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Inleiding
Het ministerie van Financiën maakt gebruik van Kofax scansoftware voor het
digitaliseren van inkomende en uitgaande documenten. Het beheer van deze
software is extern belegd. De bijgevoegde memo (bijiage A) beschrijft de functionele eisen, de
volumecriteria, de licentievoorwaarden en responsetijden waaraan de leverancier
moet voldoen.

Tijdpad:
Omschrijving Datum

Verzenden offerte aanvraag Vrijdag 15 november 2013

Indienen vragen en melden tegenstrijdigheden in bet Dinsdag 19 november 2013
Offerte aanvraagdocument

Beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen Woensdag 20 november 2013

Sluiting offreertermijn Maandag 25 november 2013

Eventuele gesprekken / presentaties / bijeenkomst n.v.t.

Geplande datum gunning Woensdag 27 november 2013

Geplande uitvoeringstermijn (start / einde opdracht) 1 januari 2014 t/m 31 december 2014,
met optie tot verlengen

Offertetermijn en wijze van indienen
De uiterste datum voor het indienen van de offerte is maandag 25 november aanstaande. Offertes die
na deze datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
Uw offerte dient minimaal de volgende aspecten te omvatten:

- product beschrijving
- toepassing op de gestelde vraag
- prijzen

De digitale ofterte dient verstuurd te worden near: I londer vermelding

van kenmerknummer 201200123.002.059 ter attentie van1_____________________

Gestanddoening
Uw offerte dient tenminste 60 dagen geldig te zijn vanaf de dag waarop deze is ingediend.

Gunningcriteria
D Laagste prijs Economisch voordeligste aanbieding

De beoordeling vindt plaats volgens de onderstaande criteria:

Beoordelingscriteria Wegingsfactor

1.Geschikheid oplossing 45

2. De gevraagde prijs 55

Totaal 100
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Voorwaarden
Op de te gunnen opdracht zijn de Algemene Rfjksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot
het verrichten van Diensten (ARVODI 2011) van toepassing. Deze algemene voorwaarden bieden een
rijksbreed eenvormig kader voor dienstovereenkomsten tussen Rijksoverheid en derden. U treft de
voorwaarden bi] deze offerteaanvraag aan.
Uitgangspunt is dat de ARVODI door de opdrachtnemer zal worden geaccepteerd. U dient in uw offerte
expliciet aan te geven dat u akkoord bent met de ARVODI.

Contactpersoon en NAW/bankgegevens
U wordt gevraagd één contactpersoon (naam, afdeling, functie) van uw bedrijf aan te wijzen die
verantwoordelijk zal zijn voor de communicatie met opdrachtgever tijdens het offertetraject.
Tevens wordt u verzocht in uw offerte:

- de NAW gegevens te verstrekken van het adres waar de eventuele factu(u)r(en) inzake
onderhavige opdracht vandaan worden ontvangen; en

- de IBAN en BIC code op te geven.

Voorbehoud en transactiekosten
Financiën behoudt zich het recht voor om bi] onvoorziene situaties het oftertetraject tijdelijk of definitief
te stoppen. Indien blijkt dat de kosten boven € 130.000,- excl. BTW uitkomen, zal er een heroverweging
van de aanvraag en eventueel terugtrekken van de aanvraag plaatsvinden omdat het dan EU
aanbestedingsplichtig is.
Aan de offerte zullen voor Opdrachtgever geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de Overeenkomst
wordt gesloten.

Commercieel vertrouwelijk
De informatie die in uw offerte wordt verstrekt, zal door Financiën als strikt veftrouwelijk worden
behandeld, gewaarborgd en niet aan derden worden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg
van een wettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is.

