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Algemeen

Verantwoordingsdag en Prinsjesdag zijn de twee belangrijkste momenten in het begrotingsjaar
van de Rijksoverheid. Het ministerie van Financiën heeft als beheerder van de schatkist een
belangrijke rol op deze momenten. Communicatie naar iedereen in Nederland staat hierbij
centraal en hiervoor worden jaarlijks nieuwe activiteiten opgezet. Dit zijn met name
activiteiten op het internet, omdat dit als voornaamste communicatiemiddel ten behoeve van
publiekscommunicatie wordt ingezet.

Voor Prinsjesdag wil het ministerie van Financiën facetnavigatie implementeren om de
Miljoenennota doorzoekbaar te maken én een Prinsjesdag app laten ontwikkelen. Hiervoor ligt
voor u een offerteaanvraag waarbij op beide onderdelen wordt ingegaan. De aanvraag is bij
diverse partijen uitgezet en tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van
Financiën. De opdracht wordt aan één partij gegund. De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS)
zorgt voor de begeleiding en afhandeling van het inkooptraject.

We nodigen u bij deze uit te reageren op deze ofterteaanvraag en hopen op passende
aanbiedingen om unieke producten te ontwikkelen voor een dag die iedereen in Nederland
kent.
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1.2.1. Minimale vereisten

Om een goed beeld te krijgen van de minimale vereisten kan het beste de online
Miljoenennota website van vorig jaar bekeken worden:
htij://rniljoenennota rrinsiesdaci2O1 1 nl!. Hier vindt u voorbeelden van de functionaliteiten.

Het gaat hierbij om de volgende functionaliteiten waar in zijn geheel naar gerefereerd wordt
bij het noemen van het begrip facetnavigatie:

- door middel van facetnavigatie doorzoeken van de Miljoenennota, mcl. bijlagen, aan de
hand van vooraf afgesproken facetten (bijv. trefwoorden of thema’s);

- presenteren van interactieve kerngegevens;
- de optie om zelf geselecteerde passages in HTML of PDF vorm via mail of social media,

etc. op te slaan, te verspreiden en/of te downloaden.

1.2.2. Aanlevering content en toegankelijkheid

Aanlevering van de content
De inhoud van de Miljoenennota, in. bijlagen, voor de facetnavigatie functionaliteit wordt
ongeveer 4 dagen voor Prinsjesdag geleverd ( .

Tot dit moment is een voorbeeld
beschikbaar van de manier waarop l 1 in een voorgaand jaar de content voor de
functionaliteit aanleverde (dataset) waarmee kan worden getest. De trefwoorden of thema’s
(facetten) kunnen in een eerder stadium met het ministerie van Financiën worden afgestemd.
Opdrachtnemer zal een rol krijgen in het adviseren over/labelen van de data zodat deze
uiteindelijk geschikt is voor het ontsluiten via facetnavigatie. De wijze en het moment waarop
deze content ter beschikking wordt gesteld zal tijdig en in goed overleg tussen het ministerie,
opdrachtnemer enl Iworden vastgesteld. Het is belangrijk dat de gekoppelde content
door het ministerie van Financiën wordt gecontroleerd. Hiervoor moeten nadere afspraken
worden gemaakt.

Toegankelijkheid
In voorgaande jaren is de facetnavigatie voor de Miljoenennota via aparte sites met eigen un’s
beschikbaar gesteld. Dit is voor dit jaar ook een optie, maar er kan ook voor gekozen worden
om de functionaliteit ‘los’ aan te bieden zodat het component geïntegreerd aangeboden kan
worden op de Prinsjesdag website.

De facetnavigatie functionaliteit dient via alle gangbare browsers en platformen toegankelijk te
zijn, zoals MS Internet Explorer (vanaf 1E7 en hoger), Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple
Safari.

Bij het ontwikkelen van facetnavigatie dient het grafisch ontwerp waarop de facetnavigatie
wordt getoond aan te sluiten bij de (rijkshuis)stijl van de Prinsjesdag website
(www.prinslesdag2Oll.nl). Veder moet het geleverde resultaat voldoen aan de algemene
richtlijnen die gelden voor overheidswebsites, de webrichtlijnen versie 2. Zie
htt ://www webhchtlijnen fl11.

Het is wenselijk dat de site wordt voorzien van Google Analytics tags t.b.v. webanalytics.

1.2.3. Hosting en licentie

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het hosten van de benodigde techniek indien de
facetnavigatie voor de Miljoenennota via een aparte site met eigen url’s beschikbaar wordt
gesteld. Eventuele licenties hiervoor moeten worden meegenomen in de berekening van de
kostprijs.
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1.3.2. Mogelijke uitbreidingen/wensen app

Naast de minimaal gevraagde content zijn er zes optionele elementen (wensen) die het
ministerie van Financiën graag terug wil zien in de app:

• Wens 1: facetnavigatie voor de Miljoenennota (weging 24,3%)

