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Offerteaanvraag MO-JP-1-2-0380 Onderhoud hardware tokens

Geachte

Namens Dienst Uitvoering Onderwijs wil ik Telindus 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 wílt/kan deelnemen verneem ik dat graag zo spoedig mogelíjk.

Ik zie uw reactie qraao teoemoet.EE
Met vriendelijke groet,

Inkoper

Ministerie van OCW
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg 12 19722 TB I Groningen J Etage 9

¡ oso 599 9

Op al onze transact¡es zÜn de Algemene Rüks¡nkoopvoonvaarden Levering (ARIV 2011) en/of Diensten (ARVODI 2011) en/of Atgemene
RÜks¡nkoopvoorwaardon Bü lT-overeenkomsten (ARBIT-2010) van toepassing. U kunt deze downloaden via onze site:
hlt o : /lww¡t. d uo. n I kl ante n so rv ícn/l n koo o, a so
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Min ist¿rie yan lnderwíjs , Cultuur en

Wetenschap

> Rstourad¡es Postbus 30155, 9700 LG Gronlngen

Telindus B.V.
t.a.v,
Postbus 9559
3506 GN Utrecht

Datum: 19 julí2012
Betreft: MO-JP-12-380 Onderhoud hardware tokens

Geachte heer, mevrouw,

Dlenst U¡tvoering Önderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoering van complexe wet- en regelgevlng en heeft een uitgebreid
dienstenpakket. DUO ¡s de uitvoer¡ngsorganisatie van de Rijksoverheid voor het
onderwijs. DUO financiert en lnformeert onderwijsdeelnemers en
onderwijsinstelll ngen en o rgan iseert examens.

Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor de feverlng van onderhoud
op onze aanwezige hardware tokens met de daarbij behorende
SupporvMalntenance. Uw organisatie is één van de vier organisaties die tot deze
aanbesteding wordt ultgenodlgd.

Voor het remote werken maakt DUO gebrulkt van een Vasco Dlgipass Go 6 in
combinatle met een Vasco Identikey Server Gold Edition.

Offelteaanvraag:
Momenteel heeft DUO 1630 hardware tokens in gebrulk.

Het onderhoudscontract staat bíj Vasco geregistreerd onder nummer:
2011000848. Het betreft hier een SSU overeenkomst met een 8x5x4
responsetljd. QIS001221

Het contract heeft een einddatum van 30 juni 2012.

DUO wenst deze opdracht voor 1 jaar uit te zetten, het contract moet een
lngangsdatum hebben van 1 juli 2012,

Gunning o.b.v. laagste prljs:
Deze opdracht wordt gegund op basis van het gunningcrlterium laagste pr¡Js.

De inschrijver met de laagste totaalprijs komt voor gunning ln aanmerking.

Opbouw offerte:
De offerte dlent gespeclficeerd te zijn naar de uitgevraagde onderdelen en
eventueel geraamde uren, tarleven en kosten. In de offede dient de leverancler
informatie te verstrekken over de garant¡es en services die leverancier ten
aanzien van deze opdracht bledt.

Afd€l¡ng
¡okoop

Postrdr€s
Poetbuc 30155
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo,nl

Contactg€gêYéns

hkoper
Inkoop-lct@duo,nl

Onza rsforontlê
MO-IP-12-380 Onderhoud
hardware tokens

Bltlag€n

AÍblt voorwaârden

r)
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Voorwaarden:
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Leveringen en Diensten (ARBIT-2O10) ziJn van toepassing. De
Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Aanlcveren offerte:
Uw offerte moet uiterliJk op dinsdag 25 juli 2OL2 voor 12.00 uur ontvangen zijn
b¡j DUO, Offertes die te laat ontvangen worden zijn uitgesloten van deelname.

U kunt de offerte mallen naar het volgende adres:

lnkoop-ict@duo.nl

t.a.v. r.v.v. MO-JP-12-380 Onderhoud hardware tokens

Gestanddocning:
Uw offerte dient een geldlgheidstermijn te hebben van 60 dagen. Tijdens deze
perlode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod.

Ovcrigc bcpalingen:
Aanbiedingen dlenen gesteld te zijn in het Nederlands. Correspondentie zal
eveneens ln 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 schrlftelijk
zijn bevestlgd.

Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uitvoering Onderwijs
geen kosten zijn verbonden, ongeacht ofde offefte tot het sluiten van een
overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledlge overeenstemming is bereikt
over de voorwaarden en er geen schriftelljke overeenkomst is gèsloten, is er geen
sprake van enige verbondenheid aan de Dienst ultvoerfng onderwijs. In dat geval
is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan
ook.

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

uw offerte zal door Dienst uitvoering onderwiJs groep strikt vertrouwelijk worden
behandeld. Bíj voorbaat wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw offerte.
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Hoogachtend,
Inkoper van Dienst Uitvoering Onderryis.
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Minísteríe v an onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

,'

> Retourådres Postbus 30155, 9700 LG Gronlngen

Telindus

Krommewetering 7
3543 AP Utrecht

Datum: 3 augustus 2012
Betreft Gunning onderhoud Hardware Tokens

Geachte

Mlddels deze brlef deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht
voor het leveren van onderhoud op onze hardware tokens verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in reken¡ng kan worden gebracht is,

conform uw offerte met kenmerk P2OL2023L9 d.d.25 Jull 2012 van
excluslef BTW.

U kunt u factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 45OO021687
sturen aan onderstaand factuuradres :

Dienst Ultvoering Onderwijs
t. a.v. Bedrijfsadmi nistratie
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

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

Op deze overeenkomst zíjn de Algemene R[kslnkoopvoorwaarden bij IT-
overeenkomsten (ARBIT) van toepassf ng.

Dienst Uitvoering Onderwljs wijst uw koop- en leverlngsvoomaarden, 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 bezít te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partlJen prettige samenwerking'

Afdellng
Inkoop

Poatedfao
Postbus 30155
9700 LG Gmnlngen

www.ocwduo.nl

Gontactgagrv€ng

¡nkoper
lnkoop(}duo.nl

Onr€ rufa¡€ntlo
MO-lP-12-0380 onderhoud

hardware tokens

Uw r€fèr€ntl.
P201202319

Uw br¡ct van
25 jull 2012

alrlag.n

()
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Hoogachtend t
Seníor inkoper van D¡enst Uitvoering Onderwijs
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(. B

Inkoop-ict
maandao 3 dpcember 2012 L2:54

Offerteaanvraag EASI 2010 RCH (MO-LW-L2-0798)

Goedemiddag,

Bijgevoegd treft u een offerteaanvraag onder EASI 2010 - Rekencentrum en Hardware. Ik zie uw
reactie, bij voorkeur per e-mail, graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Inkoper

Dlenst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW

)Postbus 30155 I 9700 LG I Groningen
Kempkensberg t2 | 9722 TB I Groningen I Etage 9, zuid

T 050-599 8:'
r@duo.nl

htto://www.duo. nl

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 20OB) en/of D¡ensten (ARVODI 201t) en/of
Algemene R¡jksinkoopvoorwaarden Bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2?LO) van toepassing. U kunt deze downloaden vii onze sìte
h tt o : / /www. d uo. n l/ kla n ten se rv ice / i n koo p. a s o

I dGIE
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Offerteaanvra a g "checkpoint firewal ls"
Onder de Raamovereenkomsten EASI2O10
Rekencentrum Hardware

Kenmerk: MO-LW-12-0798

Datum
Sfatus

3 december 2012
1.0 Deflnitief
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EASI2olo/Rekencentrum hardwôre - offerteðanvraag "checkpoint flrewalls" (MO-LW-12-0798) 3 december 2012

Inhoud
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Voorwoord
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Offerte ..................... ó

2.2.L Inleiding 6

De genoemde data zijn onder voorbehoud. Als een datum
wordt gewijzigd, wordt dat tijdig kenbaar gemaakt aan de
Aanbieders. ................................6
2.2.2 Toesturen Offefteaanvraag.............. ....................6
2,2,3 Aanmelden van vermeende onregelmatigheden,
onrechtmatigheden of onjuistheden................ ...............6
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2.3.L Opening en bekendmaking van de Offertes.
2.3.2 Beoordeling van de Offertes en voorgenomen gunning..
2,3.3 Gunning en staft van de uitvoering....

2.4 Tussentijdse beëindiging minicompetit e..................
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4.1 Algemeen It
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EASI2olo/Rekencentrum härdwðre - offefteaanvraag "checkpo¡nt flrewalls" (MO-LW-12-0798) 3 december 2012
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EAsl2olo/Rekencentrum hardware - offerteaanvrsag "checkpotnt flrew8lls' (MO-LW-12-0798) 3 december 2012

Voorwoord

Voor u ligt een Offerteaanvraag in het kader van een min¡competitie onder
de Raamovereenkomsten EASI2O10 Cluster rekencentrum hardware. Met
het toesturen van dit document aan de gecontracteerde Opdrachtnemers
staft deze minlcompetitie.

Deze Offerteaanvraag is uitsluitend bestemd voor de gecontracteerde
Opdrachtnemers (hierna te noemen'Aanbleders'), De lnformatle In dlt
document is vertrouwelijk en dient ook als zodanig te worden behandeld.

EASI201 0 Rekencentrum hardware Paglna 4 van 1ó



FAsl2olo/Rekencentrum hardware - offefteaanvraôq "checkpolnt flrewðlls" (MO-LW-12-0798) 3 december 2012

I Inleiding

1.1 Algemeen

Met deze Offefteaanvraag beoogt de Aanbesteder een Nadere
Overeenkomst (NOK) af te sluiten op basis van de Raamovereenkomst
EASI2010 Cluster rekencentrum hardware, met als doel het verwerven
van 4 checkpoint firewalls 12200 incl 2x10Gbit met licenties.

In deze Offerteaanvraag is de procedure van de minicompetitie
beschreven en worden de gevraagde Producteh en Dlensten nader
gespec¡ficeerd.

Deze Offerteaanvraag en, indien daarvan gebruik wordt gemaaK, de
Nota('s) van Inlichtingen vormen een onderdeel van de minicompetitie-
documenten. De Nota's van Inlichtingen in de m¡nicompetitie worden in
deze Offefteaanvraag nader toegelicht.