Nota van Inhichtingen
Vragen ten aanzien van deze offerteaanvraag - welke uitsluitend in het formulier Nota van Inlichtingen
HIS in de word-versie per e-mail kunnen worden gesteld - dienen dinsdag 19 november, 14.00 uur in
het bezit te zijn bij de contactpersoon van de HIS. Alle tijdig ontvangen vragen worden voorzien van een
antwoord in een Nota van Inlichtingen, die u uiterlijk op dinsdag 19 november wordt toegezonden. 1k
vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en wens u veel succes met het maken van
uw offerte.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Bijlagen:

1. Profiel leverancier beheer kofax software;

2. ARVODI 2011;

3. Model dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2011;

4. Model Nota van Inlichtingen HIS.
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Bijiage A

Functionele elsen.
Van de leverancier wordt gevraagd om het Kofax platform en mn. de
onderstaande functionaliteit zelfstandig te kunnen inrichten, ondersteunen en
onderhouden:
- Enkelzijdig scannen (00k in batchvorm);
- Dubbelzijdig scannen (00k in batchvorm);
- OCRen van de ingescande documenten;
- Lege paginas verwijderen (automatisch);
- Scheidingsbladen herkennen;
- Profielen inrichten en onderhouden: zwart/wit, greyscale en kleur;
- Inrichting en onderhoud van batchclasses;
- Koppeling met de Urns applicaties Docrnan en Digidoc d.m.v. XML-bestanden;

Vol u me.
- 70.000 paginas per rnaand;
- Volumegroei 2014 met 20 procent.

Formaat.
- PDF/A-Ia (ISO 19005-1)
- 300 DPI voor alle proflelen (zwart/wit, greyscale en kleur)

Licenties.
Het ministerie van Financiën gebruikt op dit moment het Kofax Enterprise 10
platform met de onderstaande modules:
- Kofax Capture, 2 concurrent stations;
- Kofax PDF image & text;
- Kofax VRS (2x);
- Kofax Transformation Modules;
- Licentie 1.000.000 images scan volume;
- Licentie 1.000.000 images PDF volume;
- Licentie 300.000 images KTM volume;
- Kofax Software Upgrade Garantie (SUA).

Preventief I regulier beheer.
Het regulier beheer wordt door de leverancier 1 keer per maand uitgevoerd; 6
maanden 2 dagdelen per maand en 6 maanden 1 dagdeel per maand. De
hieronder beschreven supportwerkzaamheden zijn van toepassing tijdens de
beheeruren:
- Opstellen van impactanalyse (voor RFC);
- Afstellen van OCR herkenning;
- Batchclasses opschonen en optimaliseren;
- Beheren gebruiksrechten binnen Kofax;
- Controleren licentiegebruik;
- Controleren van do beschikbare schijfruimte op de servers;
- Controleren van Windows eventlogs;
- Inrichten of vernieuwen van de Kofax testomgeving;
- Maken van rapportage / aanvullen van logboek;
- Onderzoek van de errorlogs;
- Opschonen systeem;
- Testen van nieuwe modules/oplossingen;
- Uitvoeren van aanpassingen op het proces;
- Verbeteren van de OCR herkenning;
- Bijhouden en signaleren van verval- en verlengdata software upgrade
- garanties en overige overeenkomsten;
- Periodiek overleg met betrekking tot marktontwikkelingen;
- Periodiek overleg met betrekking tot voortgang support;
- Verbetervoorstellen aandragen.
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De onderstaande supportwerkzaamheden worden in voorkomende gevallen buiten
kantoortijd uitgevoerd:
- Minor upgrades;
- Installeren van servicepacks.

Vernieuwing.
De mogelijkheid tot het aanschaffen van een strippenkaart voor vernieuwing. De
leverancier vermeldt in de offerte de voorwaarden van de strippenkaart.

Responsetijd.
De leverancier neemt maximaal 4 uur na het ontvangen van de melding contact
op met het ministerie van Financiën. Zo mogelijk wordt het incident telefonisch of
per e-mail opgelost. Lukt dit niet dan is er binnen 8 uren na ontvangst van het
incident een consultant bij het ministerie van Financiën ter plaatse.

Offerteaanvraag Versie 1.0
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1 Gegevens offerteaanvraag

Gegeven door

Beheer Kofax software

Kenmerk 201300123.002.059

2 Vragen (Naar aanleiding van de door gegadigden gestelde vragen
worden onderstaande inlichtingen gegeven)

Vraagnummer 1 ARVODI 2011, art.13.1 en art. 3 uit het model
dienstverleningsovereenkomst lijken tegenstrijdig. De
uitgevraagde diensten Beheer, Ondersteuning en
Onderhoud kunnen wi] op basis van vaste prijs bieden.
De uitgevraagde diensten aangaande Inrichting zijn
werkzaamheden die na uitvoer achteraf in rekening
wordegçbracht. Isdatakkoord?