De te ontwikkelen facetnavigatie wordt ook via de app toegankelijk. Zie voor de
beschrijving van deze functionaliteit onderdeel 1.2 van deze offerteaanvraag. Hierbij hoort
ook de optie voor de gebruiker om via de app op een publieksvriendelijke interactieve
manier het cijfermateriaal uit de Miljoenennota te bekijken. Een voorbeeld hiervan is te
vinden op t jfmjjÏoenennota .rinsiesdaci2O1 1 .nI/interacteve
Jrng.gevens/cDU66_Interaçt e-kernçeçeyensaspx. Indien de facetnavigatie ook via de
app beschikbaar gesteld kan worden, dan is het belangrijk om nadere afspraken te maken
voor het verversen van de content. Als in de functionaliteit op de website data wordt
aangepast, dan moet de data van de app namelijk ook aangepast worden. Hiervoor moet
de frequentie van het verversen van data afgesproken worden. Ook moet de data
geactualiseerd kunnen worden zonder dat de bezoekers elke keer een nieuwe versie van
de app moet downloaden. Hiervoor wordt in de aanbieding om een oplossing gevraagd.

• Wens 2: infographics (weging 19,4%)

De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de app infographics die ook via de Prinsjesdag
website beschikbaar worden gesteld te bekijken. Hierbij heeft het bekijken van het
huishoudboekje de voorkeur. Voorbeelden:
http ://www.prinsjesdag2ol 1. nl/miljoenennota/situatie_overheidsfinancien en
http ://www.prinsjesdag2ol 1. nl/miljoenennota/huishoudboekje_van_nederland.

• Wens 3: foto- en videomateriaal (weging 19,4%)

De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de app (een deel van het) foto- en
videomateriaal te bekijken van de Prinsjesdag website. Het ministerie van Financiën kan op
voorhand niet aangeven hoeveel foto’s en video’s dit exact zal betreffen. Op dit moment
wordt echter gedacht aan twee (2) tot vijf (5) video’s en ongeveer honderd (100) foto’s.
Het werkelijke aantal zal niet ernstig afwijken van deze opgave. Zie voor voorbeelden van
video’s: http ://www.prinsjesdag2ol 1.nl/prinsjesdag/video’s. Zie voor voorbeelden van
foto’s: http ://www. prinsjesdag2ol 1 .nl/prinsjesdag/foto’s.

• Wens 4: effect op u (weging 12,6%)

In het onderdeel ‘effect op u’ op de Prinsjesdag website wordt naar doelgroep
gepresenteerd wat de kabinetsplannen voor 2013 zijn. Dit onderdeel wordt via een widget
beschikbaar gesteld aan redacties van relevante websites. Daarnaast zou het mooi zijn als
het ook via de app ontsloten kan worden. Een aandachtspunt hierbij is dat de kans bestaat
dat het onderdeel dit jaar niet gepresenteerd kan worden i.v.m. de kabinetswisseling.

• Wens 5: interactieve route Gouden Koets (weging 12,6%)

De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de app een interactieve versie van de route die
de Gouden Koets op Prinsjesdag volgt te bekijken. Het is wellicht een idee om de
interactieve route van de Gouden Koets te relateren aan tijdstippen. Zo kan degene die
geïnteresseerd is aan de hand van het tijdstip weten waar hij op de route kan gaan staan
om een glimp van de koets op te vangen. Een voorbeeld van een platte route van de
Gouden Koets is te vinden op
http ://www.prinsjesdag2Ol LnI/prinsiesdag/de gouden koets. Ook bestaat een layar van
de route van de Gouden Koets.

Offerteaanvraag Versie 1.0
Facetnavigatie website en Prinsjesdag app 7 van 16 d.d. 6 juli 2012



Distributie
Opdrachtnemer verzorgt namens opdrachtgever (ministerie van Financiën als afzender) het
aanbieden van de app in de Apple App Store en de Google Play Store. Daaronder wordt in
ieder geval verstaan dat opdrachtnemer verantwoordelijkheid draagt voor tijdige
beschikbaarheid van de (juiste versie van de) app in zowel de Apple App Store en de Google
Play Store zodat gebruikers de app kunnen downloaden vanaf het door het ministerie van
Financiën gespecificeerde moment.

1.3.4. Onderhoud en contentbeheer

Opdrachtnemer verzorgt gedurende een jaar het onderhoud en het contentbeheer aan de app.
Deze periode gaat in op het moment dat de app beschikbaar is via de stores en duurt voort tot
en met dinsdag 17 september 2013 (Prinsjesdag 2013).

Onder onderhoud wordt in ieder geval verstaan: het oplossen van problemen met de app
(zogenaamde bugfixes) en kleine functionele updates. Onder beheer wordt eventuele
contentbeheer verstaan. Hiervoor moeten nadere afspraken worden gemaakt.

Voor het onderhoud en contentbeheer dient bij inschrijving een budget te worden afgegeven
waarbij deze bugs en changes kunnen worden opgepakt. Onderhouds- en
beheerwerkzaamheden worden op basis van werkelijke tijd in rekening gebracht, waarbij het
afgegeven budget als maximum geldt.

Het is mogelijk dat het ministerie van Financiën eventueel nog een jaar gebruik maakt van
opdrachtnemer voor hosting, onderhoud en contentbeheer aan de app. Het ministerie zal in
dat geval een optie tot verlenging met de periode van één (1) jaar op in de overeenkomst
opnemen.