1.2 Indeling OffcÉcaenvraag

Deze Offerteaanvraag is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt een
toelichting gegeven op de procedure van de minicompetitie. Het gaat dan
om een beschrijving van de mijlpalen en een toelichting op de
commúnicatie. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting over de gevraagde
Producten en Diensten. In hoofdstuk 4 zijn de eisen vastgelegd waar uw
Offerte aan d¡ent te voldoen, alsmede waar uw Offerte op wordt gewogen
ten opzichte van andere Aanbieders. Tevens wordt toegelicht hoe de
beoordellng van de Offertes zal plaatsvinden.

EASI2O10 Rekencentrum hardware Paglnð 5 van 16



EASI2o1o/Rekencentrum hardware - offerte¿anvraag "checkpo¡nt fÌrewalls" (MO-LW-I2-0798) 3 december 2012

2 Procedure van de minicompetitie

2.1 Algcmeen

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de procedure van de
minicompetitie. Het gaat dan om een beschrijving van de mijlpalen en een
toellchting op de communicatie.

2.2 De procedure: van toesturen Offerteãanvraag tot ¡nd¡Gnen Offerte

2.2.1 Inleiding
In het onderstaande overzicht zijn de mijlpalen en de daarmee
samenhangende data opgenomen. Daarna volgt de toelichting.

De genoemde data zijn onder voorbehoud. Als een datum wordt gewijzigd,
wordt dat tijdig kenbaar gemaakt aan de Aanbieders.

2.2.2 Toesturen Offefteaanvraag
Door het toesturen van de Offefteaanvraag per e-mail start deze
minicompetitie van het EASI2010 Cluster rekencentrum hardware.

2.2.3 Aanmeldenvanvermeendeonregelmatigheden,
o n recht matig heden of o nj u i sth ed en

Indien de Offerteaanvraag in de optiek van een Aanbieder onjuistheden,
onrechtmat¡gheden, onduidelijkheden of onregelmatigheden bevat, dan
dient hij dat tijdig kenbaar te maken aan de Aanbesteder, zodat deze
eventueel gecorrigeerd kunnen worden. Aanbesteder zal correcties
doorvoeren als hij eveneens van mening is dat sprake ¡s van een
onluistheid, onrechtmatigheid, onduidelijkheid of onregelmatigheid. De
uiterste datum voor het aanmelden van vermeende onjuistheden,
onrechtmatigheden, onduideliJkheden of onregelmat¡gheden is vermeld in
paragraaf 2.2,L.

Toesturen Offerteaanvraao 3 december 2012
Sluitingsdatum en tijdstip voor het stellen
van vragen over de Offerteaanvraag en
tevens uiterste datum voor het aanmelden
van vermeende onregelmatigheden of
oniuistheden

10 december 2012,
10:0Ouur

Uiterste datum toesturen nota van
inlichtinqen

14 december 2012

Slultingsdatum en tijdstip voor
indiencn van de OffaÉcs

19 december 2012,
10:00 uur

Beoordeling van de Offertes en
voorqenomen qunnino

2O en 2L december 2012

Bekendmaking gunn¡ng 21 december 2012,
uiterliik 16:00uur

Voorgenomen ondertekening NOK Uiterlijk week 2 Januari
2013

- r.¡l Un rì(ltcr r r eiÊ.,,1t I

,r¡( lrl\lel lr(l\tll'

Mirlo.r,il
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ÊASI20lo/Rekencentrum hardware - offerteðanvraag "checkpoint firewalls" (MO-LW-12-079S) 3 december 2012

Als een Aanbieder op of voor die datum geen vermeende
onregelmatigheden, onrechtmatigheden, onduidelij kheden of onj uistheden
heeft aangemeld, dan heeft hij zijn rechten verspeeld om daar op een
later moment op terug komen en wordt bovendien aangenomen dat
Aanbieder een Offerte kan indienen ondanks eventuele onjuistheden,
onrechtmatigheden, onduidelijkheden of onregelmatigheden en dat hij díe
Offerte gestand kan doen.

2.2.4 Verzoek om nadere informatie
De Aanbieders kunnen nadere informatie over de minicompetitie vragen
aan de Aanbesteder per e-mail. Het kan daarbij gaan om inhoudelijke
vragen en vragen over het proces van de minicompetitie. De vezoeken
moeten worden gericht aan de contactpersoon van de minicompetitie. De
Aanbesteder zal de verzoeken om nadere informatie beantwoorden in de
vorm van Nota's van Inlichtingen, De Aanbesteder behoudt zich het recht
voor ook nadere informatie te verstrekken zonder een Voorafgaand
verzoek daartoe van een geïnteresseerde marktpartij. Indien de Aanbieder
dat wenst zal de Aanbesteder hem op de hoogte stellen van de relevante
redenen van de gunningbeslissing.

Een Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de'Offerteaanvraag.
De informatie in de Nota's van Inlichtingen prevaleert boven de informatie
van de Offerteaanvraag. Indien die Nota's van Inlichtingen onderlinge
tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van
Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota(s) van Inlichtingen.

2.2,5 Sluitingsdatum voor indienen van de Offerte
Aanbieders moeten hun Offerte uiterlijk op het tijdstip zoals vermeld in
paragraaf 2.2.1 ¡nleveren biJ de Aanbesteder.

Van ontvangst van de Offe¡tes tot definitieve gunning

2.3.1 Openinq en bekendmaking van de Offertes
De Aanbesteder zal alle tijdig ontvangen Offertes na de sluiting van de
indieningtermijn openen. De opening is niet openbaar.

2.3.2 Beoordeling van de Offertes en voorgenomen gunning
Er wordt bepaald of de Offertes voldoen aan alle minimum eisen. Offertes
die daaraan niet voldoen kornen niet voor gunnlng van de Nadere
Overeenkomst in aanmerking en zul¡en voor de verdere duur van deze
minicompetitie ter zijde worden gelegd.

De Aanbesteder behoudt zích het recht voor om aan Aanbieders, ook na
de sluitingsdatum, aanvullende bewijsstukken of verklaringen (waaronder
mede wordt verstaan een of meer accountantverklaringen) te vragen ter
bevestiglng van de Juistheid van onderdelen van de Offerte (waarmee
onder andere wordt bedoeld het voldoen aan alle eisen en voorwaarden
die in de Offerteaanvraagzijn geformuleerd en de juistheid van .

verklaringen). Indien een bewijsstuk niet of niet tijdig (in beginsel binnen
twee Werkdagen) wordt verstrekt of indien ingediende bewijsstukken de
correctheid onvoldoende aantonen, dan wordt de betreffende Offerte als
gebrekkig terzijde worden gelegd zonder en¡g recht op vergoeding van
welke kosten dan ook.

EASI2o10 Rekencentrum hardware Pag¡¡a 7 van 16
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2.5

EASI2olo/Rekencentrum hardware - offerteaanvraag "checkpoint flrewalls" (MO-LW-12-0798) 3 december 2012

De Nadere Overeenkomst wordt gegund aan de Aanbieder met de hoogst
scorende Offete bij de beoordeling van de economisch meest voordelige
inschr¡jving.

2.3.3 Gunning en start van de uÍtvoering
De definitieve gunning van een Nadere Overeenkomst krijgt zijn beslag na
ondertekening: De looptijd van de Nadere Overeenkomst start als de
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever deze hebben ondeftekend. De
ondertekende Nadere Overeenkomst zal door Opdrachtnemer worden
bekendgemaakt aan de Centrale Beheerorganisatie (CBO).

Tusscntijdse bcëindiging minicompetitie

De Aanbesteder is gerechtigd om de minicompet¡tie te beêindigen op ieder
moment voordat de voorgenomen gunning definitief is. Daarbij kan de
Aanbesteder niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door
een (potentiële) Aanbieder of tot een kostenvergoeding worden verplicht
door die (potentiële) Aanbieders.

Communicatie tijdcns de Aanbcstcding

2.5.1 Communicatie tussen Aanbesteder en Aanbieder
Deze communicatie verloopt per e-mail. Mocht de Aanbieder een brief per
(aangetekende) post versturen, dan dient ook een kopie per e-mail te
worden ver¿onden. Aanbieders dienen in het onderwerpveld van een e-
mail'Vertrouwef ¡jk - MO-LW-12-0798 minicompetitie EASI2O10 Cluster
rekencentrum hardware'te vermelden. De Aanbesteder zal bij elke
binnengekomen e-mail ter bevestiging een persoonlijk ontvangstbericht
sturen. Indien u geen persoonlijk ontvangstbericht ontvangt verzoeken wlJ
u telefonisch contact op te nemen met de contactpersoon, genoemd in
paragraaf 2.5.3.

2.5.2 Marktwerking tîjdens de minicompetitie
Aanbesteder attendeert Aanbieders erop dat zij ieder voor zich ên zonder
overleg met andere Aanbieders een Offerte dienen op te stellen en in te
dienen, om daarmee de mededinging tijdens de minicompetitie te
waarborgen. Als de Aanbesteder het vermoeden heeft dat de mededinging
wordt verstoord, dan zal zij dat aanmelden biJ de Nederlandse
Mededingingsautor¡teit. Verstoring van de mededinging kan leiden tot
uitsluiting van de Aanbieders die'de mededinging hebben verstoord.

2.5.3 Contactpersoon

De contactpersoon voor de onderh'.rioe minicompetitie ís:
Naam : '

E-mailadres Inkooo-ICT@duo.nl
Telefoonnummer 0505998111
Postadres Dienst Uitvoering Onderwijs

Postbus 30155
97OO LG GRONINGEN
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EAsl2olo/Rekencentrum hårdware - ofierteaanvraag "checkpoint flrewalls" (MO-LW-12-0798) 3 december 2012

3 Toelichting op de gevraagde Producten en D¡ensten

3.1 Omschrijving van dc huidigc fCT-infrastructuur

DUO heeft 2 rekencentra in de stad Groningen. Het ene rekencentrum
bevind zich in het pand van DUO aan de Kempkensberg de andere bevindt
zich in het noorden van de stad Groningen.

Ten behoeve van de lnternet dienstverlening heeft DUO een DMZ
omgeving ingericht. De DMZ bestaat o.a. uit 4 checkpoint IP560 firewalls
verspreid over de 2 datacentra. Deze firewalls zijn opgedeeld in 2 clusters
die middels vrrp redundant aan elkaar zijn. De clusters worden
aangestuurd vanuit een redundant paar smart-1 management appliances.
De smartcenters draaien software splat versie R71.20. De firewalls
draaien dezelfde versie echter dan op het IPSO platform.

De omgeving is zo ingericht dat de internet diensWerlening zonder ehige
onderbreking tussen beide locaties kan worden geschakeld (Statefull
Failover). Momenteel is DUO bezig met de migratie naar een dualstack
ipv4 llpv6 implementatie.

