te schrijven. In dit plan dienen in ieder geval de volgende
criterla opgenomen te worden:

Een globaal stappenplan voor de implementaHe bestaande ult;
- Voorbereiding
- Implementatie
- Nazorg
Het plan heeft een statlsche en duidelijke planning van de
activiteiten met daarbij de benodlgde uren en doorlooptijden;
Het plan geeft lnzicht in de levertiJden en afhankelijkheden;
Het plan geeft inzicht in de levertljden en afhankelijkheden van
naleverlngen;

Vragcn offerte¡

om DUo een volledige offerte te kunnen aanleveren wll lk ieder in de gelegenheid
stellen aanvullende vragen te stellen. Een nota van inlichtingen is een onderdeel
van de procedure. Vragen kunnen tot en met vrijdag 6 juli 2OLZ voor 14:00 uur
worden ingeleverd. Vragen ontvang ik bij voorkeur per mall.

Uw vragen dienen te worden gezonden o.v,v. MO-JP-I2-O337
t.a.v. .

Vragenpere-mail: inkoop-ict@duo.nl

Al uw vragen zullen schriftelijk voor maandag 9 juli ZOl2 voor 17:00 uur worden
beantwoord. De antwoorden dienen te worden beschouwd als onderdeel van de
offerteaanvraag. Daarom is het niet toegestaan om op een andere dan de
hlerboven beschreven wijze contact te zoeken met de opdrachtgever om
informatle te verkrijgen.

Graag ontvang lk uw offerte per mail ulterlijk op vrijdag 13 Jul¡ 2O1Z voor 14:00
uur,

U kunt de offerte mailen naar: inkoop-ict@duo,nl

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

Dinsdag 3 juli 2012 Verzendlng offerte aanvraag

Vrijdag 6 Jull2Ol2,
14:00 uur

Slultlngsdatum, lnd ienlng vragen
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Maandag 9 jull 20!2,
17:00 uur

Verzendlng antwoorden op aanvullende vragen
vla Nota van Inllchtingen

Vrijdas 13 juli 2012,
14:00 uur

Sluitlngsdatum, indiening offerte

Week 29 Beoordel ing ingediende offerte

Voorwaardcn

De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij lT-overeenkomsten (ARBIT-2010) zijn
van toepass¡ng. De Dienst Uitvoering Onderw¡js wijst de algemene leverlngs- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bflzondere
voorwaarden nadrukkelljk van de hand.

Nadere Informatie

Uw offerte dient een geldlgheldstermijn te hebben van 60 dagen. TiJdens deze
periode heeft de offerte het karakter van een onheroepelijk bod. Aanbiedlngen
dlenen gesteld te ziJn in het Nederlands, Correspondentie zal eveneens in het
Nederlands geschleden,

De Dlenst Uitvoering Onderwijs heeft heË recht een nadere toelichting te vragen
op de ultgebrachte offerte. Mondelinge mededelingen, toezegglngen of (nadere)
afspraken hebben geen rechtskracht tenziJ deze door belde part[en schrlftelfk
zfn bevestigd.

Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uitvoering Onderwijs
geen kosten zíjn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een
overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming ls bereikt
over de voorwaarden en er geen schriftelijke overeenkomst ls gesloten, ls er geen
sprake van enlge verbondenheld aan de Dienst Ultvoerlng Onderwijs.
In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of
kosten dan ook.

Uw ofl'eñe zal door de Dienst Uitvoeríng Onderwijs groep strlkt vertrouwelljk
worden behandeld. BiJ voorbaat wil lk u alvast hartelijk bedanken voor uw offerte.

Hoogachtend,
Inkoper van de Dlenst Uitvoering OnderwiJs
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie yan înderwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Postþus 30155, 9700 LG Groningen

Datum; 10 juli 2012

Betreft: Nota van inlichtingen met kenmerk: MO-JP-12-0337

fnleiding,

Bijgaand treft u aan de vragen en de daarbij behorende antwoorden, die
zün gesteld naar aanleiding van de offerteaanvraag behorende bij de
boven genoemde aa n bestedin g

De vragen (en antwoorden) zijn geanonimiseerd weergegeven en aan alle
partijen gestuurd die de offerteaanvraag hebben opgevraagd en zich nog
niet voor deelname hadden afgemeld.

Vraag 1:
Randvoorwaarde bullit 1: Moet de offerte ingediend worden waarbij het
uit te voeren werk binnen kantooruren uitgevoerd wordt? En moet de
mogelijkheid van 'buíten kantoortijden' als optie aangeboden worden?

Antwoord:
Er staat dat de organisatie DUO geen hinder mag ondervinden of
onderbrekingen mag kennen. Indien de aanbieder vooziet dat daar wel
sprake van kan zijn, dan is het aan de aanbieder om deze
werkzaamheden - overigens in overleg met DUO - eventueel in de
avonduren uit te voeren om aldus de hinder te beperken

Vraag 2:
Randvoorwaarde bullit 2: Deze randvoorwaarde begrijpen we niet,
aangezien de gevraagde dienstverlening Dark-Fiber betreft en dit geen
software of hardware omvat, afgezien van de glasvezels die men evt als
hardware zou kunnen beschouwen. Kan DUO in een aantal voorbeelden
uitleggen welke situaties zij probeert te voorkomen cq af te dekken met
deze randvoorwaarde? Of kan DUO deze randvoorwaarde anderszins
verhelderen?

Antwoord:
Deze randvoorwaarde blijkt niet van toepassing te zijn, dit is een
standaard vooiwaarde welke niet van toepassing is op deze specifieke
opdracht.

Vraag 3:
wat wordt bedoeld met 'hoofdelijk verantwoordelijk'?

AfdGlfng
Inkoop

Po¡tãdres
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

Cññtrctqcgêvens
I

Inkoper
lnkoop-ict@duo.nl

Onza rcfarenti€
MO-JP-12-0337 Dark flber
verblndlngen

Eflagcn
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Antwoord:
Zie artikel 52. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (ARBIT)

Wanneer de aanbieder onderaannemers of leveranciers gebruikt, blijft de
aa n bieder vera ntwoorde lijk/aansprakel ij k.

Vraag 4:
Randvoorwaarde bullit 4: Gevraagde start van het project is in juli 2012.
De gevraagde startmaand is afhankelijk van het moment van gunning.
Uw tiJdslijn geeft aan dat in week 29 wordt beoordeeld. Op welke datum
wordt uiterlijk gunning verwacht? Dit ivm de gevraagde projectstart'

Antwoord:
De projectstart ls - voor deze opdracht - minder belangrijk dan de
opleverdatum. Deze opleverdatum is vastgesteld op uiterlijk 30 augustus.
De aanleg van deze dark-fibers in onderdeel van een groter project
waarbij de projectstart in juli is vastgelegd.

Vraag 5:
Op pagina 2 staat vermeld dat de staÊ van dit project ln juli 2012 moet
plaatsvinden. Aangezien in week 29 de beoordeling plaatsvindt wat wordt
er verstaan onder staft van het project

Antwoord:
De projectstart is - voor deze opdracht - minder belangrijk dan de
opleverdatum. Deze opleverdatum is vastgesteld op uiterlijk 30 augustus.
De aanleg van deze darkfibers in onderdeel van een groter project
waarbij de projectstart in juli is vastgelegd.

Vraag 6:
In het document wordt niet gesproken over een gewenste opleverdatum
van de beide dark-fibers. Hebben jullie een planning beschikbaar waarin
is aangegeven wanneer het gewenst is om de beide dark-flber opgeleverd
te hebben?

Antwoord:
De projectstart is - voor deze opdracht - minder belangrijk dan de
opleverdatum, Deze opleverdatum is vastgesteld op uiterlijk 30 augustus'
De aanleg van deze dark-fibers in onderdeel van een groter project
waarbij de projectstart in Juli is vastgelegd.

Verdere planning zal worden.besproken met de winnende inschriJver.

Paglna 2 van 2



Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie yon Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

)

> Retour€dres Postbus 30155, 9Z0O LG Gronlngen

COmm'JnI1.,, l!et,t,^rk
t.a.v.
Esserhaag 2
9722 RW Groningen

Datum: 27 jull20L2
Betreft: Gunn¡ng Dark fiber verbindingen

'Geachte i --

Mlddef s deze brlef deel lk u mee dat Dienst uitvoering onderwijs u de opdracht
voor het leveren van twee Dark Fiber verbindingen verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u ln rekening kan worden gebracht ls,
conform uw offerte d.d. 13 juli ZOLZ,, exclusief btw.

Dienst ultvoering onderwijs kiest voor een contractperíode van 5 Jaar.

Eenmalige kosten: exclusief btw

Maandelijkse kosten: excluslef btw

U kunt uw factuur onder vermelding van het nog te verstrekken
lnkoopordernum m er stu ren aan onderstaand factuu radres :

Dienst Uitvoerlng Onderwijs
t.a.v, Bedrljfsadmlnistratle
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

overschrijdlng van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitd ru kkelijke sch riftel[ke toestem ming miJ nerzfids.

op deze overeenkomst zfn de Algemene Ríjksrnkoopvoorwaarden bij IT-
overeenkomsten (ARBIT) van toepasslng.

De Dlenst uitvoerlng onderwijs wljst uw koop- en leverlngsvoorwaarden,
betallngs- en andere voorwaarden van uw organlsaile naãrukkel[k van de hand.
Door aanvaardlng van de opdracht verklaart u kennls genomen tã neo¡en van de
bovenstaande voorwaarden (lncluslef ultsluitingen en aanpassingen) en een
exemplaar in uw bezlt te hebben gekregen,

Aldellng
lnkoop

PostadÌrs
Postbus 30t55
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo.nl

COntF.ìãroêv€nú

Inkoper
lnkoop(Dduo.nl

Onzc r€fGfenü€
MO-lP-12-0337

Uw ref€r€ntle
Offerte d.d, 13 Jult 20i2

UJlagen
Gunnlngsmatlrx
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Graag vertrouw lk op een voor alle paitfen prettlge samenwerklng.

Hoogachtend,
De mlnlster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

Manager Bedrijfsvoerlngsdlenstçni Dlenst Ultvoertng Onderwfs
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Offe¡tc- ¿anv¡aag Specificaties-0a...
Darkfiber.pdf ...

donderdaq 28 maart 2013 L7:16

@ co,m m u n itynetwo rk. n l';' i nfo @ co m m u n itynetwo rk. n I'

Offerteaanvraag DUO Darkfiber verbinding

Geachte

Bij deze wil ík u uitno(igen orn mee te doen aan de meervoudige onderhandse offerte aanvraag van de
Dienst Uitvoering Onderwijs t.b.v. het aanleggen van een Darkfiber verbinding. Hiervoor stuur ik u de
volgende documenten:

lr,¡

Offerteaa nvraag docu menten
Specificaties Darkfiber verbinding
Prijs invulformulíer
ARBIT 201O
ARVODI 2011

heeft tot 08 april, 12.00uur om vragen te stellen over deze offerteaanvraag. Ik ontvang uw
teindelijke offerte graag voor 22 april, 12.00uur. Het kenmerk van deze aanbesteding is MO-GL-13-

0179.

Ik ontvang graag een ontvangstbevestiging op dit e-mail adres wanneer u deze mail inclusief bijlagen
in goede orde ontvangen heeft.

a

a

a

a

a

U

ß
arbit-2010.pdf arvod'r-'2011.fif

Met vriendelijke groet,

Inkoper

D¡enst Uitvoering Onderwiis
Ministerie van OCW

,. ,Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen
\.*empkensberg 72 | 9722 TB I Groningen I Etage 9, zuid

T 050-sc9 8r;.
.ôduo.nl

http://www.duo.nl

Op al onze transact¡es z¡jn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2008) en/of Diensten (ARVODI 2011) en/of
Algemene Rjksinkoopvoorwaarden BU lT-overeenkomsten (ARBIT-2110) van toepassing. U kunt deze downlaaden via onze site
h ttp : //www. d u o. n I / kla ntense rv I ce / I n koo p. a so

Bijlagen 2
Pr-¡iformatxls

1
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie v an 0 nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Datum; 20-03-2013
Betreft : Meervoudig onderhandse offefteaanvraag MO-GL-13-0179

Geachte heer, mevrouw,

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid
dienstenpakket. In het kader van deze dienstverlening heeft DUO behoefte aan
een Darkfiber verbinding. Ik wil u namens DUO uitnodigen om deel ten nemen
aan de meervoudige onderhandse offerteaanvraag ten behoeven van deze
opdracht. Uw organisatie is een van de drie organisaties die uitgenodigd wordt om
aan deze aanbesteding deel te nemen. Alle informatie die u nodig heeft om deel
te kunnen nemen aan deze aanbesteding is in dit aanbestedingsdocument en de
daarbij behorende bijlagen te vinden.

1. Ondrachtom¡chriivinq
Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor het leveren van:
Tracé A: Van DUO KB12 EFR Wcst (EFRggH) naor ODC-Noord EFR-1

Locatie DUO:
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen

Locatie ODC-Noord:
Liverpoolweg
9744 TW Groningen

1.1 Programma van G¡sGn, specificaties & randvoorwaarden
De opdracht omschrijving en de specificaties voor deze opdracht zijn verder
uitgewerkt in het programma van eisen. Het programma van eisen is samen met
aanvullende de randvoorwaarden opgenomen in biJlagen 1 van deze
aanbesteding.