1.3.5. Gebruik na Prinsjesdag 2012

De app moet zo zijn ingericht dat deze elk jaar opnieuw met minimale inspanning van het
ministerie van Financiën te hergebruiken is; d.w.z. dat er jaarlijks nieuwe content kan worden
toegevoegd voor Prinsjesdag van dat betreffende parlementaire jaar. De app moet te
onderhouden zijn door een andere leverancier of door het ministerie zelf. Ook moet de app uit
te breiden zijn naar bijvoorbeeld andere functionaliteiten en besturingsplatforms, eventueel
ook door een andere leverancier of het ministerie zelf. De intellectuele eigendoms- en
beheerrechten dienen dan ook in principe bij het ministerie van Financiën te berusten.

Op verzoek van het ministerie dient alle documentatie dat voor het onderhoud en het beheer
benodigd is te worden opgeleverd. Tijdens de onderhouds- en beheerperiode dient tegelijk
met het uitbrengen van bugfixes en functionele updates de onderhouds- en
beheerdocumentatie te worden geactualiseerd.
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Concreet betekent dit het volgende:
• fase 1 van de app moet minimaal een week voor 14 september, bij voorkeur begin

september, op een nader te bepalen tijdstip beschikbaar zijn om gedownload te
kunnen worden door gebruikers in zowel de Apple App Store als de Google Play Store;

• de facetnavigatie moet ook ruim voor 14 september gerealiseerd, maar niet
gepubliceerd zijn;

• het ministerie van Financiën heeft minimaal drie (3) dagen nodig om zowel
facetnavigatie als de app te testen voor eventuele goedkeuring;

• eventuele wijzigingen aan de facetnavigatie en de app n.a.v. bevindingen van het
ministerie moet opdrachtnemer ook nog tijdig kunnen doorvoeren;

• opdrachtnemer ontvangt uiterlijk donderdag 13 september 2012 de benodigde content
via Sdu. Opdrachtnemer zorgt — onder strikte geheimhouding — dat deze gegevens
voor de facetnavigatie en de app beschikbaar zijn op het van tevoren overeengekomen
moment;

• fase 2 van de app moet op een n.t.b. datum en tijdstip (vrijdag 14 september of
dinsdag 18 september) beschikbaar zijn om gedownload te kunnen worden door
gebruikers in zowel Apple App Store als de Google Play Store;

• opdrachtnemer zal onder geen beding de facetnavigatie en de app met vertrouwelijke
gegevens eerder ter beschikking stellen dan het overeengekomen moment.

2.2.2. Uitvoerïngsadres

Uitvoering van de opdracht vindt plaats bij de opdrachtnemer.

2.3. Toepasselijke voorwaarden

Op de beoogde opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten
(ARBIT-2010) van toepassing (zie bijlage 1). De algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere algemene voorwaarden of
bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4. Opbouw offerte / gun ningcriteria

2.4.1. Inleiding

De offerte dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
1. referenties (weging 10°h);
2. RAVA-plan (weging 25°h);
3. planning (weging 10%);
4. presentatie/interview (weging 30%);
5. prijs (weging 25%).

2.4.2. Toelichting bij referenties (weging 10%)

Het ministerie van Financiën wil graag 4 referenties van uw bedrijf ontvangen. Deze
referenties mogen niet ouder dan twee (2) jaar zijn. Dat wil zeggen dat de opdracht niet
langer dan twee (2) jaar geleden mag zijn afgerond.

Voor wat betreft de referenties gelden de volgende eisen:
• minimaal één van deze referenties betreft het ontwikkelen en onderhouden van een

oplossing die functioneel vergelijkbaar is met de gevraagde oplossing voor facetnavigatie.
Daarmee wordt bedoeld dat er op deze site door middel van facetnavigatie gegevens
moeten worden kunnen geselecteerd en geordend naar keuze van de gebruiker en dat
deze gegevens moeten kunnen worden opgeslagen;
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2.4.5. Toelichting bij presentatie/interview (weging 30%)

Binnen de week na sluiting van de indieningtermijn van de offerte zal een afspraak
plaatsvinden met de projectleider en belangrijkste projectmedewerker waarin de offertes
toegelicht kunnen worden. De toelichting zal bestaan uit een korte presentatie van maximaal
10 minuten en een interview van maximaal 35 minuten. U dient in de offerte aan te geven wie
de projectleider en projectmedewerkers zullen zijn en wat hun rol en inzet is tijdens de
uitvoering van de opdracht.

2.4.6. Toelichting bij prijs (weging 25%)

U dient in bijlage 2 “prijsformat” uw prijzen — exclusief BTW — op te nemen voor de volgende
onderdelen:

1. ontwikkeling van de facetnavigatie zoals omschreven in deze offerteaanvraag en
conform de inhoud uw eigen aanbieding;

2. ontwikkeling van de app zoals omschreven in deze offerteaanvraag en conform de
inhoud uw eigen aanbieding;

3. realisatie van de onder 1.3.2 genoemde wensen, waarbij iedere wens als optie wordt
aangeboden en separaat wordt geprijsd;

4. een budget voor hosting, onderhoud en beheer en een uurtarief voor aanvullende
werkzaamheden aan de facetnavigatie, de app en (tegen meerprijs) de aangeboden
opties zoals omschreven in deze offerteaanvraag voor de periode van één jaar, waarbij
geldt dat het ministerie van Financiën tegen ditzelfde tarief nog één jaar onderhoud
kan afnemen als opdrachtgever ervoor kiest gebruik te maken van deze optie;

5. overige (optionele) kosten.