Ook heeft DUO een testomgev¡ng ingericht ten bate van het ontwikkelen
en testen van internet applicaties. Deze omgeving is door de jaren heen
uitgegroeid tot een acceptat¡e omgeving. En om aan de vraag te voldoen
van onze ontwikkelaars moet hier een volwaardige DMZ worden
gecreëerd. Dit leidt er momenteel toe dat onze testomgeving ¡n een
migratie stadium is naar een volledig nieuw nummerplan, De huidige
firewalls zullen dan middels een uitsterf constructie uitgefaseerd worden.
Het is de wens van DUO om de productie omgeving gelijk te maken aan
de test omgeving. Echter is het niet nodig dat er een hot-standby (A/P)
klaar staat. Hierdoor ontstaat onmiddellijk de wens om redundantíe
binnen de test hardware te realiseren door middel van dubbele voeding en
harddisks. De kans is groot dat er binnenkort echter wel redundantie op
rekencentrum níveau geëist zal worden door het toenemend belang van
de testomgevingen voor de bedrijfsvoering. Vanuit dit oogpunt dienen de
nieuw in te zetten firewalls in de test omgeving voorbereid zijn orn zonder
wijzigingen in een HA cluster geplaatst te worden.

Voor het management dienen de te leveren firewalls middels een lights
out management module te kunnen worden beheerd.

Procesmatig wordt er bij duo middels het ITIL/ISM proces gewerkt.
Hlerdoor zijn er verschillende welbekende administratieve verplichtingen,
zoals CMDB, CHANGE en Autorisatie tbv productiegang. Hier dient de
inschrfver rekening mee te houden in zijn aanbieding.
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Docl nicuwe infrastructuur & uitbreiding infrastructuur

Vcrvanging :
De huidige productie Firewalls aan de internet zijde moeten worden
vervangen. D¡t zijn 2 Checkpoint/Nokia IP560 firewalls. De huidige ruleset
en licenties dienen gemigreerd te worden naar de nieuwe Checkpoínt
12200 firewalls die voorzien zijn van 2x l0Gbit poorten. Het upgraden van
de'2 Smart-1, de Reporting Server en de 2 overgebleven IP560 firewalls
naar de nieuwste stabiele versie is onderdeel van ,uw aanbieding. Tevens
dienen de alle nieuwe firewalls te worden voorzien van een ipv6
configuratie waarbij DUO het te implementeren nummerplan oplevert.

lnruil:
2x Nokia IP 560 - 2Gb RAM + 8x lgb¡t ethernet

Uitbreiding (test omgcving):
Tbv de steeds belangrijker wordende internet dienstverlening is het
noodzakelijk dat onze testomgeving vergelijkbaar is met de productie
omgeving.. Hiervoor moeten er 2 checkpoint firewalls met dezelfde
specificaties als van de productie omgeving geimplernenteerd worden. De
testomgeving wordt slechts in één van de twee datacenters ingericht en
dient daarom voorzien te worden van interne redundatie, Dit zijn 2
separate firewalls(extern en intern) met een eigen ruleset/interfaces.
Deze dienen beide wel geconflgureerd worden als wáren ze in een cluster
geplaatst. Ook voor deze omgeving geldt dat dit ipv4/ipv6 dualstack moet
worden geconfigureerd. Management van deze firewalls dient te worden
geintegreerd in de al bestaande smart-1 servers en reporting seryer.
Hiervoor dient er een technisch ontwerp van de ipv6 ingestelde
instellingen door de leverende partij op te worden opgeleverd. Dit kan
beschouwd worden als een zogenaamde greenfield implementatie.
Tevens dient er 1 kleine test firewall te worden geleverd tbv functionele
testen. Dit betreft dan ook alleen een levering, duo engineers zullen deze
zelf installeren en implementeren.

Gevraagde Producten Gn D¡ensten

De Aanbesteder is voornemens een Nadere Overeenkomst af te sluiten
voor Producten en Diensten die voldoen aan de omschríjving deze in
paragraaf,

Leveren
Volgens DUO zal de levering u¡t onderstaand te leveren componenten
bestaan. Dit is echter op basis van aanname. U kunt hier gemotiveerd van
añ,vijken in uw offefte.

Aantal
4
2

4
4

I
1

Product
Checkpoint 12200
CPAC-SPARES-12200
Rails tbv montage in l9"rack
Lights out Management
Dual 1ocbit SFP+
Appliance 2200

Productcode
cPAP-5G72207
CPAC-SPARES-12200
CPAC-RAILS
CPAC-LOM-INSTALL
CPAC-2.1O.INSTALL
CPAP-SG2205 - 2200
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Support dient onder te worden gebracht in het al bestaande contract,
hierbiJ dient te worden opgemerkt dat hiervoor een separate aanbesteding
binnen het EASI contract gaande is.

Uit tc voeren werkzaamheden:
. Configureren en in productie nemen firewalls,
. Upgrade naar nieuwste versie van de 2 management servers
. Upgrade naar nieuwste versie van de reporting server
. Upgrade naar nieuwste versie van de 2 Nokia IP560 Firewalls.

NB : opgemerkt moet worden dat de upgrade van het HA pair buiten
kantoortijden en tussen 6-7 moet worden uitgevoerd waarbij de
leverende partij aanwezig dient te zijn.

Het configureren en de voorbereidende werkzaamheden dienen ten aller
tijde ín Groningen plaàts te vinden samen met een englneer van DUO.

3,3.1 Onderhoud en support
U dient aan te geven hoeveel lang de termijn is waarop u standaafd
onderhoud en support levert. Deze termiJn d¡ent mlnlmaal 3 maanden te
zijn, Na deze periode dient het support onder te worden gebracht in het al
bestaande contract, hierbij dient te worden opgemerK dat hiervoor een
separate aanbesteding binnen het EASI contract gaande is.
Met u inschrijving committeert u zich aan het verzorgen van een soepele
overgang van de support naar eeñ ander contract.
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4 Gunning van de Nadere Overeenkomst

4.1 Algemeen

In dit hoofdstuk is het proces voor gunning van de Nadere Overeénkomst
beschreven. In de volgende paragraaf worden de minimumeisen
weergegeven, Daarna wordt het gunningcriterium beschreven en de
informatie die Aanbieders moeten aanleveren. Ten slotte wordt de wijze
van beoordelen toegelicht en hoe tot gunning van de Nadere
Overeenkomst wordt overgegaan,

4.2 Mlnlmum elsen

4,2,1 M¡nimum els 7: offertemed¡a
Aanbieders dienen hun Offerte in de Nederlandse taal (bijlagen mogen in
het Engels) in te dienen. Indiening per e-ma¡l of per post.

Verplicht onderdeel van de Offerte vormt de aanbiedingsbrief die
rechtsgeldig is ondeftekend. In deze brief dient bevestigd te worden dat
de Aanbieder een Offerte indient in het kader van de minicompetitie
EASI2O10 Cluster rekencentrum hardware. Offertes die nÍet voldoen aan
deze minimum eis worden uitgesloten van verdere beoordeling, waardoor
deze niet in aanmerking komen voor gunn¡ng van de Nadere
Overeenkomst.

In het geval dat een Aanbieder een Offerte indient op papier in combinatie
met inzending van een identieke Offerte via een e-mail, dan mag deze e-
mail pas na het sluitingstijdstip vermeld in paragraaf 2.2.1 worden
verzonden aan de Aanbleder.

Op de te gebruiken envelop dienen de term 'Vertrouwelijk'en het nummer
van de Aanbesteding (MO-LW-12-0798) vermeld te worden.

4.2.2 Minímum eis 2: voorgeschreven indeling en vorm van de
Offerte en de Appendices

De volgende stukken dienen volgens onderstaande indeling en formaat
ingediend te worden bij de Offerte:

Hoofdstuk
v¡n dc
Offerte

Voorwaarden
ondcrdeel bij een
Offertc via
CD/DVD of c-

Onderdeel van
dc Offcrtê

Hoofdstuk 1 Ondertekend
door de
Aanbieder.
Voldoet aan de
eisen gesteld
in paragraaf

In PDF-formaatAanbiedingsbrief
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De Offerte moet volledig zijn, dat wil zeggen: alle ln het overzicht
bedoelde informatie dient te zijn opgenomen in de Offerte.

4,2,3 M¡nimum eis 3: voorwaarden bij het indienen van een Offerte
Door het lnd¡enen van een Offerte verklaart de Aanbieder zich akkoord
met alle in deze Offerteaanvraag opgenomen voorwaarden.

Offertes dienen een gestanddoeningstermijn van minimaal 60
kalenderdagen te hebben.

Aan de hand van het kortingspercentage voor een Product van een Merk
en de meest actuele Prijslijst, minimaal kortingspercentage en naam van
de Prijslijst zijn vermeld ¡n Bijlage 5 van de Raamovereenkomst, zal
gecontroleerd worden of de aangeboden netto prijs niet hoger is dan de
prijs op de voorgenoemde Prijslijs! van dat Merk minus het voorgenoemde
koftingspercentage. Mocht blijken dat de netto prijs hoger ligt dan dient
de Aanbieder zijn prijzen naar beneden bij te stellen.

4.2.4 Minimum eis 4: kosten voor de Aanbesteder
Aanbieders brengen geen kosten in rekening aan de Aanbesteder voor zijn
deelname aan de gehele m¡nicompetltie en het opstellen en uitbrengen
van een Offerte. Door het uitbrengen van de OffeÉe aan de Aanbesteder
verklaart de Aanbieder zich akkoord met het gestelde ten aanzien van
deze minimum eis. Offertes die verklaringen bevatten die met deze
minimum eis in strijd zijn, worden uitgesloten van verdere beoordeling,
waardoor de betreffende Aanbieders niet in aanmerking komen voor
gunning van de Nadere Overeenkomst.

4,2.5 Minimum e¡s 5: tUdige oplevering van de Producten en
D¡ensten

Bedrijfsklaar Opleveren van de Producten vindt plaats op basis van het
gestelde in hoofdstuk 3 maar in ieder geval uiterlijk binnen drie weken na
aflevering van de bestelde Producten en Diensten.

Gunningcriterium

4.3.1 Algemeen
In deze paragraaf wordt het gunníngcriterium toegelicht. Het
gunningcriterium voor de Nadere Overeenkomst is de economisch meest
voordelige inschrijving (EMVI).