Ja
Antwoord 1
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Vraagnummer 2 ARVODI 2011, art.23.1. Het intellectuele
eigendomsrecht ligt in het geval van het leveren van
software(Iicenties) bij de leverancier en kan om deze
reden nooit bij Opdrachtgever komen te liggen. Het
verzoek is dan oak om dit artikel te laten vervallen.

In de ARVODI 2011 kunnen geen wijzigingen worden
aangebracht. Als een artikel ult de ARVODI niet is
opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst, is het

oak niet van toepassing.

Antwoord 2 [

__________

-— -—

Vraagnummer 3 Offerteaanvraag / Bijiage A: De uitvraag is ook het
inrichten van de omgeving. Welke processen zijn nu
reeds ingericht en wat verwacht het Ministerie dat door
Opdrachtnemer nag ingericht moet gaan warden?

Er zijn 3 batchclasses ingericht (Post Algerneen,
Terugscannen en Burgerbrieven). De registratie van de
metadata vindt plaats in KTM, Vervolgens watden de
XML’s en pdf’s op een fileshare geplaatst en
geImporteerd in Digidoc.
Er is oak batchclass voor Docman (doclm port). Deze
maakt geen gebruik van KTM.
Mogelijk moeten in de toekornst nag extra batchclasses
ingericht warden voar Digidoc. Op dit moment is nag
niet in te schatten hoeveel dit er zullen zijn. Naar
verwachting hoeven er in 2014 geen extra batchclasses
te warden ingericht.

Antwoord 3

Vraagnummer 4 Model dienstverleningsovereenkomst Art. 3.5: Het
aangeboden contract voor software support alsook
Kofax Software Upgrade Garantie (SUA) wordt vooraf
per kalenderjaar en ineens in rekening gebracht. Dit
geldt ook voor geleverde software (licenties, modules).
Betaling van diensten (consultancy) warden per maand
achteraf in rekening gebracht. Is dat akkoord?

Is niet aan 1-Regie, graag de ‘regels’ zoals van
toepassing bij de HIS taepassen

Antwoord 4

Vraagnummer 5 Offerteaanvraag / Bijlage A: Hoe is het huidige beheer
qua frequentie ingericht en voldoet dit aan de
requirements?

Antwoord 5 Het regulier beheer wardt door de leverancier 1 keer
per maand uitgevoerd; 6 maanden 2 dagdelen per
maand en 6 maanden 1 dagdeel per maand.
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Vraagnummer 6 Offerteaanvraag / Bijiage A: Heeft het Ministerie reeds
een beeld van het aantal dagen dat dient te warden
opgenomen voor de strippenkaart? Zo ja hoeveel
dagen per jaar?

Voorkeur is een strippenkaart van 8 dgn (96 uur).

Antwoord 6
Vraagnummer 7 Otterteaanvraag / Bijiage A: Is de huidige technische

omgeving omschreven en gedocumenteerd? En is deze
beschikbaar voor Opdrachtnemer?

De technische inrichting is deels beschreven.
Antwoord 7

Vraagnummer 8 Offerteaanvraag / Bijlage A: Zijn er behalve de
genoemde koppelingen aan Docman en Digidoc
meerdere koppelingen en/of interfaces? Zo ja, welke?

Nee.

Antwoord 8

Vraagnummer 9 Offerteaanvraag I Bijiage A: Welke database(s) en
versie(s) is (zijn) in gebruik waar de Kofax omgeving
gebruik van maakt?

De Kofax om;ncJ maakt ciebruik van MSSQL 2008.
Antwoord 9

__________________________________________________

Vraagnummer 10 Offerteaanvraag / Bijlage A: Welke en hoeveel
documentscanners zijn in gebruik? Dienen deze oak in
beheer te warden genomen? Zo niet, zijn de
documentscanners in beheer en wat zijn de
serviceafspraken/servicelevels?