De totale kosten van de aanbiedingen zullen worden vergeleken door alle onder 1. tot en met
5. genoemde kosten bij elkaar op te tellen. Hierbij worden de kosten genoemd voor de
realisatie van het onderhoud van de genoemde optie vermenigvuldigd met de percentages
genoemd in 1.3.2 genoemde kosten.
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Bijlagen

• Bijlage 1: ARBIT-2010
• Bijlage 2: Prijsformat
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Bij de offer-te aanvraag inzake de realisatie facetnavigatie
tb.v. website en realisatie Prinsjesdag app

ten behoeve van het

ministerie van Financiën

Contactpersoon

____________

Datum 11 juli 2012
Versie 1.0.
Status Deflnitie



7. Vraag: In 1.2.5 doelt u op herbruikbaarheid van de oplossing voor volgende
Prinsjesdagen. Hoe verhoud dit zich tot de website rijksoverheid.nl? Is het
wenselijk om bij de oplossing nu al rekening te houden met een eventuele
overgang van de Prinsjesdag informatie naar rijksoverheid.nl, dan wel de
oplossing in hetzelfde systeem als rijksoverheid.nl te bouwen?

Antwoord: Het is voldoende dat het ministerie van Financiën de beschikking heeft over de
intellectuele eigendom- en beheertechten.

8. Vraag: De door u gevraagde website inclusief facetnavigatie lijkt al te bestaan onder
het url www.prinsjesdag2oll.nl. Kunt u toelichten waarom dit opnieuw wordt
aanbesteed?

Antwoord: In de jaren 2010 en 2011 is “voortgeborduurd” op een opdracht die in 2009
door het ministerie na concurrentiestelling is geplaatst. Aangezien de totale
omvang van deze opdracht de in het BAO vastgelegde drempelwaarde dreigt te
overschrijden is (hernieuwde) concurrentiestelling noodzakelijk gebleken.

9. Vraag: Betreft de scope van de aanvraag integratie van facetnavigatie in een
bestaande website of bouw van een compleet nieuwe website inclusief
fa cetnavi gati e?

Antwoord: Het deel van de opdracht dat de website aangaat betreft de bouw van een
compleet nieuwe website inclusief facetnavigatie.

10. Vraag: Op welke vlakken wijkt de door u gevraagde website inclusief facetnavigatie af
van de bestaande website inclusief facetnavigatie?

Antwoord: De opdracht betreft de herbouw van de bestaande website
(http://miljoenennota.prinsjesdag2oll.nl/), echter met aanpassing /
actualisering van de content. De gevraagde website inclusief facetnavigatie
wijkt dus niet wezenlijk af van de bestaande website inclusief facetnavigatie.

11. Vraag: Welke eisen stelt u aan de facetnavigatie?

Antwoord: Dat deze functioneel gelijkwaardig is aan de bestaande facetnavigatie en dat
de definitieve content (de Prinsjesdagstukken) in september in een tijdsbestek
van maximaal 4 dagen via de website door middel van facetnavigatie ontsloten
kan worden.

12. Vraag: Is er een beschrijving van de gevraagde functionele werking van de
facetnavigatie?

Antwoord: Nee, deze beschrijving is niet voorhanden. De functionaliteit van de huidige
site zal daarom als voorbeeld dienen.

13. Vraag: Is er een sitemap beschikbaar?

Antwoord: Nee, een sitemap van http://miljoenennota.prinsjesdag2oll.nl/ is niet
beschikbaar.
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20. Vraag: Is het noodzakelijk dat content wordt ingevoerd in het systeem door de
opdrachtnemer of kan dit ook gedaan worden door het Ministerie van
Financiën, wanneer dit voldoende gebruikersvriendelijk wordt gefaciliteerd? Dit
verlaagt mogelijk ook het risico op lekken, omdat de content het Ministerie van
Financiën niet hoeft te “verlaten”.

Antwoord:

21. Vraag:

Antwoord:

Indien de functionaliteit voor contentbeheer voldoende gebruiksvriendelijk is
zal het ministerie van financiën zelf zorg dragen aanpassingen van de content.
Door de tijdsdruk zal het ontsluiten van de Prinsjesdagstukken door middel van
facetnavigatie zeker niet door het ministerie zelf worden gedaan.

22. Vraag: In het geval dat vertrouwelijke informatie onverhoopt toch uit lekt, welke
condities zijn dan leidend bij het al dan niet opleggen van de boete aan
opd rachtn em er?

Antwoord:

23. Vraag:

Antwoord:

Dat de verantwoordelijkheid voor het lekken te wijten is aan het doen of laten
van de opdrachtnemer.

Kunnen wij de te tekenen geheimhoudingsverklaring ontvangen als onderdeel
van de NvI van 13 juli 2012?

De opdracht zal gebaseerd zijn op de Algemene Rijksvoorwaarden Bij
ITOvereenkomsten (ARBIT). De bepalingen met betrekking tot geheimhouding
zijn opgenomen in artikel 17 van de ARBIT.