Hoofdstuk 2 Appendix II
(De financiële
aanbieding)

Zowel als ingevuld
Excel- of Word-
document als in
PDF-formaat,

Hoofdstuk 3 Productsheets
(van Producten
van Merken
opgegeven in
Annenrlix III

Bijlage Eventuele extra
informatie

4.3
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4.3.2 Gunningcr¡ter¡um voor de Nadere Overeenkomst
De criteria - en hun wegingsfactoren - om de EMVI te bepalen bij de
gunning van de Nadere Overeenkomst zijn:

De beste aanbieding scoort 100 punten (100o/o). Op Prljs zijn 60 punten te
behalen. Op kwaliteit zijn 40 punten te behalen.
In de paragrafen 4.3.2.1 en 4.3.2.2 worden deze criteria nader
beschreven en wordt uitgelegd hoe Aanbieders punten kunnen verdienen.

De scores op de bovengenoemde criteria leiden aan de hand van de voor
de criteria geldende weegfactoren tot een gewogen totaalscore.

4.3.2.I Prijs

4.3.2.2 Kwaliteit

Maximaal 60 punten te behalen.
Specificeren naar:

¡ Totale prijs voor de te leveren hardware (met vermeld¡ng van
stuksprijzen)

o Totale prijs voor de te leveren llcentles (met vermelding van
stukspr¡jzen)

¡ Uurtarief binnen kantooruren (08:00 - 18:00uur)
. Uurtarief buiten kantooruren (avonduren, 18:00 - 22:00uur)

U dient uw netto prijzen in ieder geval op te geven op de meegestuurde
bijlage 3, prijzensheet.
U dient de prijzen ook ¡n uw offerte te vermelden. Hierbij vermeldt u in
iedcr gcval: Listprijs, korting en nettoprijs.

De totaalprijs wordt als volgt berekend:
Laagste totaalprijs = 60 punten
De score van de overige Inschrijvers wordt bepaald door het procentuele
prijsverschil volgens de volgende formule: laagste prijs /aangeboden pr¡Js

x 60 = score

Voorbeeld:
inschrijver A heeft de laagste prijs en biedt aan voor € 100000. Inschrijver
B biedt aan voor € 120000 en inschrijver C biedt aan voor € 125000,-
Inschrijver A heeft de låagste prijs geboden en scoort 60 punten.
Inschrijver B biedt aan voor € 120000,-, de score van B is dan ook:
100000/120000 = 0,83 dus een score van (0,83 x 69=) 50 punten.
Inschrijver C biedt aan voor €125000,-, de score voor C is dan ook:
100000/125000 = 0,80 dus een score van (0,80 x 69=) 48 punten.

Maximaal 40 punten te behalen.
Wordt beoordeeld op de volgende aspecten en wordt in relatie tot elkaar
gescoord over alle inschrijvingen:

. Welk partnerniveau heeft u bij Checkpoint? (max. 10 o/o punten)
o Lever een implementatieplan op dat in ieder geval de volgende

onderdelen bevat;

Criterium Weqinosfactor
Priis 6Oo/o

Kwaliteif 40o/o
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o Planning (minimaal; levertijd, installatietijd, resources
benoemen) (max. 300/o punten)

o Een plan (max. 1,5 pagina) waarin u omschrijft hoe u de
uit te voeren werkzaamheden onder 3.3 gaat uitvoeren,
Omschrijf hoe u de oplevering en acceptatie van de
omgeving op zou zetten. Benoem mogelijke risico's.
Omschrijf hoe u met deze risico's omgaat. (max. 30%
punten)

o CV's van door u in te zetten Engineers (max. 300/o punten)

Beoordcling

De beoordeling van de Offertes vindt plaats op de hieronder beschreven
wijze.

Stap 1: beoordellno minimum eisen
In paragraaf 2.3.2 is aangegeven dat de Offerte dient te voldoen aan de
minimum eisen. In deze stap van de beoordeling wordt bepaald of hieraan
wordt voldaan.

Stap 2: beoordeling aan de hand van criterla ter vaststellino van de EMVI
In paragraaf 4.3.2 en subparagrafen is aangegeven welke cr¡teria zullen
worden meegewogen ter bepaling van de economisch meest voordelige
inschrijving. Per criterium is aangegeven wanneer er punten worden
tóegekend. In deze stap wordt per criterium beoordeeld welke score wordt
toegekend.

Stap 3r vaststelllno van de EMVI
Het resultaat van de beoordeling uit stap 2 wordt aan de hand van de
weegfactoren vermeld in paragraaf 4.3.2 omgezet in een totaalscore en
rank¡ng.
De Aanbesteder heeft te allen tiJde het recht om tot aan het moment van
afsluiting van de minicompetitie, vragen aan de Aanbieder te stellen ter
verduidelijking van de Offerte (waaronder verklaringen van accountants).

4.5 Bekendmaking van de voorgenomen gunning

De gunningbeslissing wordt bekend gemaakt aan alle Aanbieders.

Indlen een Aanbieder daaraan behoefte heeft, is de Aanbesteder bereid
om een toelichting te geven op de gunningbeslissing.

4.6 Ondeftckening van de Nadere Overeenkomst

Nadat de gunningbeslissing bekend is gemaakt zal de Aanbesteder de
Nadere Overeenkomst opstellen Hierbij zal gebruik worden gemaakt van
het model van de Nadere Overeenkomst, opgenomen als Bijlage 15 van
de Raamovereenkomst.

)
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5 Bijlagen en Appendices

5.1 Bijlage I Grafischc omschrijving situatic

Bll|lgc 2 Conccpt N¡dGrc Ovcr.Gnkomst

5.3 Prijzcnshcat
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministene uan Onderwijs, Culwur en

Wetenschap

> Retourãdres Postbus 30155, 9700 LG G¡oningen

Leveranciers in EASi 2010 - RCH

Datum 74-I2-2OL2
Betreft: Nota van inl¡chtingen en w¡jz¡gingen met kenmerk: MO-LW-I2-0798

Geachte leverancier,

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 ontvangen.

Vraag 1:
U geeft bij 3.2 aan dat de huidige rulesset en de licenties gemigreerd dienen te
worden naar de nieuwe Check Point. De nieuw aan te schaffen appliances
beschikken reeds over eigen licenties. De licenties die momenteel op de 2x IP560
gebruikt worden, kunnen dus ook ingeruild worden. Kunt u a.u.b. de
serienummers aangeven voor de in te ruilen systemen en eventuele bijbehorende
licenties?

Antwoord:

IP56O:

N1157.ib-groep.nl
Model: IP560
Software Release: 6.2-G A039
Software Version: rel eng I 04. I 4.2010 -225 5 I 5

SerialNumber: 93063300342
Current Time: Wed Dec l22I:05:l02012CET
Uptime: L27 days 4 hours 2 minutes
Physical Memory:2046 MB
User: Admin

Afdeling
Inkoop

Portadrrs
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo.nl

Conte4tgeg.vcnt

Inkoop-ICT@ocwduo.nl

Onzs rêf€rêntlc
MO-LW-12-0798

Bíjlagcn
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IP56O:

Nlf58.ib-groep.nl
Model: IP560
Software Release: 6.2-G4039
Software Version:releng I 04. 14. 2010-22551 5

SerialNumber: 93071700250
Current Time: Wed Dec 122l:05:47 2012CET
Uptime: 361 days 22 hours 55 minutes
Physical Memory:2046 MB
User: Admin

Licenties:
Smartcenter licentie aanwezig tbv aantal gateways:
CPSM-C-2s CPSB-NPM CPSB-EPM CPSB-LOGS CPSB-MNTR CPSB-UDIR CPSB-
PRVS CPSB-RPRT-10 CPSB.EVCR-10 CPSB-IPSA

Vraag 2:
Onder u¡t te voeren werkzaamheden wordt gesproken over werkzaamheden die
buiten kantooftijden "en tussen 6-7" worden.uitgevoerd. Wat bedoelt u hier
precies mee?

Antwoord:
De implementatie van de nieuwe fìrewalls dient tussen 18:00-79:OÙuur te
gebeuren dÌt ivm het risico van het onderbreken van de dienstverlening. Dit is in
dit geval de definitie van buiten kantoortijd. Uíteraard kan het voorkomen dat
werkzaamheden uitlapen en dat er na zeven uur doorgewerkt dient te worden, De
installatie en voorbereidÍngen dienen binnen kantoortijd te worden gerealiseerd.

Vraag 3:
Wat is het usercenter-ID van DUO?

Antwoord:
r,schut@ib-groep.nl

Vraag 4:
In de prijssheet staat niet vermeld of de prijzen ínclusíef of exclusief BTW
ingevuld moeten worden, graag zouden wij vernemen wat gewenst is.

Antwoord:
U dÍent uw prijzen exclusÍef BTW te vermelden,

Vraag 5:
Er wordt n¡ets beschreven over het gebruik van onderaannemers. Indien er wel
gebruikt gemaakt wordt van een onderaannemer, mag dan de partnerstatus van
de onderaannemer íngevuld worden bij 4.3.2.2 Kwaliteit?
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Antwoord:
Het is niet toegestaan met andere onderaannemers te werken dan degene die
vanuit de Raamovereenkomst bekend (en derhalve erkend) zijn. U mag alleen de
cettificeringen van uw eigen organisatie opgeven.

Vraag 6:
Dient in de testomgeving 1 nieuwe firewall aangeboden te worden met
redundante voeding en disks, of dienen er gelijk 2 units aangeboden te worden
In de RFP lijkt dit te worden tegengesproken doordat eerst een enkele firewall
met redundante voeding en harddisk geleverd moet worden, maar verderop
(hfdst 3.2) wordt weer gesproken over 2 flrewalls voor de testomgeving.

Antwoord:
Voor de testomgeving 2 Checkpoint 12200 f¡rewalls met elk redundante schijven
en voedingen en elk ZxlÙGbit aanslu¡tlngen. Verder nog checkpoint Appliance
2200.

Vraag.T:
Voor de test omgeving is de vraag om 2 Checkpoints te leveren die als Externe en
Interne firewall dienen te worden ingezet, maar ook als 1 cluster te fungeren,
Bedoeld DUO hiermee dat deze firewalls gevirtualizeerd dienen te worden voor de
Interne en Externe firewall?

Antwoord:
Nee, De eis ís dat de firewalls wel VRRP configuratie e.d. wordt geconfigureerd
voor een HA cluster. Dlt om een zo goed mogelijk gesimuleerde productie
omgev¡ng te hebben. Dus I firewall als cluster member geconfigureerd van een
gesimuleerde ¡nterne DMZ en 7 firewalls als cluster member geconfigureerd voor
de externe DMZ, Deze firewalls dienen dus voor seperate segmenten.