Uw aanbieding moet volledig én onvoorwaardelijk voldoen aan het programma
van eisen en de aan de randvoorwaarden. Inschrijvingen die niet voldoen aan het
programma van eisen worden uitgesloten van deze aanbesteding.

2. Ooboqw offerte
DUO wil de volgende onderdelen terug zien in uw offerte. Niet complete
inschrijvingen worden door DUO niet behandeling genomen en uitgesloten van
deze aanbesteding.

Ald€llng
Inkoop

Po¡t¡dr€s
Postbus 30155
9700 LG Groninqen

www.ocwduo.nl

Contactãcg.vêns

,@duo,nl

Onz€ rcfar€ntl€
MO-GL- l3-0179

Uw rcfêrcntl€
n. v.t.

Uùv b?¡6f van
n.v.t.

Bijlagcn
1. Programma van eisen;

2, Prijsformat;

3. ARVODI 2011

4. ARBIT 2010

(J
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De aanbieding van de totale opdracht (totaal prijs uitgesplitst naar de
verschillende onderdelen) ;
U dient in uw offerte per gestelde eis uit het programma van eisen aan te
geven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.
U dient aan te gegeven wat de maximum capaciteit per tracé is zonder grote
structurele werkzaamheden. Ergo, tot hoeveel vezelparen kan per tracé
bijgeblazen worden.
Afgeven van een indicatie voor de leveftijd.

3. Gunnlnocriteria
Deze opdracht wordt gegund op basis van het gunningcriterium laagste prijs. Dit
wil zeggen dat de inschrijvíng met de laagste prijs de aanbesteding wint. De

beoordeling van de laagste prijs gebeurt aan de hand van "de totaalprijs". De

totaalprijs bestaat uit:

Priisopgave
De door u te offeren prijs dienst te zijn:
. Vast, inclusief alle bijkomende kosten;
. In Euro's;
. Exclusief BTW;
. Een totaal prijs gebaseerd op de eerder genoemde product- en dienst

specificaties
U dient uw prijs aan te bieden conform het aangeleverde prijsinvulformulier
(Bijlage 2). U dient deze bijlagen in een los bestand toe te voegen aan uw offerte.
DUO heeft het recht om prijsopgaven die niet door middel van het
prijsinvulformulier aangeboden worden uit te sluiten van deze aanbesteding.

4. BaoordolinE¡orocadure
De inschrijving met de laagste totaalprijs wordt geselecteerd als inschrijving met
de laagste prijs en komt in aanmerking voor de gunning van de opdracht. De

beoordeling van de ingediende offertes verloopt volgens de volgende twee
stappen:

,)

Fixed priceKosten voor de aanleg van de omschreven
verbinding. Inclusief alle bijkomende kosten
zoals mee

Fixed price per
r.

Kosten voor het aanleggen van 2 extra
ren.

Prijs per maand per
veze

Maandelijkse kosten per vezelpaar voor zowel
een contract van 5 als van 1

Prijs per maand per
vezelvan 5 als van 10 aar

Maandelijkse kosten per vezelpaar voor zowel
een contract

L,' ¡¡. . rr,¡
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Stap 1l Vaststellen van de volledigheid en geldigheid van de offertes
Beoordeling van de geldige en volledige offe¡tes geschiedt aan de hand van de
randvoorwaarden, de opbouw van de offerte en de gestelde eisen, waaraan de
offertes dienen te voldoen. Niet geldige en onvolledige offertes worden terzijde
gelegd.

Stao 2: Beoordeling van de offertes.
Nadat is vastgesteld dat de offeÊes passend zijn, worden de offeftes beoordeeld
op basis van het gunningscriterium "laagste prijs". De prijs wordt beoordeeld op
basis van dê "totaalprijs."

De inschrijving met de laagste prijs behaalt het maximale aantal te behalen
punten (100). De overige inschrijvingen krijgen na rato punten toegekend. Hier
voor wordt gebruík gemaakt van de formule:

Eigen prijsflaagste prijs * maximaal aantal te behalen punten

5. Vraoen offe¡te
Hebt u nog vragen dan is het mogelíjk per e-mail uw vragen in te dienen. Deze
ontvangen wij uiterlijk maandag, 08-04-2013, voor 13.00 uur. Uw vragen dienen
te worden gezonden naar:
. Vragen per e-maíl: aanbestedinq@duo,nl
r Met in het onderwerp: NvI: MO-GL-13-0179 t.n.v.

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en wel voor, 15-04-2012,
17.00 uur. De antwoorden worden u per e-mail toegezonden. 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.

6. Planninq
Voor de uitvoering van de offefteaanvraag geldt de volgende planning en
sluitingsdata:

Versturen van de offerte aanvraaq 28 maart 2013
Deadline voor indienen schriftelijke vragen over
aanbestedinqsdocument en Droqramma van eisen

08 april 201i

Publicatie Nota van Inlichtinoen en Wiizioinoen 15 aoril 2013
Deadline voor indienen Offeftes 22 april 2013
Verzendinq qunnino- en afwiizinobrieven Week 19
Inga ngsdatum overeenkomst 26 april 2013

7. Voorwaarden
7.1 ARVODI 2011 en ARBIT 2OlO
Over het algemeen zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2011 (ARVODI-ZO11)
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van toepassing op deze opdracht. Aanvullend zijn de Algemene
Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van IT opdrachten (ARBIT) van
toepassing op het dienstverleningsgedeelte van de opdracht. DUO wijst de
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere
of bijzondere voorwaarden nadrukkelijk van de hand. Ik verzoek u deee
voorwaarden op te nemen in uw offerte. De ARVODI 2011 en de ARBIT 2010 zijn
als bijlagen 3 en 4 toegevoegd aan deze offerte aanvraag.

7.2 Goncept Overeenkomst en ARVODI 2O11
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan m'b.t' de levering
van en het onderhoud op de omschreven Darkfiber verbinding voor periode van
vijf of tien jaar. De uiteindelijke contract termijn wordt op basis van uw offerte
bepaald en tijdens de gunning van de opdracht bekend gemaakt. De wederzijdse
rechten en verplichtingen van partijen zullen uitsluitend worden geregeld door de

Overeenkomst en de daarbfi behorende ARVODi 2011 en ARBIT 2010.

7.2 Aanleveren offerte
Uw offefte moet uiterlijk op maandag 22'04-2013 voor 15.00 uur ontvangen zijn
door DUO. Offertes die te laat ontvangen worden zijn uitgesloten van deelname.
Graag ontvangen wij uw offerte digitaal. Uw offerte kunt u sturen mailen naar:
r Offefte per e-mail: aanbesteding@duo.nl
o Met in het onderwerp: MO-GL-13-0179 t.n.v. '

7.3 Gestanddoening
Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. Tijdens deze
període heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod.

7.6 Voorbehoud
Aanbestedehde dienst behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen en niet tot gunning over te gaan'

7.7 Overige bepalingen
Aanbiedingen 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 offefte zullen voor de Dienst Uitvoering OnderwiJs
geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offefte tot het sluiten van een
overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereiK
over de voorwaarden en er geen schriftelijke overeenkomst 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.

"J
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7.8 Akkoord verklaring offerte, programma van eiscn, voorwaarden en
bcpalingrn
Door het lndienen van een lnschrijving geeft inschriJver aan akkoord te gaan met
alle in dit aanbestedingsdoèument beschreven voorschriften, procedures,
algemene bepällngen, voorwaarden en het programma van eisen.

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

Hoogachtend,
Namens de afdeling inkoop van Dienst Uitvoering Onderwijs

O
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Mínisterie v an 2nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

,.)

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Community Network Groningen
t.a.v.-
Esserhaag 2
9722 RW Groningen

@communitynetwork. nl

Datum : 27-05-20t3
Betreft : Gunning opdracht MO-GL-13-0179

Geachte I

Met plezier deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u de opdracht
'Darkfiber WP-KB12' met ons kenmerk MO-GL-13-0179 gunt.

DUO kiest ervoor om het support en onderhoud, op de door u aangeboden
verbinding tussen het te bouwen ODC-Noord en Kempkensberg 12, voor een
periode van tien jaar af te sluiten.

Het totaal bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht
is, conform uw oflerte d.d.22-05-2013, exclusief BTW. Dit bedrag
bestaat uit de kosten voor de init¡ële aanleg á en de kosten voor tien
jaar support en onderhoud á

U ontvangt binnenkort de overeenkomst ten behoeve van deze opdracht, ter
ondertekening. Na ondertekening van deze overeenkomst ontvangt u een
opdrachtbevestiging met het inkoopordernummer voor deze opdracht. U kunt uw
factuur onder vermelding van dit inkoopordernummer naar DUO verzenden.

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan n¡et worden gedeclareerd,
behoudens uitd rukkelijke sch riftelijke toestem mi n g mijnezijds.

Op deze opdracht zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 20f 1 (ARIV 2011)
van toepassing. Aanvullend zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van IT opdrachten (ARBIT 2010) van toepassing. DUO wijst de
algemene leverings- en betalíngsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere
of bijzondere voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Graag veftrouw ik op een voor alle paftijen prettiqe samenwerking.

Afdellng
Inkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Groninqen

www,ocwduo,nl

Gontactõ.o€vcng

aanbested¡n9@duo.nl

Onzc reÍcrentl€
MO-GL-13-0179

Uw rclerentl€

Uw olïortr Yañ
22-05-2013

B¡ilagen
Score ove¡zicht
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Datum

Rêfefentlê

Hoogachtend,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

Mana ger Bedrijfsvoeringsdiensten, DÍenst Uitvoeri ng Onderwijs
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Van:
Vcrzonden:
Ondorwerp:

Aanbesteding
vrijdag 6 augustus 2010 t 5:L3

IBM Xeon onderdelen O6/08/20L0

Geachte heer, mevrouw,

Met deze mail wil ik jullie de mogelijkheid bieden ons een concurrerende offerte te doen toe komen.

Inhoud offeËe:

Beoordellng offertes:
De offertes zullen op prijs worden beoordeeld.

Uw offefte dient een geldigheidsduur te hebben van 60 dagen.

ReactietermiJn:
Volgens mij zijn de artikelen vriJ standaard, ik zou de offertes dan ook graag dinsdag 10 augustus aan
het eind van de dag willen ontvangen. Woensdag zullen de offertes worden beoordeeld.

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

Hierbij wil ik melden dat deze offerte bij meerdere partijen is uitgezet, eventueþ vragen en antwoorden worden naar
alle partijen gecommuniceerd.

U kunt de offefte mailen naar:

.la n bested i n g @ocwd uo. nl

Voorwaarden
Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leveríngs- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel
andere of bíjzondere voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Dienst U¡Woering Onderwijs heeft het recht een nadere toelíchting te vragen op de uitgebrachte offerte. Mondelinge
mededellngen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen

schriftelijk zijn bevestigd.

Aan het uitbrengen van uw offefte zullen voor Dienst Uitvoering Onderwijs geen kosten zijn verbonden, ongeacht of
de offerte tot het sluiten vân een overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledlge overeenstemming ís bereikt over
de voorwaarden en geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid van de
Dienst Uitvoeríng 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 bU voorkeur per mail, Het is echter ook mogelijk uw vragen per post of fax te stellen, Uw
vragen dienen te worden gezonden ter attentie van:

aa n b ested i no(ôocr¡vduo. n I

I.

Code

Aantal
pcr

nodc Omschriivino

4484472 4
IBM Intel Xeon Six Core Processor Model E7450 90W
2.4OGHzl lO66MHz/l2M8 L3

4tY276A 16
IBM 8GB (2x4GB) PC2-5300 CLs ECC DDR2 667 LP RDIMM Memory
Kit

4484252 4 IBM Memoru Exnansion Card

Vragen per mail:



Vragen per post:
Vragen per fax:

zie adres
050 599 9705

Uw offerte zal door de Dienst Uftvoerlng Onderwijs vertrouweliJk worden behandeld.

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

Met vriendelijke groet,

Operatroneel lnkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerle van OCW
Kempkensberg4l9T22 TB JGroningen I Kamer 7
Postbus 30155 19700 LG I Groningen

T 050-599g
F 050 - 599 9705

2sçtsducd

h tt o ://www. ocr¡vduo. nl

Ondenrijs mogelijk maken

Evenlueal mae l€ zenden documenlan bii wor^eu in hel Íomaat 'doc )ds of 'pdf' 
,oa, n"t verstrekken vanOp at onzo lftnsact¡e,s zün da Algemene R¡jksinkoopvooryaarden 2008 (ARIV-2008) en de Algomene R[ksvootwaarden t

opdrachlen tot het venlchtên van Dienslen 2008 (ARVODI-20OA) van toepassrng.

ARIV-2ü18.p#
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Mrnisæríe uan 0nderwtjs, Cultuur en

Wetenxhap

> R€tourrdres Postbus 30155, 97OO LG cronlngen

t.a,v.
,. t'?