24. Vraag: Moeten gebruikers de gegevens over de miljoenennota via de app ook zonder
internetverbinding kunnen bekijken?

Antwoord:

25. Vraag:

Antwoord:

Ja, door de Prinsjesdagstukken integraal of gedeeltelijke (mogelijk door middel
van de gewenste facetnavigatie) te downloaden.

26. Vraag: Wordende kosten voor distributie via de Google Play Store en Apple App Store
gedragen door de opdrachtgever of de opdrachtnemer?

Antwoord: Deze kosten zullen door de opdrachtnemer moeten worden voldaan en dienen
in de af te geven kosten en tarieven te zijn verrekend.
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34. Vraag: Waarom wordt er niet voor gekozen om de bestaande miljoenennota website
bij een nieuwe leverancier in beheer te geven waarbij hij tevens kan worden
ingezet voor dit jaar?

Antwoord: Omdat het ministerie niet beschikt over de intellectuele eigensdomsrechten op
de broncode.

35. Vraag: Welke eisen worden gesteld aan de hosting, wat zijnde verwachte aantallen
bezoekers (gebaseerd op vorig jaar?). Wat bij een DD0S (of soortgelijke)
aanval? Met welke partij moet worden samengewerkt welke de huidige site
host? Zijn er bestaande contracten/infra waarop we mee kunnen liften?

Antwoord: De verwachte maximale aantallen bezoekers zijn als volgt:
• Maximaal 15.000 bezoeken per uur
• Maximaal 1.000 gelijktijdige bezoekers
• Door middel van facetnavigatie doorzoeken miljoenennota: maximaal 250

gelijktijdige gebruikers.
Zie ook het antwoord op vraag 16.

Bij de aanbieding voor facetnavigatie dient ook een optionele aanbieding voor
hosting te worden gedaan. Meeliften op bestaande overeenkomsten is niet
mogelijk.

36. Vraag: Ten aanzien van facetnavigatie: gaat het hier om de type navigatie of wordt
hier specifiek gedoeld op het product van Facetbase? Kunnen jullie hierbij ook
specificeren wat van de ontwikkeling van het web gedeelte bedoeld wordt?
Wordt er doorgebouwd op het huidige platform (integratie van het product van
Facetbase), of komt er een volledig nieuw platform?

Antwoord: In de aanvraag wordt facetnavigatie als functie gevraagd. Toepassing van het
product Facetbase (toegepast in de huidige site) is niet vereist, maar wel
toegestaan.

37. Vraag: Is de webcode eigendom van MinFin? Wie heeft de huidige site gebouwd? En
met welke techniek/programmeertaal/hostingomgeving is het huidige platform
ontwikkeld?

Antwoord: De huidige site is gebouwd door Facetbase. Voor de navigatie is gebruikt
gemaakt van het product Facetbase.

38. Vraag: Ten aanzien van SLA and maintenance: wat zijn de verwachte content
wijzigingen en is het mogelijk om hier afspraken over te maken? Wanneer is
het meerwerk (nieuw project) en wat valt er binnen de SLA en onderhoud?

Antwoord: De content van de site wordt éénmaal per jaar geheel herzien. Na oplevering
van de site en na Prinsjesdag 2012 zal het aantal wijzigingen zeer beperkt zijn.
Het is verder aan de inschrijver om op basis van deze aanname in de
aanbieding verdere uitgangspunten te formuleren met betrekking tot SLA en
onderhoud.
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44. Vraag: Wordt van de opdrachtnemer verwacht dat deze ook de content (de teksten
van de nota) opdeelt aan de hand van trefwoorden en thema’s tbv de
facetnavigatie (punt 1.2.4)? Zo ja, wanneer kan hier aan worden begonnen, en
wat zijn de richtlijnen hier voor? Of gaat het puur om het naderhand (na
prinsjesdag) aanpassen of toevoegen van thema’s en trefwoorden aan een
eerder ingerichte structuur?

Antwoord: Ja, op basis van de documentstructuur van de Miljoenennöta waarbij aan de
tekstdelen metagegevens worden toegekend. Medewerkers van Financiën
zullen hierop controles en correcties uitvoeren. De content wordt aangeleverd
in de week voorafgaand aan Prinsjesdag. In het weekend voorafgaand aan
Prinsjesdag vinden controle en correcties plaats.

45. Vraag: In de aanvraag wordt zowel gesproken over een smart phone App als een
website. Wordt hier ook beide bedoeld? (Dus zowel een App als een mobiele
site?)

Antwoord: Ja, de opdracht bestaat uit twee delen, te weten:
• deelopdracht facetnavigatie voor de Miljoenennota (beschreven in 1.2 van

de aanvraag);
• deelopdracht Prinsjesdag app. (beschreven in 1.3 van de aanvraag).
Inschrijven voor één of beide deelopdrachten is toegestaan.