Vraag 8:
Draait VRRP tussen de Firewalls op de Datacenter zelf, of juist tussen beide
Datacenters voor Datacenter Fail-Over

Antwoord:
De vraagstelling is ons niet geheel duidelük;
VRRP wordt gebruikt tbv gateway van de servers, op beide datacenters zijn
dezelfde laag 2 segmenten "gestreched".

NB: Mocht dit niet de insteek van de vraag zíjn door inschrijver adviseren wiJ u de
vraag verduidelijkt nogmaals z.s.m. in te dienen. De vraag zal dan met een
tweede Nota van Inlichtingen beantwoord worden.

Vraag 9!
Dient de upgrade van de IP560 firewalls en de Smart-l appliance gedaan te
worden naar het nieuwe GA|A OS, of naar de laatste Stable versie van hun
huidige OS (IPSO en Splat)

Antwoord
GA|A OS.
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Vreeg 10!
Bevind de huldige Repofting Server zich op een aparte seryer en op welke versie
draait deze?

Antwoord:
Ja, Virtueel SPLAT R75.40

Vraag 1l:
De IPv6 configuratie op de nieuwe firewalls, geldt d¡t alleen voor de nieuwe
12200's of ook voor de geupgrade IP560's.

Antwoord:
Dit geldt voor alle firewalls,. dus inclusief de 1P560.

Vraag 12:
Dient naast het 1:1 migreren van de ruleset ook nog additionele features
ingeregeld te worden zoals b.v. IPS of Application Control?

Antwoord:
Nee (ipv6 zien wij niet als additionele feature).

Vraag 13:
Bevat de huidige Smart-l appliance voldoende licenties om totaal 6 Check Polnt
firewalls te managen of moet er een upgrade worden meegenomen?

Antwoord:'
Hu¡d¡ge licentie :
Security Management contaìner to manage up to 25 gateways. Network Pollcy
Management blade, Endpoint Policy Management blade. Logging & Status blade.
Mon¡tor¡ng blade. User Directory blade. Provisioning blade. SmartRepoft blade for
Security Management C1000 . SmaftEvent blade for Security Management C1000
SmaftEvent Intro.

Vraag 14:
Is er voor support een bepaalde voorkeur voor de duur van het aangeboden
support (b.v. 3, 6 of L2 maanden)?

Antwoord:
Zoats vermeld: Support dient onder te worden gebracht in het al bestaande
contract, hierbij d¡ent te worden opgemerkt dat hieruoor een separate
aanbesteding binnen het EASI contract gaande is.

Vraag 15:
Dient de inschrijver Checkpoint geautoriseerd te zijn?

Antwoord:
Dit is wenselijk.
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Vr¡rg 16:
Dlent de partf of ondememlng waarvan de inschrflver de Checkpoint-ceÊlficerlng
gebruikt om hier aan te bieden, het prflsrtlveau te gebrulken en te leveren een
officiële ¡ngetekende Rekencentrum Hardware hoofdaannemer of onderaannemer
te zijn?

Antwoord:
Ja, zle vraag 5,
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Mínistetíe van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groninqen

SCH Nederland / Telindus-ISIT B.V.
Krommewetering 7
3543 AP Utrecht
(EASI20 10-RCH @sch -g roep. nl)

t. a.v

Datum 29 januari 2013
Betreft Gunn¡ng opdracht tot levering en implementatie van checkpoint firewalls

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht tot
levering en implementat¡e van checkpo¡nt firewalls van onderhandse aanbesteding
onder EASI 2010 - Rekencentrum Hardware met kenmerk MO-LW-f 2-0798
verleent.

Ik zal in deze brief toelichten hoe uw aanbieding gescoord heeft ten opzichte van
de andere aanbiedingen, Ook zal ik uw score motiveren,

Kwaliteit

Afdêl¡ng
lnkoop

Postadr€s
Postbus 30 155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

Can+'r¡O"Otu"n"

Inkoop-ICT@ocwduo, nl

Onz€ a€ferentl€
MO-LW-12-0798

Uw fêfêrênt¡c
P201203699 v2.0

Uw brief vån
17-01-2013

BUlagen

Criterium Score Toelichtinq
Paftnerniveau 3/4 Gevraagd: Welk partnerniveau heeft u

bij Checkpoint?
Beantwoord: U heeft aangegeven
platinum partner te zijn bij Checkpo¡nt.
Controle heeft ons geleerd dat dit voor
Nederland goud is.

Plann¡ng 8/12 Gevraagd : benoem minimaal levertijd,
instal latiet¡jd, resources
Beantwoord: Planning voldoende goed.
lever-, installatietijd en resou rces
benoemd. Geen heel uitgebreide
Dlann¡nq aanoeleverd.

Plan (max. 1,5
pagina)

ro/12 Gevraagd: Omschrijf hoe u de
oplevering en acceptatie zou opzetten,
benoem r¡sico's en omschrijf hoe u

hiermee omgaat,
Beantwoord: Gedegen plan. Er wordt
duidelijk ingegaan op de vraag zoals
gesteld in de offerteaanvraag: "hoe
gaat u de werkzaamheden zoals
beschreven uitvoeren?" Risico's en
resources worden hierbii benoemd.

CV's t0/12 Gevraagd: CVt van door u in te zetten
engineers
Beantwoord: Goede CV's van duidelijk
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goed gekwa lificeerde mensen
aangeleverd.

TOÎAALSCORE 3t140

Toelichting Prijs
Op prijs heeft de goedkoopste aanbieder (PQR) 60 punten gescoord. U heeft in
verhouding tot deze score 56,07 punten behaald.

Eindscore
De eindscores zijn afgerond op hele punten. U heeft 87 van de in totaal 100 te
behalen punten gescoord. H¡ermee bent u als eerste geëindigd in de beoordeling.

Scorematrix
Op de laatste pagina van deze brief treft u de scores van alle aanb¡eders ¡n een
matrix.

Opdrachtverstrekking
Het bedrag dat voor deze opdracht door u maximaal in rekening kan worden
gebracht is, conform uw offerte met kenmerk P201203699 v2.0 d.d. l7-OI-2013,

lxclusief BTW. U kunt binnenkort een inkooporder van de afdeling
Inkoop tegemoet zien. Het op deze inkooporder vermelde nummer (45000...) dient
u te verrñelden op uw factuur, welke u kan richten aan:

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

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

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de voorwaarden zoals overeengekomen
onder de Raamovereenkomst EASI 2010 - Rekencentrum Hardware. De Dienst
Ultvoering Onderwijs wijst uw koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere
voorwaarden van uw organisatie nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van
de opdrachl verklaart u kennis genomen te hebben van de bovenstaande
voorwaarden (inclusief uitsluitingen en aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit
te hebben gekregen.
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Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Hoogachtend,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
nar¡ens deze,

Ma nager Bedrijfsvoerl ngsd iensten/ D i enst U itvoeri n g Onderwijs
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Dienst Uitvoering Onderwi js

Ministerie yon Ondewijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbss 30155, 9700 LG Gron¡ngen

ïelindus R.V.
t.a.v.
Postbus 9559
3506 GN Utrecht

Datum: 17 juni 2013
Betreft : MO-GL-13-0309 Onderhoud hardware tokens

Geachte

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de
uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid
dienstenpakket. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het
onderwijs In het kader van deze dienstverlening heeft DUO behoefte aan support
op Vasco tokens.

Ik wil u namens DUO uitnodigen om deel te nemen aan de meervoudige
onderhandse offeÉeaanvraag ten behoeven van deze opdracht. Uw organisatie ís
een van de drie organ¡saties die uitgenodigd wordt om aan deze aanbesteding
deel te nemen. Alle informatie die u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan
deze aanbesteding lreft u aan in dit aanbestedingsdocument.

1. O¡dr¡cht omschriivlno
DUO maakt voor het remote werken gebruik van een Vasco Digipass Go 6 in
combinatie met een Vasco tdentikey Authenticat¡on Server Gold Edition De
aanbieding bestaat uit het leveren van:
. Support en onderhoud op de ingebruik zijnde Vasco Hardware tokens voor

een periode van 1 jaar met een optionele verlenging voor nog 1 jaar.

1.2 Achtcrgrondinformatic
U dient in uw aanbieding rekening te houden met het gegeven dat DUO op dit
moment gebruikmaakt van 2130 Identikey Authentication Server Gold Editon
Vasco tokens. Voor uw aanbieding zijn daarom de volgende gegevens m.b.t. de
Vasco account beschikbaar:
. Registratie nummer van het Vasco contract; 2011000848
. Type overeenkomst: SSU, 8x5x4 respons¡etijd. QI5001221. Product code: Identikey Authentication Server Gold Editon
¡ Einddatum huidige overeenkomst: 01-07-2013

2. Oobouw offcrtc
Uw aanbieding biedt een oplossing te zijn voor alle ingebruikszijnde IdentÍkey
tokens en moet bestaan uit de volgende onderdelen;
. Een omschrijving van de door u geleverde support en ondersteuning;
. Een vaste totaalpr¡js voor support en ondersteuning op alle Identikey tokens

voor een periode van één jaar.

Afdellng
Inkoop

Postadrêg
Poslbus 3o155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

Contrctgêgcvcn¡

Inkoper
Inkoop-ict@duo. nl

Onza rafarant¡€
MO-GL-13-0309 Onderhoud
hardware tokens

lijlagrn
Arblt voorwaðrden
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3. Gunnlng!:rlteria
Deze opdracht wordt gegund op basis van het gunningcriterium laagste prijs. Dit
wil zeggen dat de inschr¡jving met de laagste prijs de aanbesteding wint. De
beoordeling van de laagste prijs gebeurt aan de hand van "de totaalprijs". De
totaalprijs bestaat uit:

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

specificaties.
U dient uw pr¡js aan te bieden conform het aangeleverde prijsinvulformulier
(Bijlage 2). U dient deze bljlagen 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.

3. 1 Beoordelíngsprocedure
De beoordeling van de ingediende offertes verloopt volgens de volgende twee
stappen:

Stao t: Vaststellen van de volledigheid. oeldlgheid van de offertes
Beoordeling van de geldige en volledige offertes geschiedt aan de hand van de
randvoorwaarden, de opbouw van de offerte en het programma van eisen,
waaraan de offertes dienen te voldoen. Niet geldige en onvolledige offertes
worden terzijde gelegd.