Afd.llng
fnkæp

Portralrct
Postbus 30r55
9700 Lc Gron¡n0en

www.oq¡Jduo,nl

Conttctqagavan¡

å¿nÞssrÊdlngOo€r,vduo.n I

Onra ÍeLrantlc
MO-JP-tÈ396 IBM Xeon
ondcrdêlen

Uw rrtGaantlr

QUO-0794+0F5r'51
Uw öd.fvan
10 aucustus 20to

lül.gan

)

Datum 19 âugustus 2010
Betreft Gunning

Graag vertrouw lk op een voor alle parüjen pretHge samenwerklng

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dlenst uitvoering onderwijs u de opdracht van
onderhandse aanbesteding met Mo-Jp-10-396 IBM xeon onderdelen verleent.

Het bedrag dôt voor deze opdracht door u in rekenlng kan worden gebracht is,
conform uw offerte met kenmerk euo-07949-BF5v5L d.d. 10 auguãtus 2010€ exclusief BTW.

u kunt u factuur ondervermeldlng van ordernummer 10015693 sturen aan
onderstaand factuu radres:

Df enst Uitvoerlng Onderwijs
t. a.v. Eedrijfsadminlstratie
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

ov€rschrlrding van hetdoor u geor?reerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelflke schrtftelfike toestemming mljnerzijds.

op deze overeenkomst zljn de De Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van van Leveringen (ARIV-zooE) zljn van toepassing , De Dienst
ultvoerlng onderwrjs wflst uw koop- en reverlngsvoonvaarden, bãtaltngs- en
andere vooruvaarden van uw organ¡satie nadrukkelfk van de hand. Doõr
aanvaafding van de opdracht verkJaart u kennls genofnen te hebben van de
bovenstaandè voorwaarden (incluslef uitslu¡Hngen en aanpassingen) en een
exemplaar ln uw bezit te hebben gekregen.

Hoogae'ñ-rèro,
Drs./h Koe\orst van de Dien+ñltvoerlng. Onderwtjs

PcO¡nõ l vðn t





hl*1, lb (q P"øt'nt"'") ,

ll t Il
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From: Inkoop-lct [mallto:lnkoop-ict@ocwduo.nl]
Senh maandag 10 oktober 2011 13:11
Subject: MO-JP-11-0504 Huur HP D1360 seryer 4x

Geachte heer, mevrouw,

)O¡enst Uitvoering Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organ¡satie de uitvoering van complexe wet-
en regelgeving en heeft een uitgebreid dlenstenpakket.

Voor het project Diplomaregister ben ik op zoek naar 4 tijdelijke servers

Ik weet niet wat er mogelijk is, via deze mail zou ik graag de mogeliJkheden van huur willen
onderzoeken.
Indien er een ander alternatief is hoor ik dat graag.

Inhoud offaËc:

HP DL360 server

Overige specificaties :

(minimaal) 2Gb memory
2xNIC

.-2 x L44Gb diska)
Aantal: 4

De huurtermiJn is mínimaal 3 maanden en maximaal (ongeveer) 6 maanden.

R,cectlctcrmijn:

Graag ontvang ik uw offerte ulterllJk donderdag 13 oktober voor 10:00 uur, wanneer dit problemen
oplevert hoor ik dat graag.

U kunt de offerte per mail sturen naar:

inkoop-ict@duo.nl

Beoordeling oillbrte¡:

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

o PriJs (inclusief korting en exclusief BTW) 40 o/o
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o Levertermijn 600/o

Het project heeft enige vertraging opgelopen waardoor ik graag op korte termijn in het bezit wil
komen van de 4 servers.

Ik verwacht van ieder dan ook een realistische datum.

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.

Voorwaarden:

De Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden voor lT-overeenkomsten (ARBIT-2O10) zijn van toepassing.

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

Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toellchting te vragen op de uitgebrachte
prijsindicatle. 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 UiWoering 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 de Dienst Ultvoering OnderwiJs. In dat geval
is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

De Dienst U¡tvoering Onderwijs behoudt zich het recht de prijsindicatie ten alle tlJd in te trekken, ook
in dat geval 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 zoeker
met de opdrachtgever om informatie te verkrijgen,

Vragen per mail: inkàop-ict@duo.nl

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

¡r:)

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

M et vr¡endelijke groet,

Inkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg L2 | 9722'fB I Groningen
Postbus 30155 I 9700 LG I Groningen
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Dienst Ulwoering Onderwiis
Mintbt¿rie van 0 nilerwfs, Cultuur en

Wecewûnp

> R€tourrdr€s Postbüs 30155, 9700 LG Gron¡ngcn

i.a.v.

Datum: 19 oktober 2011
Betreft: Opdrachtverstrekking MO-JP-I1-0504 Huur HP D1360 server 4x

Geachte

Mlddels deze brlef deel lk u mee dat Dlenst Ultvoering Onderwljs u de opdracht
voor de huur van 4x HP DL380R07 verleent, Zoals besproken wordt gebruikt
gemaakt van het systeem DL38O 4-core.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u ln rekenlng kan worden gebracht ls,
conform uw ofrefte QUO-11002-78SFVX d.d. 13 oktober 2011' excluslef
BTW.

Eventuele verlenglng zal nader moeten worden besproken, ISSUE zal DUO een
voorstel sturen 1 maand voor het verstrfken van de huurtermfin.

U kunt uw factuur onder vermeldlng van het nog te verstrekken
inkoopordernummer sturen aan onderstäand factuuradres:

Dienst Ultvoerlng OnderwlJs
t.a.v. Bedr[fsadmlnlstratle
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

Afleveradres:

Dienst Ultvoering Onderwiþ
t.a-v. ICT magazijn, locatie Groningen
Kempkensberg 12
9722T8 Gronlngen

T.a.v of ',.
Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkeliJke schriftelijke toestemmlng mljnerzuds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden voor IT-
overeenkomsten (ARBIT-2010) van toepasslng. Dlenst Ultvoerlng Onderwfs wflst
uw koop- en leverlngsvoorwaarden, betallngs- en andere bfizonder- of
branchevoorwaarden van uw organlsatie nadrukkelfik van de hand.

Ald.llng
lnkæp

Poit¡drat
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www,ocwduo,nl

Gont¡ctgc0sv€nt

lnkop€r

Tå1. O50 599 9674
¡nkoop-lct(Oduo,nl

Ont r.banlla
MO-JP-11-05(14 Huur HP
DLl60 scryar 4x
Uw rat rìtl¡
Offerts 13 oktober 2011
llrl.s¡n
ofl'€rte 2011
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Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Met vriendeliJke groet,
Manager Inkoop van Dienst Uitvoering Onderw[s

)
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Minisrerie uan ?nderwíjs, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Motiv IT masters BV
Poortdijk 13
3402 BM llsselstein

Datum 24 februari 2OLl
Betreft Mee rvoud i g onderha ndse offerteaa nvraa g

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Uitvoering Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid
dienstenpakket. Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor Cisco
Ironport

Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor conform onderstaand:

Cisco lronport
2 E-mail security licenties & support (2 appliances)
2 Cisco Ironport Reputation Filters software
2 Cisco lronport Content Scanning software
2 Cisco Ironport Platinum support
2450 Cisco Ironport AntiSpam software licenties
2450 Sophos Antivirus licenties
2450 Cisco Ironport Virus Outbreak Filters

Voor een periode van 3 jaar ingaande op 19 maart 2011

Heeft u vragen dan dient u deze per maif 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 n¡et toegestaan om op een andere dan de
hierboven beschreven wijze contact te zoeken met de opdrachtgever om
informatie te verkrijgen.

Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk op 3 maaft voor 12:00 uur. U kunt de offerte
(bij voorkeur per mail) sturen naar:
De Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. : (aanbesteding@duo.nt¡
Kemkensberg 2-4, 9722T9 Groningen
Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Afd€l¡ng
Inkoop

Postadrc3
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo.nl

ContactgeqeYens

ðan bestedin g@ocwduo. nl

Onzr rafarcnt¡a
MO-AK-11-0074-
Cisco Ironport

Uw rêferentle
n.v.t,

Uw bracf Yân
n. v. t.

BlJleger
ARBIT
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3 maart 2011 voor
12:00 uur

Sluitingsdatum, indiening offerte

3 maart 2011 na
12:00 uur

Beoordeli ng i ngediende offerte

8 maart 2011 Definitieve gunning en afwijzing opdracht

19 maart 2011 Uiterste datum levering of start van dienstverlening

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

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

Voorwaardcn
Rijksinkoopvoorwaarden bij lT-overeenkomsten (ARBIT-2O10).
De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadere fnformatic
Uw offerte 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 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 paftijen schriftelijk
zijn bevestigd.
Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor de 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 er gêen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen
sprake van enige verbondenheld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. In dat geval
is er ook geen enkele verplichting tot vergoedíng van welke schade of kosten dan
ook.

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

Hoogachtend,
Inkoper van de Dienst Uitvoering Onderwijs
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Dienst Uitvoering Onderwiis
Ministerie van Ondewíjs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Datum 3 maart 2010
Betreft: Nota van inlichtingen en wijzigingen met kenmerk:
MO_AK_1 1_007 4_ Cisco IrionpoÊ

Inlciding

Bijgaand treft u aan de vragen en de daarbij behorende antwoorden, die zijn
gesteld naar aanleiding van de offerteaanvraag behorende bij de bovengenoemde
aanbesteding

De vragen (en antwoorden) zijn geanonimiseerd weergegeven en aan alle partijen
gestuurd die de offerteaanvraag hebben opgevraagd en zich nog niet voor
deelname hadden afgemeld.

Vraag 1: Betreft dit een nieuwe investering of hdbben jullie intern al lronPoft
staan wat vervangen moet gaan worden? Zo ja, kunnen jullie serienummers van
de oude apparatuur aanleveren? Indien dit nieuw is en losstaat hoor ik dit ook
graag even, hier hangt de juiste aanbieding namelijk wel vanaf.

Antwoord:
Het gaat om dç licenties voor de v¡russcanner en het antispam filter, niet om
vervanging van de apparaten zelf.
de bestaande apparaten (SN: GPTNYDl en 9T302F1) blijven gewoon staan.

Vraag 2: Moet er naast de producten ook ínstallatie onsite aangeboden worden of
doen jullie dit zelfz

Antwoord:
onsite installatie ¡s niet nodig

Vraag 3: Bestaat er behoefte aan een SLA contract naast het standaard
onderhoud vanuit de leverancier? Zo ja, welke vorm is gewenst op dit onderhoud?

Antwoord:
Geen aanvullende Sß nodig

Afdêllng
Inkoop

Postrdr€s
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

contactq€gevenS
,\ln 

,

aônbesleding @ocwduo. n I

Onzê refer€nt¡e
MO_AK_1 1_0074_Cisco
Irlonport

BUlag€d
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie uan înderwqs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

Motiv
T.a.v.
Poortdljk 13
3402 BM lJsselstein UT

Datum 10 maart 2011
Betreft Ironport licenties

Geachte

Mlddels deze brief deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u de
opdracht gunt voor levering van Ironport licenties.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is €
excl. btw, conform uw offerte met kenmerk Mo-AK-I1-0074 d.d.3

maaft 2011. De opdracht bestaat ult de volgende configuratie :

SC lronport- ant¡spam 2O/3/lL - I9/O3/L4
SC Sophos antivirus 2O/O3/II - ßlA3/U
SC Ironport virusOutbreakfilter 2O/O3/tL - L9/03/14
SC Ironport CLSO 21/03/tt - I9/O3/t4

Overige bep4lhoen:
r Leveringsvoorwaarden: De Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-

overeenkomsten (ARBIT-20 10) ;
¡ Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en

betalingsvoorwaarden van [CTroom dan wel andere, bijzondere- of
branchevoorwaarden of wel bepalingen nadrukkelijk van de hand.