46. Vraag: Uit de specificatie wordt ons niet duidelijk waarom er specifiek gestuurd wordt
op twee apps. te weten 1 voor iOS en 1 voor Android. Alle gevraagde
functionaliteit, buiten het offline beschikbaar zijn van de toepassing, is te
realiseren in een adaptive HTML5 website. Het realiseren van een adaptive
oplossing zou leiden tot significant minder ontwikkelwerkzaamheden (er wordt
slechts 1 oplossing gerealiseerd versus 3). Bonus: zou dan ook voor relatief
kleine extra kosten doorgetest kunnen worden op extra platforms zoals
Windows en Blackberry Het grootste voordeel van een App boven een HTML5-
site is de “native” experience en de vindbaarheid via de AppStore/Market. Zelfs
een app zal echter nooit 100°h functioneel zijn zonder internetverbinding,
omdat eigenlijk alle content online zal moeten staan (vanwege de gevoelige
aard en wens om deze te kunnen updaten). Anderzijds is het mogelijk om een
HTML5-website deels offline beschikbaar te maken.

Antwoord: Het is de wens van het ministerie van Financiën om twee native apps aan te
bieden.

Nota van Inlichtingen bij offerteaanvraag Versie 1.0
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49. Vraag: Er wordt aangegeven dat de richtlijnen voor overheidswebsites aangehouden
moeten worden. Echter de twee infographics op prinsjesdag2oll zijn beiden in
Flash en voldoen daarmee niet aan deze richtlijn. Als er gesproken wordt over
richtlijnen speelt meestal de discussie drempels vrij. Omdat er gebruik
gemaakt wordt van Flash zal het verkrijgen van dit keurmerk erg lastig
worden. Graag horen wij u mening aangaande bovenstaande twee punten.

Antwoord: Voor websites van de Rijksoverheid geldt dat zij moeten voldoen aan de
webrichtlijnen
Flash is toegestaan maar er dient dan wel alternatieve content getoond moeten
worden.

50. Vraag: De gevraagde functionaliteit is onduidelijk. Deze kan op dit moment
geïnterpreteerd worden, als een kaartje (map) met markers en tijdstippen, tot
een toepassing waarbij een kaartje gecombineerd wordt met live video stream
en social media. Graag horen wij van wat u verwacht en of een voorstel van
onze zijde gewenst is.

Antwoord: Het ministerie van Financiën wil de route ook aanbieden in de app. Zie 2.3.2.
van de aanvraag, Wens 5. Het is aan de inschrijvers hiertoe een voorstel te
doen.

51. Vraag: In de geleverde specificatie wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van social
media. Wordt hier een advies van onze zijde verwacht?

Antwoord: Hier is niet om gevraagd maar de inschrijver kan deze mogelijkheden als optie
(“meerwaarde” in het RAVA plan) opnemen in de aanbieding, met vermelding
van eventuele meerprijs.

Nota van Inlichtingen bij offerteaanvraag Versie 1.0
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Overeenkomst ARBIT

inzake de

realisatie van de online Miljoenennota middels een website met facetnavigatie



De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën,
voor deze,

___________

de directeur van de Directie Communicatie, de heelt____________
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Aspacts BV. (statutair) gevestigd te Eindhoven, te dezen vertegenwoordigd door haar operationeel
directeur, 1
hierna te noemen: Wederpartij,

Overwegende dat:

a. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan de realisatie en hosting
van de onhine Miljoenennota middels een website met facetnavigatie;

b. Opdrachtgever heeft in verband met hetgeen hiervoor is overwogen op 6 juli 2012 aan 7 partijen een
Bestek toegezonden;

c. Wederpartij heeft op 17juli 2012 een offerte gedaan;

d. Opdrachtgever de opdracht op 20juli 2012 na bestudering van de 4 ontvangen offertes heeft gegund aan
Wederpartij.

Komen overeen:

Overeenkomst ARBIT inzake realisatie van de online Mijoenennota middels
een website met facetnavigatie tussen Aspacts BV. en het ministerie van Financiën

Blad 3 (van 9)



artikel 7. Vergoeding

7.1 Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen:

a) Voor de realisatie van de online Miljoenennota:

Realisatie website:
Realisatie mobiele website:
Subtotaal:
Minderwerk app koppeling
Subtotaal
Projectkorting
Totale aanneemsom realisatie van de online Miljoenennota: € 40.000,--

b) In de sub a) gespecificeerde aanneemsom zijn de kosten voor de realisatie van de koppeling met
de door Sharewire BV. te ontwikkelen app niet begrepen. Deze kosten zullen na Acceptatie van
de website op basis van werkelijk bestede uren tegen een tarief van €90-- aan het ministerie in
rekening worden gebracht. Het maximaal aantal te declareren uren bedraagt 1 10.

c) Inclusief de hosting van de in voorgaande jaren ontwikkelde websites zijn de kosten voor hosting
als volgt opgebouwd:

Facetbase Licentie (€ 150,-- per maand)
Hosting eerste maand (inclusief upscale/ Foadbalance 1-09-2012 tot 01-10-
2012)
Hosting dedicated -1 (per maand €150,--)
SLA Silver (per maand €75--)
Hosten archiefwebsites (3 jaartallen â €25,-- per website per maand)
Totaal SLA en hosting

Overeenkomst ARBIT inzake realisatie van de onhine Miljoenennota middels
een website met facetnavigathe tussen Aspacts BV. en het ministerie van Financiën
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Aldus overeengekomen op 8 augustus 2012 en ondertekend in tweevoud door:

OPDRACHTGEVER

Directie Communicatie

Handtekening

Plaats: Den haag

Datum:...