Stap 2l Beoordellno van de offertes.
Nadat is vastgesteld dat de offeÉes passend zijn, worden de offertes beoordeeld
op basis van het gunningscriterium "laagste prijs". De prijs wordt beoordeeld op
basis van de "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 gebruik gemaakt van de formule:
Eigen prüslaagste prüs * maximaal aantal te behalen punten

Vragen offerte
Hebt u nog vragen dan is het mogelijk per e-mail uw vragen in te dienen. Deze
ontvangen wij uiterlijk donderdag 20-06-2013 voor 14.00 uur bij DUO. Uw vragen
dienen te worden gezonden naar:
. Vragen per e-mail: aanbesteding@duo.nl

Een vaste totaalprijs voor support en
ondersteuning op alle ldentikey hardware
tokens voor een oeriode van één iaar.

Prijs per token per jaar

)fìllt,rll('r'i È'rlì' ')r'r

i
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. Met in het onderwerp: NvI: MO-GL-13-0309

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en wel op vrfdag, 2L-06¿2013
voor 15.00 uur. De antwoorden worden u per e-mail toegezonden. Alle vragen en
daarbij behorende antwoorden, ook van andere ¿tanvragers worden aan alle
mededingers toegezonden en dienen te worden beschouwd als onderdeel van de
offerteaanvraag.

Voorwaarden ARBIT 2O1O
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Leveringen en Diensten (ARBIT-2010) zún van toepassing. DUO
wijst de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan
wel andere of bijzondere voorwaarden nadrukkel¡Jk van de hand. Ik verzoek u
deze voorwaarden op te nemen in uw offefte. De ARBIT ¡s als losse bijlagen
toegevoegd aan deze offerteaanvraag.

Goncept Overeenkomst en ARBIT-2O 10
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan m.b.t. de levering
van support en onderhoud op 2730 ldentikey Authentication Server Gold Editon
Vasco Tokens voor een periode van 1 jaar. Plus de optie de overeenkomst onder
gelijkblijvende voorwaarden voor nog 1 jaar te verlengen. De wederzijdse rechten
en verplichtingen van partijen zullen uitsluitend worden geregeld door de
Overeenkomst en de daarbij behorende ARBIT-2010.

Aanleveren offeftc
Uw offerte moet uiterlijk op woensdag ,26-06-20L3 voor 15.00 uur ontvangen zijn
bij DUO. Offertes die te laat ontvangen worden zijn uitgesloten van deelname.

Graag ontvangen wij uw offerte digitaal. De digitale offerte ontvangen wij graag
via e-mail, Uw offerte kunt u sturen mailen naar:
. Offerte per e-mail: aanbestedinq(õduo.nl
¡ Met in het onderwerp: MO-GL-13-0309

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

Voorbshoud
Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of
gedeeltelijk, tfldelijk of definitief te stoppen en niet tot gunning over te gaan.

Overige bepalingcn
Aanbiedingen dienen gesteld te zijn in het Nederlands, Correspondentíe zal
eveneens in het Nederlands qeschieden.

DUO heeft het recht een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte offerte.
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen
rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk z¡jn bevest¡gd.
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Aan het uitbrengen van uw offefte zullen voor DUO geen kosten zijn verbonden,
ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden. Zolang er
geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en er geen
schrlftelijke overeenkomst ls gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheld
aan DUO. In dat geval ls er ook geen enkele verpllchtlnq tot vergoedlng van
welke schade of kosten dan ook.

Uw offefte zal door DUO groep strikt vertrouwelflk worden behandeld. BiJ

voorbaat wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw offerte.

Akkoord verklarin¡ offerte, randvoorwaardên, voorwaarden en
bcpalingen
Door het ¡nd¡enen van een lnschrljvlng geefr inschrijver aan akkoord te gaan met
alle in dit aanbestedingsdocument beschreven voorschriften, procedures,
algemene bepallngen, voorwaarden en randvoorwaarden.

Hoogachtend,
Inkoper van D¡enst Ultvoering OnderwiJs
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministen'rs uan înderwijs, Cultuur en

Wuenschøp

> Retouradres Postbus 30155, 9700 Lc Gronlngen

Tellndus
T,a.v.
Krommewetering 7
3543 AP Utrecht

s.nl

Datum; 28-06-2013
Betreft: Gunning

Geachte heer

Met plezier deel ik u mee dat Dienst Uitvoer¡ng Onderwijs (DUO) u de opdracht
'Onderhoud Hardware Tokens', die voortkomt uit een meervoudig onderhandse
aanbesteding met ons kenmerk MO-GL-13-0309, gunt.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u ln rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte met kenmerk P201302L7 d,d. 20-06-2013,
exclusief BTW.

U ontvangt binnenkort een opdracht bevestiging met het ordernummer van deze
opdracht. U kunt uw factuur onder vermefdlng van dit ordernummer naar DUO
verzenden.

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

Op deze overeenkomst z'rjn de Algemene RiJksvoorwaarden voor het verstrekken
van IT opdrachten van toepassing (ARBIT-2010). DUO wljst de algemene
leverings- en betallngsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of
bijzondere voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Graag vertrouw ik op een voor alle paftiJen prettige samenwerking.

Afdellng
Inkoop

PogtadrGe
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo.nl

aont'.toeg€v6ng

aanbestedlng@ocwduo,nl

Onze rcfetentla
MO-GL-13-0309

Uw ref6rêntl€
P20L30Zt7

Uw brlel urn
20-06-2013

Hoogachtend,

De minister van Onderwljs,
namens deze,

i
.Cultuur 

en Wetenschap,

Eltlagsn
Scorematrlx

t té,àgcl. oedriJtWoeíingsdiensten, Dienst Uitvoering Onderwijs
v:-''-"
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Van:
Verzonden:
Ondcrwerp:

woensdag 22 december 2OLO L7:17

Offerteaanvraag MO_AH_10_0545_Workflow Management pakket

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand stuur ik u een offerteaanvraag en bijbehorende bijlagen inzake een Workflow Management pakket dat is
ingerieht voor de afhandeling van bezwaarschriften en daarop ingestelde beroepen die bij het ministerie van OCW
worden ingediend.

Graag zie ik uw offerte tegemoet.

re EI ñEl EI
WcAingstabel Afhandelen

beoordelingxls Bczr¡raa bandbo.,
ARll/20{l8,pdf Offc¡teaarwraag Prijzenblad )rocesonrsch¡iivin¡ ßelevante

M0_AH_10_054... MO_10_AH-054... Ambtelijke... rkhtlijnenuitdc...

")
Met vriendelijke groet,

lnkoper

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

T 050 599 9573
F 050 599 9705

.@duo.nl
htto://www.duo.nl

O
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Min¡sterie uan ?nderwíjs, Cultuur en

Wetenschap

)

> Retouradies Postbus 30155, 97OO LG Gron¡ngen

Datum 22 december 2010
Betreft Meervoudi g onderha ndse offerteaa nvraag

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit om een offerte uit te brengen voor de opdracht:
Aanschaf van een standaard Workflow Management pakket dat is
l¡gericht voor de afhendeling van bezwaarschriften en daarop Ingestelde
beroepen die bij het ministerie van OGW worden ingediend.

Het proces bezwaar en beroep is voor de vestig¡ng DUO Zoetermeer opnieuw
ingericht. Doordat DUO Zoeterrneer gedurende het afhandelingproces afhankelijk
is van medewerking van vele zelfstandige organisatie onderdelen binnen en
buiten OCW maar eindverantwoordelijk is voor een tijdige de integrale
afhandeling van een bezwaar of beroep is een goede verblffplaatsregistratie met
management tools om binnen de termijn te blijven onontbeerlijk. De
inwerkingtreding van de wet dwangsom speelt hierbij ook een rol.

l. Oodrechtom¡chriiving

De opdracht omvat levering van licenties en inrichting en implementatie van een
work flow management product op basis van de voorwaarden die zijn vastgelegd
in deze Overeenkomst. Het gevraagde Þestaat uit:

o Leveren van de benodigde licenties en standaard ¡nrichtingen;
. Licentie aanbod moet voldoende zijn om 37 gebruikers toe te laten, en

indien dit apart gaat 5 gebruikerslicenties voor de rappoftages. Hierbij
aangegeven dat bij een gemiddelde van 600 tot 800 bezwaarschriften per
jaar de intensiteit van het gebruik niet hoog is;

¡ Ondersteun¡ng bij het installeren van de applicatie;
. Opstellen van het projectplan en projectplanning van de

implementatiefase die past binnen de randvoorwaarden van de
opdrachtgever;

. Opstellen van functloneel ontwerp afgeleld van de specs van de
opdrachtgever;

. Opleveren van aanpassingen in de standaard inrichtingen volgens
functionele PvE;

. Implementeren van specifieke procedures, procedure stappen,
documenten, taakautomatisering, overzichten en rapportages volgens het
PvE.

Afdellng
Inkoop

Foetedr€B
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo.nl

COntacrâóñeyeng

Inkoper
Tel. 050 599 9
aðnbestedln g@ocwduo. nl

Onzc rcfcrcntl€
MO_AH_10_0545

Uw refêrêntlc

Uw br¡€f van

Blilagcn
- Prijzenblðd

- Inkoopvoorwðarden ARIV

- Basellne ICT beveilig¡ng

- Procesomschrljving

Abrntelljke lijn

- Handboek afhandeling

Bezwaar

- weglngsÈabel þeoordeling

U
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Voor wat betreft documenten en taakautomatisering dienen de al
bestaande Word Macro's naar de +/- 80 in gebruik zijnde
standaardbrieven in het nieuwe systeem geintegreerd te worden of
vergelijkbare functionaliteit geleverd te worden;
Automatisering van in- en output van het standaard pakket dat in het
elektronisch archief ùan het standôardpakket wordt opgeslagen en op
bezwaar en beroep niveau opvraagbaar is,
Integratie van bezwaarproces, beroep proces, ¡ngebrekestellingproces en
dwangsomproces binnen het standaard pakket.
Het testen van de aanpassingen op de standaard inrichtingen op basis van
cases die de opdrachtgever aanlevert;
Opleiden van 2 applicatie medewerkers en ongeveer 35 gebruíkers,
applicatie medewerkers dienen getraind te worden in samenstellen van
nieuwe rapportage structuren;
DUO-Z gaat er vanuit dat wensen waaraan voldaan kan worden in de
flxed price offerte zijn verdisconteerd. Desalniettemin d¡ent elke wens dat
geleverd kan worden, apart begroot te zijn zodat het mogelijk is objectief
te vergelijken en voor meer of minder wensen te kiezen (en dus een lager
offertebedrag), bij de gunn¡ng.
Een reservepost noodzakelijk voor de inrichting / realisatie van functiona-
l¡te¡ten die niet omschreven blijken te zijn in de offerte aanvraag (en niet
geoffreerd konden worden) ter grootte van minimaal 100/o van de
gezamenlijke waarde van het l¡centiebedrag en implementatle kosten.
H¡ervoor dient het uurtarief afgegeven te worden om het urenbudget te
kunnen vaststellen. Het kan ook mogelijk zijn dat voor een deel extra
modules wordt aangeschaft ;
Advieswerkzaamheden bij de voorbereiding en uitvoering van het migratie
proces van de lopende bezwaren naar het nieuwe pakket, gedacht moet
worden aan een migratie van maximaal 100 bezwaarschriften.