. Facturerlng 30 dagen na ontvangst van uw factuur;
¡ Leverdatum: z.s.m graag in overleg met .r 'r (050-5998' ')

U dlent uw factuur onder vermelding van 4500013713 sturen aan het
onderstaand factuuradres:

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

NBI Bij geen vermelding van het inkoopordernummer op uw factuur zal er niet
worden gefactureerd door DUO,

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

Afd6ltng
Inkoop

Postadfês
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www,ocrrduo.nl

Cont8ctg€gevêns

Inkoper
aanbesteding@ocwduo. nl

Onz€ refcrentle
MO-AK-11-0074-
Ironpo¡t llcenties

Uw r€f€r.ntlê
MO-AK-11-0074

uw brl€f vån
3 maart 2011

BUlagen

Geen
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GraaO-Vertlw

Met t¡rlendelijke
Manaber InkCop

ik op een voor alle partijen prett¡ge samenwerking

g roet,
van Dienst t/itvo,qg¡g Onderwijs
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Dienst Uitvoeri ng Onderwijs
Minist¿ríe uan 0 ndewvijs , Cultuur en

Wercnschap

> Rctour¡dret Postbur 30155, 9200 LG Gronlndsn

Dåtango
T.a.v.
Slrlusdreef 17-27
22132 WT Hoofddorp

Datum I aprll 2011
Betreft Datango llcentles

G€achte

Mlddels deze brief deel ik u mee dat Dienst Uttvoerlng Onderwijs (DUO) u de
opdracht gunt voor Datango llcentles,

Het bedrag dat voordeze opdracht door u ln rckening kan worden gebracht ls €
excl. btw, conform uw offerte d.d. l1 maart 2011. De opdracht b€staat

uit het volgende:

Overlçe baoallngen:
r Leverlngsvoonivaarden: De Rljkslnkoopvooru'raalden bii IT-

overeenkomsten (ARBIT-2O 10))
. Dienst Ultvoering OnderwUs wUst de algemene leverlngs- en

betallngsvoonrraalden van . dan wel andere, b[zondere- of
branchevoorwaarden of wel bepallngen nadrukkel'ljk van de hand

r Facturerlng 30 dagen na ontvangst van uw factuur;

U dlent uw factuur onder vermeldlng het ordernurnmer (wordt z.s.m.
toegestuurd) te sturen aan het onderstaand factuuradres:

Dlenst Uftvoerlng Onderwljs
T.a.v. Bedrif fsadmlnlstratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

NBI BfJ geen vermeldlng van het lnkoopordernumrner op uw factuur zal DUO n¡et
tot betallng overgaan,

OverschriJding vðn het door u geoffreerde bedrag kan níet worden gedeclareerd,
behoudens ultdrukkelfke schrffrcllJkc tocst€mmtng mijnerztjds.

rld¡llng
lnkooD

Portrdr6t
F03tôl¡s 30155
9700 LG crmfngrn

www.ocwdr¡o,nl

Corlrctgtgavgnr

fnkogel
tn|lbs6tedlngOocvrduo.rf

Onua ?alcranila
MO-A(_t t_oo9 t_draango

) Uw ltlcranltc
n.v,t

e
G

uw Þrl.f urn
t! mört 20tl

slllrrr
Ge€tr

o

Een ma I iqe llcentie kosten
Support en maÍntenance
Totaal
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Dienst Ulwoerlng Ondem,lþ
ûllnbt¿rle run O ndetvulþ, Ctthnï qt

Vletørscùap

Graag vcrtrcüw lk op een voor allc partfen pretHge samenw€rklng.

M€t vrlendelljke groet,
Dtenst Ultvo.dlllerdcnrlrs
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Mfnr'sterie van 0nderwiþ, Cukuur en

Wetensclnp

Qi ict
T.a.v. de

> Relouradres Postb¡rs 30151 9700 LG Gronlngen

Postbus 402
2600 AK Delft

Datum I aprll 2011
Betreft Vasco software

Geachte

Middels deze brief deel ik u mee dat Dienst Ultvoering Qç{erw[s (DUO] u de"
opdracht gunt voor Vasco soft,ware.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht ls €
' excl. btw, conform uw offerte met kenmerk 1103/0517./NV d.d. 18

maart 2011. De opdracht bestaat ult het volgende:

c

Overlge bepallnsen
. Leverlngsvoorwaarden: De RUkslnkoopvoorwaarden blj lT-

overeenkomsten (ARBIT-ZO 10) ;
r Dlenst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverlngs- en

betallngsvoorwaarden van Qi ict dan wel andere, bfzondere- of
brancheyoorwaarden of wel bepalingen nadrukkelijk van de hand.

¡ Façturering 30 dagen na ontvangst van uw factuur;

U dient uw factuur onder vermelding van 10019822 sturen aan het onderstaand
factuuradres z

Dienst Uitvoering Onderwfls
T.a.v. BedrUfsadmlnistratle
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

Aldolhg
Inkoop

Postadr€$
Poslbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo,nl

Goñtactg€gôYôns

lnkoper
aanbc!têdlnE@ócwduo, nl

Onz€ rof€ranfle
MO-AfLl r_03l4_Vasco

Uw rctar.ntlg
1103/0517/t,¡\/

Uw brl€lvan
18 maôrt 20ll

¡ltlag6n
GÊsn

€
€
€

€

Vasco rnigratlon Vasco MÍddleware Radius to
Identlkey server Gold edition, 505-1000, per
user 730
Kortlnq
Implementatle
SSU VASCO 8x5x4, (VASSSUK406),
software support
en update contract op Vasco software,
8x5x4,
lotaal
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NBI Bii geen vermeldlng van het ¡nkoopordernumrner op uw factuur zal DUO nlet
tot betallng overgaan.

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens ultdrukkelflke schriftelíjke toestemmlng miJnerzfds.

Graag vertrouw ik op een voor alle partfien prettlge samenwerklng

Met vrlendelfke groet,
Dienst Y¡¡up¡¡l¡g$nden¡tlls

Manager Inkoop

)

..i
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie van onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

Qi ict
t.a.v.

Datum I april 2011
Betreft Meervoud i g on derha n dse oftertea a nv raa g

Geachte

De Dienst Uitvoering Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid
dienstenpakket. Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor de aanschaf
van tokens

Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor conform onderstaand:

300 extra tokens voor ldentikey RADIUS
(DÍt is de opvolger voor VACMAN)

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 ondeideel van de
offefteaanvraag. Daarom is het niet toegestaan orn op een andere dan de
hierboven beschreven wijze contact te zoeken met de opdrachtgever om
informatie te verkrijgen.

Graag ontvang ik uw offerte z.s.m. of uiterlijk op 11 april voor 12:00 uur. U kunt
de offerte (bij voorkeur per mail) sturen naar:
De Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. : .- (aanbesteding@duo.nl)
Kemkensberg 12, 9722T8 Groningen
Postbus 30155, 9700 LG Groningen

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

Afdeling
Inkoop

Postadras
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo,nl

ContactgegeYens

eånbestedin g@ocwduo. nl

Onzê rcfcrentle
MO-AK-11-0135-
Tokens

Uw r€ferontio
n.v. t.

Uw brlef van
n.v.t.

Bülegen
ARBIT

11 april 2011 voor
12:00 uur

Sluitingsdatum, i ndiening offede

11 april 2011 na 12:00
uur

Beoordel ing inged iende offerte

14 aprilzOlL Definitieve gunning en afwijzing opdracht

z.s.m Uiterste datum leverinq of start van dienstverleninq
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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 garant¡es en services.

Voorwaarden
Rijksinkoopvoorwaarden bij lT-overeenkomsten (ARBiT-2010).
De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadcrc fnformatic
Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. Tijdens deze
periode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod. Aanbíedingen
dienen gesteld te z¡jn 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 uwoffefte zullen voor de D¡enst Uitvoering Onderwijs
geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een
overeenkomst zal leiden. Tolang er geen volledige overeenstemming is bereikt
over de voorwaarden en er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen
sprake van enige verbondenheid aan de Dienst U¡tvoering Onderwijs. In dat geval

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

Uw ofterte zal door de Dienst Uitvoering Onderwijs groep strikt 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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Dienst Uitvoering Onderwiis
Mints teri e v an O ndewijs, Cultuur en

Wetmschap

/i

> Retouradreô Postbus 30155, 9200 LG Gronfnqen

Qllct
T.a.v. ,

Postbus 402
2600 AK Delft

Datum 11 apr¡12011
Betreft Vasco tokens

Geachte

Middels deze brief deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwljs (DUO) u de
opdracht gunt voor Vasco Tokens.

Het bedrag dât voor deze opdracht door u in rekenlng kan worden gebracht is €' excl. btw, contorrn uw offerte met kenmerk LL04i036S3|NV/RK d,d. g
aprll 2011, De opdracht bestaat ult het volgende:

Overloe begallng_en:
r Leveringsvoorwaarden: De Rijksinkoopvoorwaarden b[ IT-

overeenkomsten (ARBIT-20 10) ;
o Dlenst UlWoering OnderwíJs wUst de algernene leverings- en

betalingsvoorwaarden van Ql ict dan wel anderg bfzondere- of
branchevoorwaarden of wel bepalingen nadrukkelfk van de hand.

¡ Facturerlng 30 dagen na ontvangst van uw factuur;

u dient uw factuur onder vermelding van L0079822 sturen aan het onderstaand
factuuradres:

Dlenst Uitvoering OnderwlJs
T. a,v. Bedrijfsadrnlnlstratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Afd€llng
Inkoop

Po¡tad.cs
Postbus 30155
9700 tG Gronlngon

ww.ocwduo.nl

contactgagêvoñt

lnkoper
a a nbestedlng@ocwduo.n I

Onzc refcrcntla
MO_AK_l 1_031s_Vasco
tokens

Uw rcfcrentle
r104/0653/NV/RK

Uw brLfvln
E aprfl 2011

BU¡gcn
Geen

€

€

€

c

Vasco Identikey Seruer Gold Edtflon,
105-500 users, per user

300

Vasco Dig¡pass Go 6, 105-500 users.
per user

300

SSU VASCO 8x5x4, (VASSSUK406),
software support en update contract
op Vasco software, 8x5x4. € 5509,00

3
ìaar

Totaal

NBI BU geen vermeld¡ng van het lnkoopordernumfner op uw lactuur zal DUo nlet
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Mínisteri¿ van 0 nderwijs, Cultuur en

lVetenschap

tot betal¡ng overgaan.

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,

behoudens uitdrukkelljke schriftelljke toestemming miJnerzlJds.

Graag vertrouw tk op een voor alle partiJen pretlige samenwerklng.

Met vriendelflke groet,
Dle nst u igpefingfJIden rljg,

,.iâfiåg€r InkooP
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Geachte heer, mevrouw,

Npmens Dienst Uítvoering Onderwijs wil ik QI íct in de gelegenheid brengen ons een passende
aanbieding doen toekomen.

Graag verneem ik of deze mail is ontvangen, hierbij het verzoek mij een ontvangstbevestiging te
sturen.

Indien u niet wilt/kan deelnemen verneem ik dat graag zo spoedig mogelijk.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Van:
Verzondcn:
Aan:
Onderwerp:

Tekenir¡g nieurr¡e ARBÍT 2010,pdf
situatie 02j,,,

Met vriendelijke groet,

Inkoop-ict
vrijdao L5 iuni 20L216:23

Offerteaa nvraag MO-J P-l 2 -0287 Cisco Ace Loadbalancers

dTE
lir()-tP-12-02ß7

Cisco Ace Load,..

Inkoper

Ministerie van OCW
Dienst Uitvoering Onderwiis
Ministerie van OCW
Kempkensberg 12 | 9722 TB I Groningen I Etage 9

tt
rrl

050 599 9,
06 27L99_

@g,nl

/)p al onze transacties zün de Atgemene Rijksinkoopvoorwaarden Leveilng (AR\V 2011) en/of Diensten (ARVODI 2011) en/of Algemene
' Rijksinkoopvooflvaarden Bü lTovereenkomsten (ARBIT-2010) van toepass¡ng, U kunt deze downloaden via onze site:

htt ø : //t¡t¡¡trw, d u a. n I kl a nte nse rul ce/l n Roo o. aep

1





Dienst Uiwoering Onderwiis
Min ri ¡erie van 0 ndewiis, Cultuut en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gronfngen

QI lct
t.a.v.'
Postbus 402
2600 AK Delft

Datum: 15 juni 2012
Betreft Ofierteaa nvraag Cisco Ace Load batancers MO-JP- 12'0287

Geachte ,

De Dienst uitvoering onderwijs verzorgt als dienstverfenende organisatie de

ultvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid

dienstenpakket.

Begin aprll is een vergelijkbare offerteaanvraag gestuurd. op basis van de toen

oniu"ng"n informatie is besloten deze aanvraag uit de markt te halen.

Wij hebben de aanvraag aangepast en waar mogelijk gewijzigd' Ik wil u hlerbiJ

ulinodigen wederom deel te nemen aan de aanbesteding Clsco Ace Loadbalancers'

Met deze brief wil ik bU u in het kader van een meervoudlge onderhandse

aanbesteding een offerte aanvragen voor de levering en lnstallatie/implementatie

van een 2x2Cisco ACE Loadbalancers en 2 x ANM Server

'Op de nieuw aangeboden hardware moet een support contract worden afgesloten'

Dekking gedurende T.dagen per weeþ 24 uur per dag, lnclusief officiële

feestdagen met een responstiJd van 4 uur voor het melden van storingen,

telefonische support, technicus op locatie. Het supportcontract behelst een

periode van minimaal 1 Jaar met een optie voor verlenging tot en met totaal 3
jaar. Wanneer door DUO gekozen wordt voor een contract van 1 jaar moet het

supportcontract kunnen worden overgedragen aan een derde paftiJ. In de offerte

móòt zowel een bedrag voor 1 Jaar als voor 3 jaar worden opgenomen' Beide

bedragen zijn een weging voor de gunningcriterla priJs'

Het configureren de 2 loadbalancer lnclusief fallover configuratie en management

server, (zie afbeelding) vormt onderdeel van deze offerteaanvraag. De 2 overige

apparaten en Server software behelst alleen de leverlng, De apparaten moeten

aangesloten worden op de bestaande Cisco switch omgevlng (C3560G) d¡e

gekoppeld is aan een firewall die middels vrrp werkt.

De implementatie dient door de week tussen 6 en 7 uur te worden u¡tgevoerd'

Afdcllng
Inkoop

Po3tadfes
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo,nl

GOnU¡.b---..gns

¡nkoper
Tel. 050 599 9674
lnkôôp-lcl6duo.ñ

Onza rofsrantl€
MO-lP-12-0287 Clsco Ace

Loadbalancers

Eltlr96n
1) ARElr 2010
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Aan te schaffen hardware

aantal product

2
4

2

ACE-4710-2PAK
ACE-AP.SW-s.I2-
ANM-SERVER-so-
K9 manaqmentServer

Randvoorwaarden voor de opdracht:

Voor het uitvoeren van de opdracht gelden de volgende randvoorwaarden.