WEDERPARTIJ

Handtekening

Plaats: Eindhoven

Datum

Overeenkomst ARB1T inzake realisatie van de onhine Miljoenennota middels
een website met facetnavigatie tussen Aspacts BV. en het ministerie van Financiën
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BIJLAGE B: GEHEIMHOUDINGS- EN BEVEILINGSVERKLARING

Ondergetekende, Th. Slaats, Operationeel Directeur van Aspacts B.V. te Den Haag, verklaart de
hiernavolgende geheimhoudings- en beveiligingsvoorwaarden voor Prinsjesdag strikt in acht te zullen
nemen.

1. Alle Prinsjesdagstukken (o.a. Miljoenennota 2013, rijksbegroting 2013, Belastingplan 2013) en de
overige door Financiën geleverde informatie, zowel mondeling als schriftelijk (al dan niet digitaal),
dienen door Ondergetekende strikt vertrouwelijk te worden behandeld tot en met: DINSDAG 18
SEPTEMBER 201215.15 UUR.

2. Ondergetekende is verplicht om bedoelde geheirnhoudingsplicht en alle andere voorwaarden in deze
verklaring op te leggen aan alle andere betrokkenen die zij betrekt bij de uitvoering van de
overeenkomst, bijvoorbeeld onderaannemers of degenen die binnen de betreffende organisatie
noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de informatie.

3. Indien de geheimhouding of een andere voorwaarde uit deze verklaring wordt geschonden door
Ondergetekende of derden, zal Ondergetekende een direct opeisbare boete verbeuren ad € 50.000,--.
Deze boete staat los van eventuele nadere schadevergoeding die opdrachtgever i.g.v. schending van
een van de voorwaarden uit deze verklaring kan vorderen op basis van de overeenkomst.

4. De geheimhoudingsplicht houdt onder andere in dat:

Ondergetekende uit de gesprekken niets publiceert; hij/zij zal daarover niet met anderen spreken en
informatie niet aan anderen geven (met uitzondering van degenen binnen de eigen organisatie die hij/zij
daar noodzakelijkerwijs bij moet betrekken of aan onderaannemers).

Ondergetekende verplicht is zorg te dragen voor een beveiligde omgeving, zowel digitaal als fysiek,
waarbinnen gewerkt wordt, binnen de Organisatie of bij onderaannemer. De server waarop de informatie
wordt bewaard dient goed beveiligd, voorzien van up to date beveiligingsvoorzieningen en
virusbestrijding te zijn. Indien bewerking op laptop met draadloze verbinding nodig is, dan uitsluitend met
WPA2 beveiligde WiFi verbinding.

Ondergetekende verplicht is ervoor te zorgen dat alleen de opdrachtgever, onderaannemers of
medewerkers van Ondergetekende die binnen de betreffende organisatie aan de opdracht werken,
toegang hebben tot alle (geleverde) informatie. Toegang tot de informatie moet alleen mogelijk zijn met
een persoonlijk account en via een wachtwoord. De handelingen van de betrokken medewerkers binnen
de organisatie van Ondergetekende of onderaannemers worden gelogd.

5. Na voltooiing van de opdracht moet Ondergetekende de informatie wissen van alle informatiedragers.
Papieren informatie dient te worden vernietigd op een wijze die de geheimhoudingsverplichting
waarborgt.

6. Ondergetekende licht voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht toe welke maatregelen men heeft
getroffen om de vertrouwelîjkheid van de informatie te garanderen. Instemming van Opdrachtgever
m.b.t. de genomen maatregelen levert geen vrijwaring op van Ondergetekende.

(Handtekening)

Deze verklaring maakt integraal deel uit van de overeenkomst inzake de ontwikkeling van de online
Miljoenennota tussen het ministerie van Financiën en Aspacts B.V.
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Overeenkomst ARBIT

inzake

de ontwikkelïng en het onderhoud van de Prinsjesdag App



De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën,
voor deze,
de directeur van de Directie Communicatie, de heer R. Doistra

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Sharewire BV., (statutair) gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door haar directeur, de
heer 1. Wentholt,
hierna te noemen: Wederpartij,

Overwegende dat:

a. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan een app;

b. Opdrachtgever heeft in verband met hetgeen hiervoor is overwogen op 6juli 2012 aan 7 partijen een
Bestek toegezonden;

c. Wederpartij heeft op 17juli 2012 een offerte gedaan;

d, Opdrachtgever de opdracht op 20juli 2012 na bestudering van de 4 ontvangen offertes heeft gegund aan
Wederpartij.
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4.2. Indien een of beide de apps op 7 september 2012 niet in de app stores beschikbaar zijn omdat
Wederpartij de app later dan het onder 4.1 .a) of 4.1 b) genoemde tijdstip heeft ingediend, verbeurt
Wederpartij een boete vani__________

artikel 5. Acceptatie

5.1. De Acceptatie van de Prestatie vindt plaats door middel van schriftelijke goedkeuring door
Opdrachtgever van de door Wederpartij bij de app stores tijdig aan te leveren app.

artikel 6. Onderhoud

6.1. Wederpartij onderhoudt de ontwikkelde en geaccepteerde App tot 17 september 2013 (Prinsjesdag
2013). Het onderhoud omvat correctief onderhoud (bug fixing), ondersteuning en aanmelden van
updates in de App Store en Google Play.