Er zijn 2 Kodak 1780 scanners in gebruik. Deze worden
door een andere leverancier beheerd en onderhouden,
Het gaat dan alleen om de hardware.

Antwoord 10

Vraagnummer 11 Welke documentstromen warden er op dit moment met
de Kofax omgeving verwerkt?

‘Post Algemeen”, “Terugscannen” en “Burgerbrieven”.
Er wordt alleen een XML opgeleverd. Zie oak het
antwoord op vraag 3.

Antwoord 11
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Vraagnummer 12

Antwoord 12

Waar wordt Kofax Transformation Modules op dit
moment voor ingezet?

Alleen voor de registratie van de metadata van ‘Post
Algemeen” en “Burgerbrieven”.

Vraagnummer 13

Antwoord 13

Vraagnummer 14

Antwoord 14

Vraagnummer 15

Antwootd 15

Vraagnummer 16

Antwoord 16

Vraagnummer 17

Antwoord 17

Wordt er automatische classificatie toegepast? Zo ja,
hoeveel documentsoorten worden er onderscheiden?

Nee.

Wotdt automatische extractie toegepast? Zo ja, op
welke documenten en wat wordt er herkend?

N ee.

ARVODI 2011, art. 18.1: Graag zien wij hieraan
worden toegevoegd dat genoemde boetebeding niet
van toepassing is indien blijkt dat Opdrachtgever
nalatig is. Is dat akkoord?

In de ARVODI 2011 kunnen geen wijzigingen worden
aangebracht. Als een artikel ult de ARVODI niet is
opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst, is het
ook niet van toepassinc.

Hoeveel validatie werkplekken zijn er op dit moment
ingericht?

Scans 2 werkplekken, metadata circa 30 werkplekken.

Is er maatwerk in de configuratie aanwezig? Zo ja, kan
dit nader worden toegelicht, kan er documentatie over
worden verstrekt?

Er is maatwerk aanwezig voor wat betreft de verrijking
van documenten met metadata, dit md. validatie op

een aantal velden.

Is het aantal genoemde concurrent stations in uw

aanvraag 2, waarover SUA betaald dient te worden,

volgens de licentie utility correct?

______

Vraagnummer 18
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Antwoord 18 Ja.

Vraagnummet 19 Omvat de gevraagde offerte ook het gebruik van een
helpdesk om verstoringen van het scansysteem te
kunnen registreren en (op afstand) te kunnen
verhelpen?

Antwoord 19 ]a.
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Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2011
Beheer Kofax software
Contractnummer: 201300100.002.059

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen
vertegenwoordigd door de Minister van Financien, namens deze, het hoofd van de
afdeling Informatisering,j Ihierna te noemen: Opdracntgever,

en

2. Indocs By., gevestigd te Utrecht, te dezen cechtsgeldig vertegenwoordigd door de

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

• Opdrachtgever behoefte heeft aan het beheer van Kofax scansoftware (Kofax
scansoftware wordt gebruikt voor het digitaliseren van inkomende en uitgaande do
cumenten);

• Dpdrachtgever aan Indocs BV. op 15 november 2013 heeft verzocht hiervoor een
offerte uit te brengen;

. Indocs By. op 25 november 2013 per e-mail een offefte heeft uitgebracht;
• Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
• Indocs By. zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Op

drachtgever met de opdracht wil bereiken;
• paftijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leg

gen in een overeenkomst.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

In deze Overeenkomst wordt een aantal beg rippen met een beg inhoofdletter gebruikt.
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de
Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
diensten (ARVODI-2011).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van
Diensten, bestaande uit het beheren van Kofax scansoftware. Het Kofax Capture
platform moet regelmatig gecontroleerd warden, preventief onderhouden worden
en up-to-date gehouden warden.

0vereerkomst 201300123.002.059

Paraaf Opdrachtgever:
Paraaf Opdrachtnemer:



Overeenkomstig, de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever van 15
november 2013, en door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte per mail van 25
november 2013, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt, een en ander
voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.2 De navolgende documenten maken deel ult van deze Overeenkomst. Voor zover
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde
document boven het later genoemde:

1. deze Overeenkomst;
2. deARVODI-2011;
3. de offerte die aan de opdracht ten grondsiag ligt;
4. de offerteaanvraag.