Met het indienen van een oflerte verkfaard u zich hieraan te conformeren.r De organlsatie DUO mag geen hinder of onderbrekingen kennen tijdens de
ultvoer van het project / upgrade, dit kan betekenen dat de
werkzaamheden buiten kantoortijden moeten gaan plaatsvinden.¡ De aanbieder heeft een duldelijk en toepasbaar integreerbaar project /
upgradeplan met duidelijke tijdsl¡jnen.. De aanbieder is verantwoordelljk en hoofdelijk aansprakelijk voor full pool
support (ook van onderaannemers / leveranciers) op het gebied van
software als hardware, lnclusief de garanties en service tijdens de
lmplementatie període.

' Buiten de servlce window tijden wenst men biJ calamiteiten een
storingsnummer te raadplegen en eventueel support op uur basis te
krijgen.

. De start van dlt project zal ln jull 2012 moeten plaatsvinden exacte
tüdslijnen moeten in overleg met DUO worden besproken.

Gunnlngsprocedure:

DUo wenst de opdracht te gunnen op basis van de economísch meest voordelige
inschriJving. De offeftes zullen zowel op prljs als kwaliteit worden beoordeeld.
Príjs weegt voor 600lo mee en kwaliteit voor 40 o/o. Het beoordelingsmodel ziet er
als volgt uit;

Gunningscrlterurn Te behalen punten Eíndscore
Kwallteit 40
Advies 20
Implementatieolan 20
Priis 60 60
Totaalscore 100

.\
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Gunnlnoscrlterlum prtlg
Inschrijver dient voor in de offerte een fixed price op te nemen met een duideliJke
onderbouwing en uitsplitsing van de kosten.

aanschaf hardware
aanschaf onderhoudscontract
uren
onderhoud
overlg

De prijs zal relatiefgescoord worden. De goedkoopste aanbieder krflgt 60 punten,
de andere aanbieders scoren naar rato lager.

Gunnlngscrlterium kwalitelt
Binnen het gunningscrlterium kwaliteit zal er op twee criteria beoordeeld worden;

1. Advies; Inschrljver dlent te omschrijven op welke w¡"ze de vervanging
uitgevoerd zal worden. M.b.t. de lmplementatie ontvangen wij graag een
overzicht van engineers dle gaan deelnemen aan de installatie van de
interne DMZ.

2. Implementatieplan (project/upgradeplan) ; i nschriJver dient een
implementatle -en designplan te schrflven. In dit plan dienen in ieder
geval de volgende criteria opgenomen te worden:

- Het plan heeft een statische en duidelijke plannlng ln uren,

Een globaal stappenplan voor de upgrade bestaande uit;
Voorbereldlng
Implementatie
Nazorg

Vragen offerte:

Om DUO een volledlge offerte te kunnen aanleverçn wíl ik ieder in de gelegenheld
stellen aanvullende vragen te stellen. Een nota van inllchtingen is een onderdeel
van de procedure. Vragen kunnen tot en met woendag 20 juni 2OI2 voor 14:00
uur worden ingeleverd, Vragen ontvang ik bij voorkeur per maí|,

Uw vragen dienen te worden gezonden o.v.v. MO-JP-L2-O287 Cisco ACE
Loadbalancers

t.a,v. '

Vragenpere-mail: lnkoop-ict@duo.nl.
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Af uw vragen zullen schrifteliJk voor vrijdag 22 juni 2OL2 voor 14:00 uur worden
beantwoord. De antwoorden dlenen te worden beschouwd als onderdeel van de
offefteaanvraag. 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 ik uw offefte per mail uiterlijk op donderdag 28 Juni 2Q1,2 voor
14:00 uur.

U kunt de offerte ma¡len naar: inkoop-ict@duo.nl.

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

Voorwaarden

De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden biJ lT-overeenkomsten (ARBIT-2O10) zijn
van toepassing. De Dienst Ultvoering Onderwljs w[st de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadere Informatle

Uw offerte dient een geldlgheidstermijn te hebben van 60 dage¡, Tijdens deze
perlode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod. Aanbiedingen
dienen gesteld te zijn ln 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 ofierte zullen voor de Dienst Ultvoerlng OnderwiJs
geen kosten zlJn verbonden, ongeacht ofde offerte tot het sluiten van een
overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledlge overeenstemming ís bereikt
over de voorwaarden en er geen schrlftellJke overeenkomst is gesloten, is er geen

Vrfldag 15 juni 2012 Verzendi ng offerte aanvraag

Woensdag 20 juni
2012, 14:00 uur

Sluitingsdatum, indiening vragen

Vrijdag 22 juni 20t2,
14:00 uur

Verzending antwoorden op aanvullende vragen
vla Nota van Inlichtinsen

Woensdag 28 juni
20t2, L4:OO uur

Sluitingsdatum, indiening offerte

Week26-27 Beoordellng lngediende offerte
n.v.t. Gunning en afwlJzing opdracht
juli 2012 Start Installatie externe DMZ
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sprqke van enlge verbondenheld aan de Dienst Ultvoerhg Onderwljs.
In dat geval ls er ook geen enkele verpllchting tot vergoedlng van welke schade of
kosten dan ook.

uw ofreÉe zal door de Dlenst ultvoerlng ondenvfis groep strlkt vertrouwelflk
worden behandeld. B[ voorbaat wil ik u alvast hartelUk bedanken voor uw offerte.

Hoogachtend,
Inkoper van de Dienst UlWoerlng Onderwfsf"'¡

..._l
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Dienst Uiwoering Onderwij s

Ministerie van 0wlerwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155,9700 LG Gronlngen

Datum; 25 juni 2012
Betreft Begeleidende brief Nota van Inllchtingen MO-IP-12-0287

Geachte heer, mevrouw,

HierbíJ stuur ik u de Nota van Inl¡chtingen toe. Deze Nota van Inlichtingen maakt
onfosmakelfk onderdeel uit van de offerteaanvraag tot het ]everen van
Uitbreiding corridors Der A en Der B voor de Dienst Uitvoering Onderwijs met
referentlenummer MO-J P-l 2-0287,

De nota is één werkdag later verzonden, de deadline voor het lndienen van de
offerte is hierdoor aangepast. De deadline voor het indienen van offerte ls
donderdag 28 Junl voor 16:00 uur.

Ik wens u veel succes met de inschriJving.

Hoogachtend,
Inkoper van de Dlenst Ultvoering Onderwljs

Afdsllng
¡nkoop

Fostadrcs
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www,oc$rduo,nl

Contactgagêv6ns

Inkóper
lnkoop-ic¡@duo, nl

Onzr raf€rrntle
MO-JP-t2-0287 Clsco Ace
Loadbalancers

Eltlagcn

Nota van Inllchtlngen

Pasina 1 v6n I





Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerìe v an Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Relouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

QI ICT
t.a.v.'
Ds. Kuypersstraat 16v
Unit 3.43 (3'etage)
3863 CA Nijkerk

Datum: 11juli 2012
Betreft: Gunning Cisco ACE loadbalancers MO-JP-72-A287

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs aan u de opdracht
voor levering van Cisco ACE loadbalancers verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte met kenmerk L207/LL06|IN/MWe/FS d.d. 4 jult 2072van

excluslef BTW. U kunt uw factuur onder vermelding van het nog te
verstrekken ordernu mmer stu ren aan onderstaand factuu rad res :

Díenst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Bedrijfsadmlnlstratie
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

Overschrijdlng van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mljnerzíjds. Dit kan alleen biJ
een vaste prijsopgave, niet op basis van nacalculatie of begrotingen.

Op deze overeenkomst zijn de de Algemene Rijks hkoopvoorwaarden voor IT-
overeenkomsten (ARBIT-2O10) van toepassing. De Dfenst 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 kennls genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden
(incluslef uitsluitingen en aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben
gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partiJen prettige samenwerking,

Hoogachtend,
Manager Bed rijfsvoeringsdlensten

Afd.llne
Inkoop

Postadrar
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

ìÀrww.ocwduo^nl

Contactg€qlv.nB

Inkoper
lnkoop-¡ct@duo.nl

Onza rcfcr€ntla
MO-tP-12-0287

uw nsfer€ntlê
r207/1106/TN/MWêy'Fs

Uw brlrl uan
4 Juli 2012

alrlegen
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

Inkoop-ict
donderdag 6 oktober 2011 8:36

Offerteaanvraag MO-AKA-11-0496-85 PC's ivm NT2

Geachte heer, mevrouw,

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

Met deze mail wil ik ieder de mogelíjkheid bieden ons een concurrerende offerte te doen toe komen.

Inhoud offe¡te:

Lenovo ThinkCentre M81 5049, het betreft hier een standaard dual-core model met 29b geheugen.

Let op, het model hierboven is het referentie model, er zijn verder geen speciale eisen.

= 
¡Aantal:85

Let op.

Het kan zijn dat de bestelling wordt uitgebreid met 30 stuks, dit is afhankeliJk van de ontwikkeling'
rondom een locatie van Dienst Uitvoering Onderwijs.

Beoordeling offeÉes:

Het project moet begin augustus worden afgerond, dit betekend dat levering een belangrijke
wegingsfactor is.

Prijs: 4Oo/o

Levering: 600/o

In verband met de interne afhandeling dient uw offerte een geldigheidsduur te hebben van 45 dagen.

Reactietermijn:

a
Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk op dinsdag 11 oktober 2011 voor 14:00 uur per mail.

Wanneer dit problemen oplevert dan hoor ik dat graag.

U kunt de offerte mailen naar:

inkoop-ict@duo.nl

Gunning zal in week 41 plaatsvinden.

Voo¡waarden

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 voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

D¡enst U¡tvoering 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.
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Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor Dienst Uitvoering Onderwíjs 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 vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

De Dienst Uitvoering Onderwijs behoudt zich het recht de offerte aanvraag ten alle tijd in te trekken.
oÖk in dat geval 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 is uitgezet.

Vragen

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. 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. Heeft u nog vragen dan bij voorkeur per mail.

Vragen per mail: inkoop-ict@duo.nl

Uw offerte zal door de D¡enst Uitvoering Onderwijs vertrouwelijk worden behandeld

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

Graag ontvang ik een bevestìging dat mijn mail is ontvangen.
:

Met vriendelijke groet,

Adm inistrat¡ef Medewerker lnkoop

Afdeling FSI/ lnkoop
Dlenst Uitvoering Ondenrijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg 121972218 | Groningen I afd. 9 zuid
Postbus 3015519700 LG lGroníngen

T 050 599 8888
inkooo@duo.nl

Op al onzo transacties ziin de Algemone Rijksinkoopvoorwaarden Levering (AR\V 2008) en/of Diensten (ARVODI 2008) en/of Atgemene
Rijksinkoopvoorwaarden Bij lT-overeenkomsten (ARB|T-2010) van toepassing. U kunt deze downtoaden via onze site:
hltp : //twww. d u o. n l/k I a nte n se Nl ce/ln ke p. a s o

.LJ

E
ARBIT 2010.pdf
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie v an 0 ndewijs, Cukuur en

Wetenschap

o

> Retouradres Postbus 30155. 9700 LG Groninqen

InFotheek Groep N.V.
t.a.v.
Dorus Rijkersweg 15
2315 WC LEIDEN

Datum 13 oktober 2011
Betreft Gunning MO-AKA-1 1-0496-85 PC's

Geachte heer Deuzeman,

Met plezíer deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht 85
Lenovo ThinkCentre M81 5049, vaste schijf 1 x 250 GB - DVD-brander - GMA
4500 - Gig, van onderhandse aanbesteding met MO-AKA-11-0496-85 PC's
verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden
gebracht is, conform uw offerte met kenmerk VEOF11013706. d.d.12 oktober
2011 van € inclusief BTW. U kunt u factuur ondervermelding van
ordernummer 4500016641 sturen aan onderstaand f.actuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t. a.V. Bedrijfsadm in istratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens u itdrukkelijke schriftelijke toestem m¡ n g mijnezijds.

Op deze overeenkomst zun de De Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden voor IT-
overeenkomsten (ARBIT-2o10) zijn van toepassing . De Dienst Uitvoering
Onderwijs wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere
voorwaarden van uw organisatíe nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van
de opdracht verklaart u kenn¡s 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 paftijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,
Manager Inkoop van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Afdcl¡ng
Inkoop

Postadroj
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www,ocwduo.nl

ContactoaEeveng

inkoop@duo,nl

Onze refcÌont¡€
4500016641

Uw refer€ntlc
vEoFl 1013706

Uw br¡ef vân
12 oktober 2011

a¡rlagon
lnkooporder
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Dienst Uìwoerin g Onderwi js

Ministerie van }ndewíjs, Cultuur en

Wetenschap

> Retourðdres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

< leverancÍer>

Datum 22 maaft 2011
Betreft Meervoud i g onderha ndse offerteaa nvra ag d ien stverleni ng o mtrent
CreditGard acquiring

Geachte heer/mevrouw,

Dienst Uitvoering Onderwijs, hierna te noemen DUO, verzorgt als
dienstverlenende organisatie de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en
heeft een daaftoe uitgebreid dienstenpakket.