6.2. De aan het onderhoud bestede tijd zal door Wederpartij worden geregistreerd. Zodra het aantal
bestede uren achtereenvolgens 40 en 60 uur bedraagt, zal Opdrachtgever bericht ontvangen, onder
gelijktijdige overlegging van de geregistreerde uren.

6.3. Uiterlijk in september 2013 zal Wederpartij Opdrachtgever een eindoverzicht van de geregistreerde
uren verstrekken. De alsdan niet bestede tjd zal beschikbaar zijn voor het Onderhoud na 17
september 2013.

6.4. Indien Opdrachtgever geen prijs stelt op voortzetting van het Onderhoud na 17 september 2013,
zullen de niet bestede uren door Wederpartij worden gecrediteerd.

artikel 7. Vergoeding

7.1. Partijen komende navolgende Vergoeding overeen:

a) Voor de ontwikkeling van de app:

Totaal ontwikkeling app € 45.000,--

b) Voor de ontwikkeling van de app:

Overeenkomst ARBIT inzake de ontwikkehng en het onderhoud van de Prinsjesdag App
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Aldus overeengekomen op 8 augustus 2012 en ondertekend in tweevoud door:

OPDRACHTGEVER WEDERPARTIJ

Directeur

_______________

Directie Communicatie

Handtekening Handtekening

Plaats: Den haag -, Plaats: Den Haag

Datum Datum (./%k.,t3
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BIJLAGE 8: GEHEIMHOUDINGS- EN BEVEILINGSVERKLARING

Ondergetekende, t Wentholt, Directeur van Sharewire BN. te Den Haag, verklaart de hiernavolgende
geheimhoudings- en beveiligingsvoorwaarden voor Prinsjesdag strikt in acht te zullen nemen.

1. Alle Prinsjesdagstukken (o.a. Miljoenennota 2013, rijksbegroting 2013, Belastingplan 2013) en de
overige door Financiën geleverde informatie, zowel mondeling als schriftelijk (al dan niet digitaal).
dienen door Ondergetekende strikt vertrouwelijk te worden behandeld tot en met: DINSDAG 18
SEPTEMBER 2012,15.15 UUR.

2. Ondergetekende is verplicht om bedoelde geheimhoudingsplicht en alle andere voorwaarden in deze
verklaring op te leggen aan alle andere betrokkenen die zij betrekt bij de uitvoering van de
overeenkomst, bijvoorbeeld onderaannemers of degenen die binnen de betreffende Organisatie
noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de informatie.

3 Indien de geheimhouding of een andere voorwaarde uit deze verklaring wordt geschonden door
Ondergetekende of derden, zal Ondergetekende een direct opeisbare boete verbeuren ad € 50.000,--.
Deze boete staat los van eventuele nadere schadevergoeding die opdrachtgever i.g.v. schending van
een van de voorwaarden uit deze verklaring kan vorderen op basis van de overeenkomst.

4. De geheim houdingsplicht houdt onder andere in dat:

Ondergetekende uit de gesprekken niets publiceert; hij/zij zal daarover niet met anderen spreken en
informatie niet aan anderen geven (met uitzondering van degenen binnen de eigen organisatie die hij/zij
daar noodzakelijkerwijs bij moet betrekken of aan onderaannemers).

Ondergetekende verplicht is zorg te dragen voor een beveiligde omgeving, zowel digitaal als fysiek,
waarbinnen gewerkt wordt, binnen de organisatie of bij onderaannemer. De server waarop de informatie
wordt bewaard, dient goed beveiligd, voorzien van up to date beveiligingsvoorzieningen en
virusbestrijding te zijn. Indien bewerking op laptop met draadioze verbinding nodig is, dan uitsluitend met
WPA2 beveiligde WiFi verbinding

Ondergetekende verplicht is ervoor te zorgen dat alleen de opdrachtgever, onderaannemers of
medewerkers van Ondergetekende die binnen de betreffende Organisatie aan de opdracht werken,
toegang hebben tot alle (geleverde) informatie. Toegang tot de informatie moet alleen mogelijk zijn met
een persoonlijk account en via een wachtwoord. De handelingen van de betrokken medewerkers binnen
de organisatie van Ondergetekende of onderaannemers worden gelogd.

5. Na voltooiing van de opdracht moet Ondergetekende de informatie wissen van alle informatiedragers
Papieren informatie dient te worden vernietigd op een wijze die de geheimhoudingsverplichting
waarborgt.

6. Ondergetekende licht voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht toe welke maatregelen men heeft
getroffen om de vertrouwelijkheid van de informatie te garanderen. Instemming van Opdrachtgever
m.b.t. de genomen maatregelen levert geen vrijwaring op van Ondergetekende.

Deze verklaring maakt integraal deel uit van de overeenkomst inzake de ontwikkeling van de Prinsjesdag
app 2012 tussen het ministerie van Financiën en Sharewire B.V.
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