1.4 In aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in artikel 1.1 van deze
Overeenkomst warden de volgende Diensten verricht:
> Opstellen van Impactanalyse (voor RFC)

Afstellen van OCR herkenning
> Batchclasses opschonen en optimaliseren
.- Beheren gebruiksrechten binnen KOfax

- Controleren licentie gebruik
> Controleren van de beschikbare schijfruimte op de servers

Controleren van Windows eventlogs
Doorvoeren van minor upgrades
Doorvoeren van servicepacks
Inrichten of vernieuwen van de Kofax testomgeving

— Maken van rapportage/ aanvullen van logboek
Onderzoek van de errorlogs
Opschonen systeem

) Presenteren sessies voor gebruikers
Presenteren van nieuwe modules! oplossingen
Testen van nieuwe modules! oplossingen

> Uitvoeren van aanpassingen op het proces
Verbetervoorstellen aandragen

> Verbeteren van de OCR herkenning
Bijhouden van verval- en verlengdata software upgrade garanties en overige
overeenkomsten

> Periodiek overleg met betrekking tot marktontwikkelingen
> Periodiek overeg met betrekking tot voortgang support

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Contractduur voor Beheer Kofax Capture platform (prod/accept omgeving) is voor
1 jaar, vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Deze Overeenkomst komt tot
stand door ondertekening van het contract door beide partijen.

2.2 Op deze beheerovereenkomst geldt voor het Ministerie van Financiën een optie tot
tussentijdse beëindiging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
2 maanden. Voorafgaand aan het aangaan van een nieuwe contactperiode (veT

lenging) zal Indocs in overleg treden met het ministerie van Financiën.

Overeenkomst 201300123.002.059

Paraaf Opdrachtgever:
Paraaf Qpdrachtnemer:



3. Prijs en overige financiële bepaingen

3.1 Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste
totaalprijs bedraagt € 34.983,52 (inclusief btw), en is onderverdeeld In:

3.3 De oveteengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van
deze Overeenkomst.

3.4 De factuurverwerking vindt plaats bij levering van producten of diensten, de
betalingstermijn is In overleg met het ministerie van Financien.

3.5 In afwijking van wat In artikel 14.2 van de ARVODI-2011 is bepaald over
elektronisch factureren, zendt Opdrachtnemer de factuur op papier aan
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zendt de factuur onder vermelding van kenmerk
2013000123.002.059 en verplichtingnummer RIV-U904-430101, aan:
Ministerie van Financiën
t.a.v. de finandele administratie
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Opdrachtnemer zal bij de factuur een specificatie indienen onder vermelding van
de afgenomen diensten.

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 van de ARVODI-2011 bindt de
genoemde contactpersonen van Opdrachtgever niet. Eventuele wijzigingen op
deze overeenkomst dienen te warden afgehandeld door de afdeling Informatisering

5. Tijden en paats Diensten

5.1 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de gebrulkerstraining zal plaatsvinden, alsmede dit
Personeel in staat te stellen de gebruikerstraining te houden onder de bij die paftij
gebruikelijke arbeidsomstandigheden, te verrichten gedurende de regulier
geldende kantoortijden.

3.2 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze
Overeenkomst te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:



6 Van toe passing zijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ‘Algemene Rijksvoor
waarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten
2011 (ARVODI-2011)” voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt af
geweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaar
den van Opdrachtnemer is uitgesloten.

7. Integriteitverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.
Hij zal dat ook niet aisnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen
enige handeling te verrichten of na te laten.

8. Slotbepaling

8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij
uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door
partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken betreffende de hierbij
overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hietna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Den Haag 2013

De Minister van Financiën,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Inforrnatisering,

Bijlage(n): ARVODI 2011

Overeenkomst 201300123.002.059

Utrecht,.i.e 2013

Indocs By,
namens deze,

Paraaf Opdrachtgever:
Paraaf Opdrachtnemer;