Deze offerte aanvraag is gericht op de onl¡ne betaalfunctÍe voor DUO. Deze zal
primair worden ingezet voor de betaling van inburgeringexamens en
staatsexamens NT2. Ontwikkelingen binnen DUO zijn dat de inrichting van deze
betaalfunctie voor meerdere onderdelen kunnen worden toegepast.

DUO heeft Ogone als payments service provider, Voor creditcard acquiring wil
DUO in haar internetkassa creditcard betalingen laten ondersteunen door een
nader te bepalen leverancier. Via deze offerteaanvraag willen wij tot de selectie
komen van één leverancier.

1. Opdrachtomschrijving:
Met deze brief wil ik bij u een offefte aanvragen voor:

1) Creditcard acquiring dienstverleníng;
2) Tarieven t.b.v. de betalingstransacties;
3) Implementatie;
4) Ondersteuning bij de ingebruikname van het systeem, en het "inleren"

van transactiemonitoring.

2. Randvoorwaardcn gcstcld door ds huidigc ¡nfrestructuur
De acquirer moet aansluiten op de Ogone internetkassa van Dienst Uitvoering
Onderwijs.

3. Omvangdicnstvcrlcning
Omvang van het gebruik van creditcard voor producten van DUO zal beperkt zijn.
DUO gaat het online betalen vooreerst introduceren bij het betalen voor examens
inburgering en staatsexamens NT2. Na 2011 zal de toepassing vermoedelijk
uitgebreid worden. Er wordt een ontwikkeling voorzien van 3.000 creditcard
transacties in 2011 naar zo'n 8.000 transacties per jaar in 2015. Het
transactiebedrag is gemiddeld € 100,-.Het is de bedoeling om een overeenkomst
aan te gaan voor een periode van maximaal vijf jaar.

Afdcl¡ng
Inkôop

Postadfrs
Postbus 3O155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

ContacttGgevens

Senior ¡nkoper
aanbesteding@ocwduo. nl

Onze referentlê
MO-GS-11-83

Uw ref€rentlo

Uw br¡cf van

8l¡lageî
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iro-Gs-l1-83 CREDTTACARD ACQU¡RING

4. Gevraagdc specificatic
Aan u wordt gevraagd om kenbaar te maken of u aan de onderstaande wensen of
eisen kunt voldoen. Dit dient U in uw offefte kenbaar te maken. Voor "eisen
betekent dit dat u hier aan dient aan te geven of u hieraan wel of niet kunt
voldoen. Hier is er sprake van knock out elsen.
Indien er sprake is van een "wens" dient u dit aantoonbaar te maken door een
beschrijving te geven van het gevraagde. U krijgt. hiervoor de benodigde punten
zoals hieronder aangegeven.

De leverancier voldoet aan de eisen die in de bankwereld
gesteld worden aan creditcard acquirinq".

Ondcrwcrp
Eis

Ja

Wens

De beheerders/gebruikers in het betalingsverkeer bij DUO
moeten online realtlme actuele creditcard transacties
kunnen inzien.

Jt

De leverancier maakt minimaal wekelijks op een nader
overeengekomen vaste dag de opbrengsten van
creditcard transacties over aan DUO.

Ja

De leverancier zal de opbrengsten bruto overmaken aan
DUO. De transactiekosten zullen afzonderlijk door de
leverancier ¡n rekening worden gebracht aan DUO.

J¡

DUO moet aan de hand van de overboekingen op haar
bankrekening de posten kunnen herleiden naar de
individuele orders aan de hand van het betalingskenmerk
van de examenbetaling. Ofwel: elke betalingstransactie
moet afzonderlijk in beeld zijn, met het betalingskenmerk

De leverancier begeleidt de implementatie van het
creditcard betalen bij DUO door het geven van adviezen
en het actief participeren in de realisatie van de
afhandelinq van creditcard betalinqen.

van

J¡

40

De leverancier committeert zich en aan de planning van
DUO zoals deze is opgenomen bij punt 6 van deze
offefteaanvraaq.

Ja

Leverancier verzorgt een instructie aan gebruikers bij
DUO.

Leverancier beschikt over een helpdesk die tijdens

De leverancier verstrekt alle benodigde documentatie
voor inzicht en verwerkinq van creditcard transacties

kantooruren -77 bereikbaar is.

¡a

Ja

Ja

I
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Tarief transactie maximaal 2olo. Ja
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MO-GS-1 1-83 CREDTTACARD ACQU¡R¡fyc

5. Offerte
Met het indienen van een offerte verklaart u zich te conformeren aan alle gestelde
randvoorwaarden en uitgangspunten zoals genoemd in deze offerteaanvraag.

De offertes zullen vervolgens worden beoordeeld op de volgende criteria:
¡ Voldoen aan de knock out eisen;
. Prijs; op basis van een open calculatie waarin de alle ggvraagde kosten

duidelijk inzichtelijk gemaakt zijn;
r Kwaliteit.

Er zijn maximaal dus 100 punten te behalen. De inschrijver met de laagste
totaalprijs scoort een 10. Inschrijvers die duurder zijn, scoren naar rato lager. Een
leverancier die bijvoorbeeld 10 procent duurder is dan de winnaar, krijgt een
score die 10 procent lager is, in dit geval een 9.

6. Planning:
De opdracht is gekoppeld aan een strikte planning binnen een project van DUO.
Dit betekent voor de leverancier dat hij zich dient te committeren aan de planning
van DUO. Hiervoor geldt de volgende tijdslijnen:

¡ Start dienstverlening gegunde leverancier per 11 april 2011;
. Realisatie en implementat¡e vanaf 1 mei tot 1 juni 2011;
. Ondersteuning na implementatie: na 1 juni 2011.

7. Procedurc
De offertes dienen uiterlijk 7 april2Ol1 bij DUO binnen te zijn. DUO streeft er
naar de opdracht week 14 te verstrekken. Mocht u vragen hebben ten aanzien
van deze offerte aanvraag dan verzoek ik u dit uiterlijk deze schriftelijk te stellen
voor 4 april 2O11 12.00 uur. De vragen kunt u mailen naar
aanbesteding@ocwduo. nl.
Alle vragen zullen vervolgens anoniem worden verzameld en beantwoord door
DUO. De antwoorden zullen uiterlijk op lapril 2O11 aan u worden verstrekt.

8. Offertc
U sluit bij uw offerte een opbouw van gevraagde onderdelen zoals opgegeven bij
punt I Opdrachtomscht1jving. Dit betekent voor uw ofrerte het volgende:
1. Over¿icht van de benodigde ondersteuning zoals gevraagd in deze
offerteaanvraag uitgesplitst naar uren, benodigd tarief, met aangeven inspanning
DUO en inspanning leverancier;
2. Aantonen en verklaren dat de geboden oplossing past binnen het DUO proces,
3. Leveren van de oplossing binnen de gestelde planning: hetopleveren van een

Te behalen
punten

Wegingsfactor Totaal score

Knock out eisen
Prijs 60 I 60
Kwaliteit 40 1 40
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MO-GS-I 1-83 GREDITACARD ACQUIRTNG

planning. Zie hiervoor ook punt 6

De offerte dient gestuurd te worden aan:
Dienst Uitvoerino Onden"iis
T.a.v,
Postbus 30155
9700 LB Groningen

Voorts verzoek ik u dezelfde dag een digitale versie te sturen naar het e-
mailadres met vermelding van behorend kenmerk bij deze offerteaanvraag
aanbesteding @ocwduo. n I

9. Concept nadcrc ovcrcenkomst cn ARVODI-2OO8 en over¡ge
bepalingen

Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van
vijf jaar. 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 een
overeenkomst en de daarbij behorende ARVODI-2008. De ARVODI-2008 kan op
uw verzoek worden verstuurd.

Aanbiedingen dienen gesteld te zijn in het Nederlands. Correspondentie zal
eveneens in het Nederlands geschieden.

DUO behoudt zich het recht voor om een nadere.toelichting te vragen op de
uitgebrachte offeÊe. 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 DUO geen kosten zijn verbonden,
ongeacht of de offerte tot het sluiten vàn 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 verplichting tot vergoeding van welke
schade of kosten dan ook.

1O. Gunningsprocedure
De aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gunningsprocedure die
in punt 5 is beschreven. De procedure ziet er als volgt uit:

Procedurele toets:
Allereerst zal worden getoetst of de oflerte van de inschrijver rechtsgeldig is en
een gestanddoeningstermijn kent van 60 dagen. Met het indienen van de offefte
gaat u akkoord met de randvoorwaarden en de eisen die zijn gesteld aan de
opdracht zoals beschreven in deze offefteaanvraag.
De offertes worden beoordeeld op de feitel¡jke inhoud van de papíeren offeftes op
de aanbieding met de "economisch meest voordelige inschrijving".

Gunning
De gunningscriteria:
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. k.o. critería vermeld onder punt 4;

. Prijs: 60 punten;
¡ Kwallteít: 40 punten, voor de mogelijkheid om per order (bruto) uit te betalen

met vermelding van betallngskenmerk,

11. Ovcrcenkomst
Indien de keuze op uw offerte valt, zal met uw organlsatie een Overeenkomst
worden afgesloten.

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

Met VriendeliJke groet,
Senior inkoper van Dienst Uitvoering Onderwljs

':. )
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retourâdres Postbus 30tSS, 97OO LG Groningen

Atos Origin
T.a.v. de heer
Ligusterbaan 18
2908 LW Capelle aan den lJsset

Datum 9 meí 2011
Betreft Gunning inzake meervoudige onderhandse aanbesteding credit card
acquiring

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dienst uitvoering onderwijs u de opdracht voor de
onderhandse aanbesteding met kenmerk MO-GS-11-g3 verleent. Het bedrag dat
voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is, conform uw
offerte van 11 april 2011.

overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitdru kkelij ke schriftelijke toestemming m ijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2009 (ARVoDI-2oog) 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 ,
Manager Inkoop van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Afd€l¡ng
Inkoop

Postadrcs
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

contectgeg€vens

äanbesteding@ocwduo.nl

Onre rGfcrenflG

MO-GS- 1 1-83
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Dienst Uiwoering Onderwiis
¡llinisterie uan Ondewijs, Cultuur en

Wetenschap

> Ratouradrrs Postbus 30¡51 9700 LG Grontngñ

Datum: 10 mei 2011
8etrefr: Meervoudlg onderhandse ofTerteeanvraag dlenstverlcning omtrent een
pilot ten aanzicn van een Agenda applicatie voor Dlenst Ultvo€rhE On<lerwlJs
Ref.nr.: MO-GS-I1-163

Geachte heer/mevrouw,

Dienst Uitvoering OndcrwiJs, hierna te noemen DUO. verzorgt als
d¡enstverlenende organisâtle de uitvoering van complexe wct- en regelgevlng
voor het onderwijs en heeft een daartoe uitgebreid dicnstenpakket,

Deze olYerte aanvraag is gericht op een pilot ten aenzien van een agenda
applicatie voor enkele van de twaalf servicekantoren in het land.

A¡nleidlno:
Eén van de kanalen waarlangs DUO met haar klanten communiceert is een bezoek
aan de bal¡e van één van de servicekantoren. Met dc intenslverlng van het
gebruik van elektronlsche kanalen en telefoon is dit bålaebezoek over de Jaren
relaticf afgenomen. Echter op dlt moment viriden er nog wef steeds veel onnodigc
beeoeken plaats, De antroduct¡e van €en systeem, waarbij de klanten het
servlcekantoor op afspraak bezoeken, kan bljdragen aan het verbetercn van de
kwaliteit van diensten aan burgers en instelllngen en aan een doelmatige en
slðgvaard¡ge uiWoer¡ng va n de dienstverlenln g.

l(¡nalcnstrttcole van DIJO :
DUO wil de klant aan de balle een hoge Kwaliteit dienstverlenlng aanbieden. De
baliediênstv€rlen¡ng is onderdeel van DUO's kanalenstrategie en
bedlent een doelgroep met speclfleke, objectieve kenmerken. De kanalenstrateg¡e
gaat uit van de "Jufste klant op het ju¡ste kanaal en de julste lnformefle op
de Julste plek".

Doclgrocogebrulk agandr eoollcetle:
De klant die de balle als voorkeurskanaal heefr, voldoet aan de volgênde
kenmerken:
1. níet taaf- en I'ormullèrvaardig;
2. (V)MBO-status;
3. net lSJaargeworden;
4, complexe casus;
5, urgente cesus.