2. Ei¡en. fandvoorwaardon, en beoordelino¡criteria voor da ogdredrt

De techn¡sche randvoorwaarden:2,1

database van de leverancier moet via Oracle versie 10G commun¡ceren en t.
met 11 G) danwel met een SQL applicatie server d¡e met een betrouwbare
interface perfect communiceert met Oracle 10G*.
Server: Windows server 2003 12 en t.z.t. 2008 12

Cllënt: Wlndows XP SP3 þRO en t.z.t. Windows 7

Mail: Exchange2OOT SPl en t.z.t. 2010.

File system; Microsoft DFS (Distributor File system)
Het is een eis dat de installatie kosten in de fixed price verdisconteerd zijn.

a

a

a

a

a

1

2.

3.

4.

5,

6.

,

I

Ad 1, Het is een pre dat de database rechtstreeks met Oracle communiceert.
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Indien het een SQL applicatie betreft dan ¡s het voor de weging van belang dat er
goed inzicht ontstaat in:

. Verwachte update frequentie van de programmatuur van de WFM
software;

De aangeboden vorm van helpdesk ondersteuning met SLA

ff.i""ii"t preventíer onderhoud op de server ¿oo,. ¿" SwL in
samenwerking met functioneel beheer DUO waarvan het
beoordelingscriteriumelijk is dat dit onderdeel vormt van de
onderhoudsovereenkomst;

Een duidelijke procedure beschrijving van de back up procedure;

2.2. Functionclecisenenbeoordelingscr¡ter¡a
Eis 1 Het pakket dient alle thans ¡n de wet genoemde huidige richtlijnen en

criteria van bezwaar en beroep over (methodiek) van termijn bewaking te
ondersteunen;

Beoordelingscriterium bij Eis #1):Het heeft een pre als het pakket alle ln de wet
genoemde richtlijnen en criteria ondersteunt v.w.b. de methodiek úan
termijn bewaking zoals deze gold voor de AWB wijziging per 1-10-2009;

Eis 2 Een productmodule waarin bij de implementatie minimaal 2 producten
dienen te worden ingericht te weten: het Ambtelijk proces en heÈ
Commissie proces

Beoordelingscriterium bij Eis #2):Het heeft een pre als de implementatie kan
worden uitgebre¡d met een extra product: "ambtelijk plus" geheten
product. Qua complexiteit houdt dit het midden tussen een Ambtelijke
afdoening en een Commissie afdoening van een bezwaarschrift maar is
feitelijk een kleine uitbreiding op het Ambtelijke proces.

Çis 3* Extra producten moeten na de genoten Functioneel beheer opleiding van
de leverancier af te leiden zijn en operationeel te maken zijn indien een
volgende wetswijziging of productuitbreiding geimplementeerd moet
worden.

(Beoordelingscriterium bij Eis #3): De uiWoer¡ng van de product u¡tbreidlng dlent
zo eenvoudig mogelijk te gebeuren. Voeg een toelichting bij van de uit te
voeren handelingen;

Eis 4 De procedurestap volgorde en de aangegeven parallel stappen dienen in
een kritisch pad procedure gedefinieerd te zijn waaruit de work flow van
het pakket kan worden gevolgd. De opvolgende stap(pen) word(t)(en)
geplaal,sl in de werkvoorraad varr de jurisLerr die een bepaalde rul
toebedeeld hebben gekregen. Zij kunnen deze stap(pen) openen en
afronden waarmee ¡mpliciet een automatische verblijfplaatsregistratie
gerealiseerd wordt.

De opgenomen velden dienen voor¿ien te zijn van achterliggende
¡ntelligentie over het proces waar velden kunnen worden afgedwongen of
juist in sommige contexten niet relevant zijn.

a

.i

Eís 5
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Een aantal mogelijke combinaties van valide invoer levert het pakket de
informat¡e op waaruit bl¡jkt dat de procedure stap afgerond is en ook wat
de volgende procedurestap of stappen dient te zijn. Wijzigingen op het
ingeregelde proces (switchen van verplicht, naar onverplicht etc. dienen
inhouse uitgevoerd te kunnen worden en de opleiding FB dient daarin te
voorzien).

(1ê Beoordelingscriterium bij Eis #5): Het ls een pre dat het systeem waarschuwt
/ transparant genoeg is om op te merken dat voorgenomen wijzigingen in
het ingeregelde proces knelpunten veroorzaken. Geef aan of u hieraan
kan voldoen en geef kort aan hoe dit in zijn werk gaat

(2'Beoordelingscriter¡um bij Eis #5): Verplichte velden dienen dynamisch
gemarkeerd te worden, zodat bíj een w¡Jzig¡ng in de context tevens de
indicatie van de op dat moment verplichte velden wordt aangepast. Geef
aan of u hieraan kan voldoen en geef kort aan hoe dit in zijn werk gaat.

Eis 6 Tenelnde conversie problemen te minimaliseren díent er op functioneel
beheer niveau faciliteiten beschikbaar te zijn die bij uitzondering
verplichte velden kan uitschakelen.

(Beoordelingscriterium bij Eis #6): Geef een korte beschrijving hoe dit in z¡jn
werk gaat. De combinatie van eenvoud en functionaliteit telt mee ¡n de weging.

Eis 7 Op het hoofdproces dienen de subprocessen ge'rntegreerd te zijn. Deze
zlJn:-
het herzien van een primair besluit;
verzulmproces;
het intrekken van het bezwaar;
werkproces kennelijk niet ontvankelijk (KNO);
werkproces Aanhouden (ook wel opschorten genoemd) en
werkproces Verdagen.

Toelichtinç subprocessen :

- Bij het her¿ien van het primaire besluit wordt een extra subproces
opgestart en veelal resulteert dat in het werkproces Aanhouden;

- Het verzuim proces betreft het completeringproces dat uitzonderingen
kent om parallelle processen te mogen starten;

- Het proces "intrekken van het bezwaar" en KNO, overruled alle verplichte
velden die in het resterende proces z¡jn gedef¡nieerd zodat direct de
laatste stap kan worden gezet.

- Het proces Verdagen en triggert een verlengde termijn en advies voor een
herplanning.

Eis 8 Per product dient de verdagingtermijn ingegeven te worden van zowel
bczw¡ar als berocp cn ccn trigger dat het systeem een verdagingadvies
aan de jurist doet.

(Beoordelingscriterium bij Eis #8): Aan deze trigger dient een gedefinieerde
kritische termijn ten grondslag te liggen waarbij het ris¡co te groot wordt
indien de afhandeling, zonder verdagingtermijn, buiten de wettelijke
termijn dreigt te worden afgehandeld. Geef aan of u hieraan kan voldoen
en geef kort aan hoe d¡t in zijn werk gaat.
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Eis 9 Ingevoerde data bij bovenstaande subprocessen starten en stoppen
onderliggende termijnen, waarop termijnbewaking wordt toegepast. Deze
termijnen moeten kunnen resulteren in automatische uitstelperioden bij
verdaging, verzuim en aanhoudingproces.

(Beoordelingscriterium bij Eis #9): de verantwoordelijke jurist zou de
mogelijkheid moeten hebben om binnen de wettelijke grenzen in te
grijpen en zelf een andere termijn te kiezen. Geef aan of u hieraan kan
voldoen en geef kort aan hoe dit in zijn werk gaat.

Eis 10 Bij het subproces ver¿uim en verdagen kunnen de data van bepaalde
uitgaande en inkomende documenten de onderliggende termijnen starten
en stoppen (waarbij de jurist op het automatisme moet kunnen ingrijpen,
bijvoorbeeld dat de react¡e op het BVO onvoldoende is en nog op een 2e

antwoord moet worden gewacht.

Eis 11 Per product dient een wijzigbare generieke termijnduur per gedefinieerde
verblijfplaats ingegeven kunnen worden;

Eis 12 Per product dient de generieke signalering (bij dreigende termijnover-
schrijding) en escalatie termijnen per verblijfplaats ingesteld te worden.

Els 13 In het systeem dienen rollen gedefinieerd te kunnen worden (zoals fntake
mede-werker; Intake jurist; Balie jurist; Secretaris jurist; Jur¡st 1; Jur¡st
2; Jurist 3; Stafmedewerker rapportage & signalerlng; cluster manager;
Unit manager; Funct¡oneel beheer.

(Beoordelingscriterium bij Eis #13): Het heeft een pre als het systeem op een FB
gebruikersvriendelijke wijze de mogelijkheid toelaat extra rollen toe te
voegen, geef kort aan hoe d¡t in zijn werk gaat;

E¡s 14 Aan iedere rol is een autorisatie profiel gekoppeld waarbij de combinatie
van rol en gebruikersnaam de mutatierechten op bezwaarschriftniveau
verkrijgt. De intake medewerker moet deels overkoepelend, en de
functioneel beheerder moet geheel overkoepelend kunnen muteren over
alle bezwaarschriften; De functie die de gebruiker in staat stelt de op
product niveau ingestelde termijnen, per verblijfplaats, te overrulen d¡ent
aan de medewerker rapportage en s¡gnaler¡ng gekoppeld te kunnen

' worden en dient wijzigbaar te z¡jn.