GefasÊÊrde lnvoarlno:
De invoering van een aan te schaffen agenda appllcatie zal fn 2 fasen

AftLltn0
Inkoop

Portrdraa
Porlbus 30155
9700 LG cron¡ngên

wtvtrr.0cwduo.nl

Cootrcloae.rrrtt

5énlot lñkoper
a¡nbcat¿dlng@ocwduo.nl

Onaa rcfarcûtL

Onra kañria?t
MO-GS- tt-

Uw rattrntla

lrr DrllYrn

t{llg.n
8flågr I geschruvlng

tlSprta* procê¡

Bllhge 2 Elsen Gn wcnscn

Blllãge ¡ ARB¡T

a
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IIO-CJ-I,T.1¡'.P¡LOT APPITCAIII AGE¡{DA

plaatsv¡nden. De ecrste fase wordt gezien als ultprobeerfase. Dit zal worden
uitgewerkt an een zogenoemde pilotfase. Deze offerteaanvraag betreft dan ook de
real¡satie van de pilotfase.
In de¿e fase w<¡rden een 3-tal serulcekantoren van DUO ultgerust met een
trâ¡lvers¡e van een agenda applicatie. DUO kan d,m.v. de trailversie een PoC
(Proof of Concept) u¡tvoereil waerin we ondenoeken of de agenda appllcatie voor
ons werkt en hoe we hcm moeten lnstalleren, dan wel andEre zaken die naar
voren zullen komen tijdens de PoC. De agenda appl¡catie t.b,v, de palotfase zal
worden aangeschaft door middel van het uitsturen van deze offerteaanvraag aan
ecn aantal vooraf geselecteerde parti¡en.

Doel pllotfase:
Doel van deze fase is vast te stellen ofhet gebruik van een agenda appllcaüe het
gewenste resultaat tot gevolg heelt voor DUO. Alhankel¡jk ván de bereikte
resultaten zal daarna overgegaan worden tot invoering van een agenda applicatie
voor alle servlcekantoren. Mochten de resultatcn van de pllotfase van dicn aârd
z[n dat besloten wordt tot invoering van een agenda applicatle voor alle
regiokantoren, dan zal een apart aanbestedingstraject ultgeschreven gaan
worden. Dit betekent dat de pilotfase niet d¡ent om tot één bepaalde oplossing te
komên. Aangezien het voor DUO een pilotfase betrefr kan het zij dat de scop€ van
de opdracht za¡ veranderen gedurende de pilotfase. U dient hier rekening mee te
houden.

Om ervoor te zorgen clat uw ofrerte aansluit bU de behoefre van DUO is een korte
toellcht¡nE bijgcvoegd m.b.t. het proces van het maken vi¡n een afspraak. Zle
hiervooi Bijlage 1. In bulage 2 ls een opsomming van eisen en wensen
opgenomen die aan de agenda applicatle worden gesteld. Aanvullend op uw
schriftelijke ¡nformðtie wordt in de gelegenheid gesteld nadere informðtlc te
verstrckken ¡n de vorm van een presentatie bU DUO.

ln de navofgende punten zal de opclracht nader worden omschreven.

1. Opdrrcñtomæl¡¡iJyl¡¡
Met deze brief wil ik bU u €en offerte aanvragen voor de pilotfase, bestaande u¡t:

1) Aanschaf lacentaes t.b.v. de pilotfase. DUO geeft de voorkeur aan voor een
trailversle voor een bepaaldei periode. Híerbij gaan wij uit om deze
omniet te verkrügen;

2) Dienstverlenlng t.b.v. de pllotfase;
3) Implementa$e t,b.v. de pllotfase;
4) Werkend oplcveren van dit proces in de ontwlkkelomgeving van DUO;
5) Ondersteuning bij de ingebrulkname van het systeem, en het "inleren"

van agenda appllcatle gedurende de pllotfase;
6) Opstel¡en van het projectplan en proJectplanning van de pllotfase die past

blnncn de gestelde randvoon¡¡aarden van de opdrachtgever;
7) DUO gaat er vanuít dat wensên waaraðn voldaan kan worden in de fixed

price offerte zijn verclisconteerd. Desaln¡ettemin dient elke wens dat
geleverd kan worden, apart begroot te zUn, zodat het mogelUk ls objectief
te vergelijken en voor meer of mlnder wensen te klezen (en dus een lager
offertebedrag), b¡j de deflnitieve gunnfng.

,)

!
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2. Rtndvoonvmrdei gf,¡t ld rloor d¡ huldlge hfmstructusr
De geboden oplossing moet werken in de huidige Duo-internet- ¡nfrastructuur, te
weten www. duo.nl.

3. Govnrgdarpccificatie
Aan de leverancier wordt gevraagd om in uw offerte kenbaar te maken dat U kunt
voldoen aan de eisen met prloritcit omschreven als ,.Must have", Dlt ls een
"knock-out" elç. Bij de overlge e¡sen (e¡sen met de priorite¡ten .'should have',en
"would llke to have') dient u dlt aan te tonen of u de gewenste functionaliteit kunt
levercn door een beschrijving te geven van het gevreag¡re. U kr¡jgt hiervoor per
wens het aantal punten zoals aangegeven bij punt 5. Z¡e hlen/oor blJlage 2.

4. ll¡ln omtlr¡t dc Poc
Op te lêvêreñ g¡cducten:
Aan de leverancler wordt gevraagd de volgende pncducten op te leveren als
onderdeel van de Poc:
1. Proefopstell¡ng conform afsprâken met het project ..pilot agenda applicatie,,

a. Gerealls€erde functionaliteit conform afgestemde requirements, zoals
ppgenomen in bijlage 2;
b. Minimaal één demo sessle met gebrulkerc, managers en andêre
stakeholders;
c, Evaluatieverilag (verslaglegging, conclusies en aanbevelingen) in
afstemming met de sleutelflguren blnnen DUO;
d. Risicoanalyse ten aanzien van het realisatietraject op basls van de
proelopstelllng.

l¡ndvoorwrrrdcn omttrnt fr¡on ¡mpLmrnfrti. an flrlll¡t¡a
DUO stelt hiervoor de volgende randvoorwaarden:

A. Ten aanzlen van de invullina van deze opdr¡cht:
a. De werkzaamheden moet zo snel mogeliJk worden opgestart, doch uiterlíJk
voor 1 januarl 2QL2;
b. Werkzaamheden worden zo veel mogelijk verricht op locatie van de
leverðncier dan wel op één van de servicekantoren;
c. De leveranc¡er draagt zorg voot de aanschaf (licenties) en het inrichten en
het bchcren van de proefopstelling cn het eventueel betrckken van de
leveranciers van pakketten;
d. De technlsche keuzes tn de PoC moeten zo veel mogelljk aarcluiten bij de
bestaande DUO lnfrastructuur;
e. De gekozen oplossing in de "Proof of Concept" moet aansluiten biJ de te
verwachten lqad in de uiteindeliJke situaflc zonder dat pcrformance
problemen te verwachten zitn;
l'. DUO wordt eigcnaar van de gerealaseercle Þroncode, incfusief eventueel
gemaakte (user intefface) ontwerpen. Resultaten moeten daarom kunnen
worden geì'soleerd en op venzock worden aangeleverd aan DUO.

B, Ten eanzfen van da wadczeernhcden:
a. DUO verwacht dat de benodlgde werkzaamheden ¡n een perlode van Z å 3

vrRt¡¡ r.o Paglna 3 v¡n 9



iro-c3-l1-tttt.t¡tor arpltcÄf¡c Aclt¡DA

weken afgerond wordên.
b, De werkzaamhed'en $rorden op basas van een voorafvaststaand bedrag
uitgevoerd (fixed price), tenzij speciflek meerwerk is afgesproken tfdens de
u¡tvoerlng van de opdracht), Meenrerk wordt dan aileen toefiestaan nâ
voorafgaande toestemm¡ ng met de opd rachtgever.
c. De leverancler rapporteert de voortgang aan de DUO projectleider díe
nðm€ns DUO verantwoordelijk is voor de uitvoerlng van de totale PoC.
d. DUO Stelt zelf specifleke kennls m.b.t. interface des¡gn beschlkbaar om te
komen tot de schermontwerpen en het ¡nteractiedesign. Van de leverancier
wordt venvacht zelf de ontwerpen op te stellen en te rcalisercn.
e. De DUO projectorganisatie draagt zelf zorg voor de lnzet en
beschikbaarheld van de part¡Jen waarmee de leverancier moet afstemmen.
(gebruikers, arch¡tecten, communicat¡edeskundlgen, mðteriedeskundigen,
interactie designers).

t. Opbouw ol?€rte
Met het ind¡enen van een offeÊe verklâart u z¡àtr te conformeren aan alle gestelde
randvoorwaarden en uítgangspunten zoals genoemd ln deze offefteaanvraag.

De offertes zullen vervolgens worden beoordeeld op de volgende criteria:
. Prijs: op basis van een open calculatie waarin de kosten duidelíjk inzichtelijk

gemaðkt zijn, uitgesplitst naðr uurtarlef op basis van functie( junior/ medior
en senior) en de totale uurinzet op basis van de gevraagde onderdelen biJ
punt 1 OpdrachtomschriJving. De vermelde uurtårleven z¡Jn reis- en
verblfftosten, nazorg en aventuele andcrre bijkomende kosten. Een opgâve
van de trailversie. DUO gaat er vanuit deee omniet te verkrugen. Dlt zlen wij
dan ook graag bevestlgd in uw ofïerte. Indien u toch kosten ¡n rekening wenst
te brcngen dan geldt: pr[sopgave van de bruto licenties m¡nus korting. Dit
betekent dus:
a. een overz¡cht van de kosten voor de aanschaf van licenties en

maintenance, uitgesplitst per benodigde licentle en op Jaarbasis;
b. Overzicht van de benodigde ondersteunlng zoals gevraagd in de¿e
offerteaanvraag uitgesplltst naar uren, benodigd tarief, met aangeven
lnspanning DUO en lnspanning leverancier.

. l(tXÂll!¡¡[, cen beschrijving van de manier waar¡p de wensen worden
vormgegeven in uw applicatfe.

. Êûgçhl!þ¡¡¡þdC: het tijdspad is b¡nnen de uitvoering van de opdracht een
belangr¡Jk aspect. Uw tlJdspad dlent u aan te tonen in uw plan van aanpak;

. , En Ülnd: levcrencier geeft in de offerte ln maximaal twee A4-tJes een
omschruving van tw€e vergelijkbare referentleproJecten qua waarde en

¡ .)

Te behalen
Duntan

Wegingsfactor Totaal score

Priis 10 2 20
Kwaliteit (=
wensenl

10 5 50

Presentåtie 1010 1
. Ervarlno 10 2 2ø
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a

De lnschruvcr met de laagste totaatprijs, hoogste kwålite¡t of beste referenties
scoort 10 punten. Inschrljvers die duurder zfn scoren near rato lagcr op het
aspectgebied prljs. Een leverancier die biJvoorbeeld l0 procent duurder is dan de
winnaar, krijgt een score die ro procent rager is. Hetzerfde gerdt voor de
bcoordcllng op de aspecten kwaliteit en eñadng.

6. Proccdurc
oe olTeftes dienen ulterlijk{ Juni 20tt baj DUo binnen te zijn. DUo streeft ernaarde opdracht in wr¡k 2i te verstreklien. Mocht u vragãn hebben ten aanzien
van deze olrerte aanvraag dan verzoek ik u deze schrifrelij-k te stelten vóor zo¡ncl 2011 om 12.00 uur. Dc vragen kunt u mailen naar
aanbestedf no@o¿r¡rduo. nl.
Alle vragen zullen vervolgens anoniem worden verzameld en beantwoord doorDUo. oe antwoordin zurien uiterrijk tn wa.k 21 aan u worden verstrckt.

Een onderdeel van de ofreÊe ¡s het verstrekken van een presentät,e op basis van
de door Duo gesterde e¡sen cn wensen zoars dit is benoemct in bijlagen I en. De
presGntatie is gepland op woerrde¡ 25 m.r zolr. Ten aanzieir van de t¡jdst¡p
en plaats zult u nog een uitnodlglng ontvangen.

7. Olfcrtc
u sluit bij uw olterte €en opbouw van Eevraågcte ondêrdcrcn r tlm 5, bijrage 1 en
2 zoals opgcgeven b[ punt 1 Opdrachtomschrijving.

Oe offerte díent gestuurd te worden ern:
Dienst Uitvoering Onderwus
T.a,v.
Kempkensberg 12
972278 Groningen
voorts verzoek rk u clezelf<te dag een dagitale versie te sturen naer het e-
malladres met vermeldlng van behorend kenmerk bij deze offerteaanvraag:
aanbested¡ng@ocwduo.nl,

l. Gonopt ovctprnkolntt an Jtl¡IT-lOlO art ovcrlgt bcprlin¡cn
opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van
één Jaar. Leverlngs-, betalings- en anderc algemene voorwaardcn van dcr zijndc
v¡n dc lnschruver worclen uitdrukkeliJk van de harrd gewezen. De wedelzijdse
rechten en verplichtingen van partfen zullen uitslultend worden geregeld door een
overeenkomst en de daarbu behorende ARBIT-2010, De ARBtr-tolo kan op uw
verzoek worden veßtuurd.

Aanbíedingen dienen gestefd te ziJn in het Nederlands. correspondentie zal
eveneens ¡n het Nederlancls gcschleden.

DUo behoudt zlch het recht voor om een nadere toerichHng te vragen op de
uÍtgebrachte offerte. Moncreil n ge medederingen, toezegg rngen of (ñadere)
afspraken heþben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen schrifoelijk

YlRttt r.o
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z[n bev€stlgd. Aan het u¡tôrengcn van uw olferte zullen voor DUO ge€n kosten
z¡jn verbonden, ongeacht of .de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal
leiden. Zolang er geen volledlge overeenstemming is bereikt over de voorwaarden
cn cr geen schriltel¡jkE ovrreenkomst is gesloten, ¡s er geen sprake van cnige
verbondenheld aan DUO. In dat geval ls er ook geen enkele verpllchtlng tot
vergocding van welke schade of kosten dan ook.

9. Guîilngaproo¡dutr
De aanbledlngcn worden beoordeeld aan dc hand van de gunningsprocedure dle
in paragraaf fs beschrcven.

Procárlurcla toat3:
Allereerst zal wordÇn getoetst of de olf€rte van de lnsdrrfJvcr rcchtsgcldlg ls cn
cen gestanddoen¡ngstermiJn kent van 60 dagen. Met het indienen van de olTerte
gaat u akkoord met de randvoorwaarden en de elsen dle zfn gesteld aen cle

opdracht zoals beschreven ln dezc olÍeÊeaänvråag.
De offertes wo¡den beoordecld op de feiteluke inhoud van dc pap¡ercn oflbrtes op
tle aanbleding met de "economisch meest voordclige lnschrijvlng".

Onrrumkornt
Indlen dc keuze op uw offeÊe valt, zal met uw organisatíê een overeenkomst
worden afgesloten voor de pllotfage. Uw offerte zal door DUO strlkt vertrouwelflk
worden behandeld.

BiJ voorbaat wll lk u alvast hartelilk bedenkfi voor uw ol?erte.

Met vrlendelljke groet,
Senior hkopcr van Dienst Ultvoerlng Onderwus J
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lfllegc t: teschrflvln¡ afrprukprocr

D-e klant met een vraag bezoeK de webslte van ocwduo.nl. Hier wordt hem de mogelijkheld geboden een
afspraak te maken voor een bezoek aan een servicêkantoor ln de buurt. er wordcn cen aanta-l
onderwerpen aangeboden waar de klantvraag over zou kunnen gaan. l-ller z¡tten ook de onderwerpen
tussen waarvoor geen baliebezoek hoeft plaats te vinden. Een andere mogelljkheid ¡s dät de klant contact
heêft met ecn medewerker van DUo en dat deze de klantvraag niet kan biantwoorden. De medewerker
kan dan rechtstreeks ln het afsprakensysteem een afspraak voãr de klant maken.

Keuz. ondrrwcrp cn locrtlc
De klant kan op de webslte en keuze maken uit cen lijst ven ondêrwerpen waarover de klant een vraag
heeft. Een aantal van deze onderwcrpen geven toegang tot het afsprakensysteem. Een aantal echterf le¡dt
nlet tot een afspraak' De klant wordt verwezen naar een ander kanaal (internet selfhclp) of een andere
instent¡e (bijvoorbeeld de gemeente) voor een antwoord op de vraag. Naast het onderwerp kan de klant
ook het gewenste servlcekantoor kíezen uit een lljst met beschlkbare seru¡cekantoren.

Hct m.k.n r¡en de efrprrak
De. gebruiker van het systeem (klant of medewerker) zíet een agenda met þeschikbare tijden waaruit eengekozen kan worden, B[ het maken van de afspraak moeten de verplichte gegevens worden ingevuld. De
klant krlJgt een bevesilging van de afspraak per e-mall.

Afhrnddclr vrn rl.r efrprrek
De medelvêrker servlcekantoor start het afsprakensyst€em op en ziet een agenda mat de gemaakte
afspraken per dag. Als de tlJd het toelaat kan de medewerker zlch voorberelãen op sommlie aÇraken dic
'moeilfike' materle betreffen.
Al dan niet ondersteund door een klantvolgsysteem wordt de klant op het afgesproken t[dsüp bij de balle
opgeroepen. ln rustlge tUden kan de medewerker ålSpräken in de toekomst'screenen, om de kb;t
teleÞnisch of per e-mail te benaderen en de vraag zodocndc af te handelen.

Trcñnlek, Lokrla In tlll.u.
Met behulp van een softwaremodule is het voor DUo mogeliJk om clíënten via lntemet een aÉpraak te
laten maken voor een dfenst. DUo bepaalt zelf voor wdfe diensten afsprakcn gcmaakt kunneÅ worden en
op welke t¡Jdst¡pPen dat mogelijk ls. Op de DUo intemetslte wordt lnlormatle gegeven over verschlilende
prgducten. Met het plaatsen van een verwlrz¡ng naar de agenda komt de cliëna ñ de afsprakenagenda.
Mlddefs een duidelijk stappenplan wordt de cliënt begeleid ín het maken van een aÈpraak uoo. ã"
betreffencle dienst.
In dit scenario wordt de functionaliteit "af;spraak maken" in de vo¡m van een applicatie ín de infrastructuur
van DUO gehost.
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lltllgc 2: ll¡cn Gn wcns€n dic aan de appllcatic wordl'¡ gerhld

Must have1 De klant kan zclf via internet eên afsoråak maken,
Must have2 Het moet mogelljk zfln voor de niet-taal en formuliervaardige klant om een

afsDraak te maken.
Must hâvê3 Een KS-medewerker kan namens ecn klant sen afsoraak maken
Should have4 De afspraken applicatie moet vanaf alle term¡nals van Duo-medewerkers

te berelken ziin-
Must have5 Nadat de afsoraak oemaakt is kriiot de klant een bevestis¡ns (per e-mall)

6 Must haveKlanten moeten een onderwerp kiezen waarvoor ze een afspraak willen
maken.

Must have7 Pcr tiidsfãmc kunnen meerdere al'soraken oemaakt worden
Should haveI Het aantal te mak€n afspraken met t¡idsframe moet ¡ngesteld kunnen

wordcn.
Must have9 Nadat het maxlmðal aantal afspraken gemaakt zun wordt het

tiidframe qeblokkeerd voor andere klanten.
bet'reffende

Must have10 Het svsteern moet oefãqeerd oer kantoor kunnen worden qeimgJementeerd
Must have1l Indien de Klantvraag via '¡nternetselfhelp' kan worden afgehandeld moet

de kfant Þii het maken van de afsoraak hlernaaftoe Eeleld worden.
Must havet2 Er moet een kennisbank beschikbaar ziJn voor onl¡ne afhandel¡ng van de

klantvraao.
Must have13 Een medewerker die sen afspraak wil maken kan rechtstreeks in de

afsoraken aoolicatle lzonder te worden 'omqeleid').
Must haveL4 Er moet actuele manaoement¡nformatie beschlkbaar z¡jn.

beschikbaar zilnEr moet historische manaqementi Must have15
Must have16 Eenvoudige wijzlglngen die door de klant zelf dlgitaal kunnen worden

vêrricht moeten worden u¡toesloten voor een aßDraak,
Must havet7 Vrije inloop in het service kantoor moet nog steeds mogelijk z¡jn (in leder

oeval tiideliik. tiidens de oilot).
Must have18 Dc beschikbaarhc¡d voor afspraken moet variabcl zlin, afhankelijk van

periodieke p¡cken en dalen en bezctting vðn een kantoor; elk kantoor
moet ¡nd¡vidueel de afsoraken kunnen sturen,

Must have19 Er is een aantal onderwerpen voor gedeflnieerd waarvoor een afspraak kan
worden qemaakt.

Would like to
have

20 Afhandeling in een kantoor wordt uitgevoerd middels een

'nu mmertiesaDoaraat' of 'klant beocleidinqssystccm'.
Would like to
have

2T Oudere klantvolgsystemen moeten worden ge'upgrade voor een meer
professionele uitstraling, zoals buv, toepasslng van een lcd-scherm in de
wachtrulmte.

Must have22 De klant moet een aantal oeoevens ooqeven voor de afspraak.
Should have23 De standaard afspraakduur moet per gespreksonderwerp ingesteld kunnen

worden.
Must hâve24 Gemaakte afspraken mogcn niet zichtbaar ziin ln de agenda's (wie

waarvoor komt).
Must have25 Een gemaakte afspraak kan gewijzigd/geannuleerd worden door een

interne medewerker INIÊT door een kfant!).

1,i.I,(e,l,s('r.É'rll ltrFltrt'f lf
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26 Tussen het maken van de afspraak en de afspraak zclf zit minimaal 3
dagen (instelbaar door een medewerker).

Must have

27 Interne medewerkers moeten t¡jden kunnen blokken. In die blokken
mooen qeen albpraken Eemaakt kunnen worden.

Must have

28 Blj hct maken van een afspraak moetcn bestaanbaarüe¡d controles
uitgevoerd kunnen worden (blv. een lngevulde postcode moet
bestaanbaar ziin).

Must have

29 Het agendasysteem bevât een exportfuncfle (b[v. postcode, malladres,
tclefioonnummet en BurgcrServiceNumm€r),

Must have

30 Het agendasysteem bevat een rapportagefunct¡e (buv. aantallen afspraken
per onderwero/ger maand, aftrandcltiid oer onderwerrj. enzl.

Should have

Naar ven¡rachtlng zullen 180.OOO afspraken perraar gemaakt gåan worden, verspreid ovcr tg
servicekantorcn, de sewicekantoren zorgen zeli voor voldoende beschikbaarheid van kennls en expertise
0p dc kantorcn om klantcn tc helpsn.

o
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Dienst Uitvoerlng Onderwüjs
Mìnlsæñe wn omtrenyi¡i Clltuur en

Vletenxhap

U¡ntROUWl!¡¡l(//D¡tIilt t¡!t

verslag Proces-vcrboal v€n Gunnlng

ofrccllc
FST

âtd.tht
fnk{09

oollirÊarrraoon

Sriþr totopat

Drümt
l sspì¡nbr 20tt
lUþg.n
Sco¡tllFr

)

AtÍò.'radlne rtrurnlr
om¡cñrtjvln0 ¡tnù€stadhû

Proc€rtür

oâtum.n -tfld

MO-GS-I1
Dlþngtverlenlng omtrent een pllot ten arnzlen vån q€n
Agenda appllcatle
Mce¡voudlg ond€rntnds
1 septcmbar 2otl

Grcnlngen

Geen
n.v.t

P¡ð.!r

A¡¡¡larh
lll¡ra2lg
(opþ !!tr

O

l. A.nlcldlng

op I åprll 2011 hscft de opdrachtgever besloten tot trct ultvoercn v€n de
mccrvoudlge onderh¡ndse aanbestedlng t.b.v, dc tllcnstverlentng omtrcnt cenpilot ten aanzien van ecn agcnda epplbalh .

ln goed overleg met dc venchflbndc organrsatlcond€rdclen vair D(K) Gronlngen
ls de meervoudlg onderñandse aanbest€dlng urtgêvoerd, oe fnschrltvlngcn zrtn
beoordeeld door hel beoordellngsteam. Het bcoorãorhgcts¡m bastaat ult:-
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Geen

Geen

Reflex Onllne Geen

2. Ontuan¡cnlnrchrfvlngcn
Van de volgende lnschrflvers zfn de volgende InsqhriJvingen onWangen!

3. Uitgcrlotrn lntchrlttrrr
De volgende inschrUvers zUn vân de lnhou<lelflkc boordellng ultgesloten

l. Bcrclrrfvlng proc.r vrn lnhoud¡llll¡. bcoordcllng
Naast dê fnhoudel[ke beoordelfng van de ofrertes heeft cr op 25 me¡ l.l. een
prcsentatle plaatsgevonden. De presentdtles ¡Un ôeoordeeld door de

,ende
\rp r fun¡ 2O1-I zït, de lnschr{vlngen onerhandlgd aan de leden van het

beoordellngsteam, zod¡t de lndivlduelc beoordellng kon beglnnen. Het

beoordelingstctm ls büeen gewees! om de lndlviducle s(ores om te zettcn naar
cên gclðmenl[k oodee,. Hlerbf werd Goil¡ensu¡ berelkt onder alle deelncmers
van het beoontetlngsteam met batrekklng tot hêt clndoord€el Pcr
beoordêllngslttm. Ooor de gezamenlflk toegckcnde cüÊru to comblnsren met de

weglngslactor€n ontstond een €¡ndrangschlkkhg. D€ze luldl alsvolgt (van hoog

fnecârltueru:

2¿

De onder nummer één genoemde Inschrlrver heeft op basls van de vooraf
vâstgelegdc gunnlngcrlterla de economlsch mcest voordellge lnschrüving
lngcdlend,

5. conroqsqntlc¡, toellchUng rn v.rvolg
Na goedkeurlng van dit gunnlngsadvles worden de brleven met de madedellng

van het resultaat van de beoordeling albmede de gunnlßgg'ên

añrvfþfngsbesllssingen aan alle lnschriJvers geronden. Met dG t,fnnende Inschriivcr
zutlen z,s.m. b€sprekkìgen worden geopend ln het kader van de qitvoerlng van de

Opdr8cht.

:t
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a. Vocr.¡looJd
De opdrrañtgcyer lb op t sepüember 2olt voor akloord gcgtrn mat
üon¡t¡¡rlOr ul]3hg .n dvþs.
Opdnchgwr:
Îll.m;
Rrrçtle:
Dttum:

'Wulli ntpnuol
t -ï- Lott

wYþt
'-)
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