(1e Beoordelingscriterium bij Eis #14) Uitzonderingen op de verplichte workflow
op zaak n¡veau moeten kunnen worden gemaakt, met een escape knop
dat door de monitor/jurldisch controller wordt beheerd waarbij een memo
veldfrrnctie is voor cle (verpliehte) toelichtinq, Geef een korte heschrijving
hoe dat binnen uw pakket is geregeld,

(2e Beoordelingscriter¡um bij Eis #14) het is een pre als het systeem een logboek
bijhoudt wie, wanneer welke stap heeft gemuteerd):

Eis 15 Het afdwlngen van termijnen en het creëren van documenten zijn
integrale onder- delen van de Procedurestappen. Het dient onomstotel¡jk
vast te staan wat de status van de afhandeling is en in welke (unieke)
verblijfplaats de afhandeling van het bezwaar of beroep zich bevindt.
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Eis 16 De processen, bezwaar, beroep, ingebrekestelling en dwangsom dienen
geÏntegreerd te zijn; Hiermee wordt in ieder geval verstaan dat alle
vormen van beroep gekoppeld moeten kunnen worden aan een
bezwaar¿aak, deze eenvoudig oproepbaar moet zijn en waarover op
consolidatie niveau gerapporteerd kan worden.

Eis 17 Systeem moet mogelijkheid b¡eden gebundelde werkprocesstappen in
samenhang uit te voeren en de afhandeling van de desbetreffende
processtap automatisch te laten uiWoeren (1 maal vullen van de data
voor de hele bundel);

Eis 18 Standaardbriêven module: De bij CFI bestaande Word macro's waarin
standaard brieven met multiple choice tekstblokken dienen ¡n het van
toepasslng zijnde werkproces werkend gemaaK te worden (ook al
betekent dat aanpassing van de Word Macro's) en na verzending ln het
elektronisch archief per bezwaarschrift opgeslagen te worden dat real
time beschikbaar blijft .

Eis 19 Bij de invoer dient een bestaande Macro koppeling (postregistratíe
systeem) de adresgegevens van het binnenkomende documentkoppeling
geladen te worden vanuit het PORTO systeem (postregistratie systeem)
gemaakt te kunnen worden. Vanuit de leverancierszijde moet het pakket
in staat z¡jn een elektronisch dossier functie aan te leggen met in
achtneming wat gesteld wordt over de standaard brieven(zie eis 18).

Eis 20 Elektronische werkbakken op juristen-niveau die een pakket
bezwaarschriften onder haar/zijn beheer heeft; dit geldt ook voor de
niveaus intake, clustermanager en stafmedewerker. Deze werkbakken zíjn
lijsten per gebruiker waarbij overzicht wordt vdrschaft van welke
bezwaarschriften in de verblijfplaats van de jurist (binnenkort) actie wordt
verwacht. De werkbak of werkdocument van de (resterend) uit te voeren
werkzaamhedei'¡ van een bezwaar of beroep kan zowel een advies
bevatten waarbij over meerdere opvolgende procedurestappen wordt
aangeboden of een verplicht uit te voeren stap alvorens andere
activiteiten kunnen worden gestart. Indien de taak van de ketenpartner
volbracht is en deze (na afmelding) uit de elektronische werkbak van de
desbetreffende persoon verdwijnt dan dient automatisch (volgens de
Work Flow) een nieuwe actie te verschijnen in de werkbak van de
volgende ketenpartner.

(Beoordelingscriterium bij Eis #20): Het is een pre zijn dat indien een
ketenpaftner aan zet is (buiten DUOZ of de RCE) die niet of over het Work
flow management pakket beschikt, een automatische (outlook) taak krijgt
met een kenmerk en taakomschrijving die gebruikt kan worden om het
WFM te updaten zodra er een terugmelding via outlook komt waarin is
aangègeven dat de taak volbracht is. Geef aan of u hieraan kan voldoen
en geef kort aan hoe dit in zijn werk gaat.

Eis 21 Beheren van de termiinen van de bezwaarschriften waarvoor me4
verantwoordelljk ls:

)
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Dient ingericht te zijn met termijnbewaking, automatische sortering op
prioriteiten, rappelsignalen en escalatie signalen.
beheer dient in een cockp¡t getoond te worden voorzien van een
dynamische prognose waarin de werkeliJke vooftgang is verdisconteerd
en dat rekening houdt met standaard werkproces-termijnen die mogelijk
gecorrigeerd kunnen worden met relevante w erkproces- parameters
zoals: 1) verzuim (is extra gegunde äanlevertermijn van complete

. dossier door de bezwaarde) , 2) conditionele aanhouding (is extra
gegunde procestermijn indien de materiedeskundige nog niet over
vereiste stukken besch¡kt om zijn input/advies te geven), 3)aandeel in
de verdagingtermijn verminderd met reeds verbruikte extra tijd
vanwege mogelijk afwijkehde realisat¡es in voorgaande
werkprocessen.

(Beooröelingscriterium bij Eis #21): het systeem heeft een facil¡te¡t waarbij
volgens een definit¡e zelf èen aangepaste prognose genereert en
voorstellen doet om een termíjnaanpassing van de resterende stappen
door te vgeren die de jurist geheel of gedeeltelijk zou kunnen overnemen
Deze situatie ontstaat wanneer:
- In voorgaande reeds uitgevoerde en afgesloten activiteiten cumulatief
meer of minder tijd is verbruikt dan de generleke termijnen van de
afgehandelde activiteiten aangeeft ;
- Er gebruikt gemaakt wordt van de verdagingfaciliteit;
Geef aan of u hieraan kan voldoen en geef kort aan hoe dit in zijn werk
gaat.

Eis 22 (beheren van termijnen en voorraadbepaling) Op cluster en
stafmedewerkers niveau dient genoemde in eis 20 op een hoger
aggregatie niveau (per jurist) gerealiseerd te kunnen worden. Ten eerste
valt te denken aan uitsplits¡ng van bezwaarschriften in categorieën naar
tijd¡9heid;

. "Nu reeds te laat" ( en de mate waarin in clusters ingedeeld),

. "Prognose te laat"; bij ongewijzigde invulling van nog te doorlopen
verblijfplaatsen met standaard termijnen. Waarbij inzichtelijk is of het
verdaginginstrument al is ingezet of niet.

' "Bezwaarschriften te laat" waarbij reeds ingebrekestelling op rust.
(Beoordelingscriterium bij Eis #22): het ls een pre om ook een categorie te

hebben van bezwaarschriften waarvan de Prognose u¡tw¡jst dat deze te
laat zullen worden opgeleverd waarbij de jurist reeds alle instrumenten
heeft íngezet om binnen de termijn proberen te blijven. Geef aan of u

hieraan kan voldoen en geef kort aan hoe dit in zijn werk gaat.

Eis 23 (beheren van voorraadbepaling) Hier valt te denken aan bezwaarschriften
in categorieën naar voorraadbepaling, gesplitst naar: "Thans in verzuim",
"thans op aanhouden", "aantal per werkproces", "tonen van
bezwaarschriften die open staan op meerdere werkprocessen en een
onderuitsplitsing van bovenstaande naar behandelend Jurlst.

Eis 24', Volledige up tot date zoek- en rapportage functies. Mogelíjkheid om zelf
rapportages (zonder interface ) samen te stellen.
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Te denken valt aan selecties op kenmerken van een bezwaarschrift zoals
uitkomst bezwaar, voortijdige exit te combineren met doorloopt¡jd per te
definiëren categorie

(Beoordelingscr¡terium bij Eis #24: Semantische zoek functie is een pre.

2.3 Beveilioino basls. bevelllqlno vertrouwelllk. lntaorltelt.
De Baseline ICT DUO zal onderdeel zijn van de overeenkomst.

3. Plann¡no offGrtÊtrâi.ct

De offertes dienen uiterlijk vrijdag 21 januari 2O11 voor 14:00 uur bij D¡enst
Uitvoering Onderwijs binnen te zijn. Dienst Uitvogring Onderwijs streeft er naar
de opdracht in week 4 dan wel uiterlijk in week 5 te verstrekken.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van deze offefte aanvraag dan verzoek ik u
dit uiterlijk deze schrifte¡ijk te stellen voordinsdag tl ianuar¡ 2011 12.00 uur.
De vragen kunt u mailen naar aanbestedino@duo.nl t.a.v. . Alle
vragen zullen vervolgens anon¡em worden verzameld en beanrwoord door de
Opdrachtgever. De antwoorden zullen uiterlijk op 14 januari 20!1 aan u worden
verstrekt.

a. OffcÉe

De offerte d¡ent gestuurd te worden aan:
Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v.
Kempkensberg 4
9722T8 Groningen

Voorts vezoek ik u dezelfde dag een dtg¡tale versie te sturen naar het e-
mailadres met vermelding van behorende kenmerk bij deze offerteaanvraag:
aanbestedinq@duo.nl t.a.v.

5. Duur v¡n dc Overecnkomst
De Overeenkomst gaat in vanaf de datum waarop de opdracht wordt verstrekt en
heeft een looptijd van 2 jaar.

Er zal na opdrachtverstrekking, bij oplevering van het pakket, een acceptatietest
plaatsvinden door DUO. Indien er bij deze acceptat¡etest gebrek ontdekt wordt
wat wel als e¡s in het functioneel en technisch ontwerp is genoemd dan herstelt
de leverancier dat kosteloos gedurende de periode dat DUO het gebruiksrecht
heeft van de licentie. Indien DUO constateert dat er bliJvende gebreken zijn, heeft
DUO de vrijheid de opdracht in te trekken.

")
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U dient in uw offerte een fixed price aan te bieden inclusief de wensen waaraan u
kunt voldoen. U dient hiervoor het bijgevoegde excel sheet in te vullen.
De prijzen worden beoordeeld op basis van koop, of indien dat voordeliger is, op
'basis 

van 2 jaar lease te rekenen vanaf de 2e oplevering.

6. Gunninqorocedure

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

6.1 Procedurele tocts
Allereerst zal worden getoetst of de inschrijver ziJn offefte rechtgeldig is en een
gestanddoeningsterm¡jn kent van 60 dagen. Met het indienen van de offerte
verklaard u dat u zich conformeert aan de gestelde functionele en technische
eisen die zijn gesteld binnen deze opdracht.

Beoordeling van de Inschrijv¡ngen v¡ndt plaats door een door Opdrachtgever
¡ngesteld beoordelingsteam. Dit team bestaat uit ter zake deskundige
medewerkers van de Opdrachtgever.

6.2 Bcoordeling van de Inschrijvingen
De lnschrijvingen worden door alle leden van de beoordelingscommissie
onafhankellJk van elkaar beoordeeld. Elk lid beoordeelt de Inschrijving op basis
van de hierna beschreven beoordelingssystematiek.

Voor wat betreft de criteria waarvoor binaire beoordelingen plaatsvinden (voldoet
wel aan vereiste/voldoet niet aan vereiste) zullen de leden van de
beoordelingscommíssie onderling toetsen of zij de beoordelingssystemat¡ek ju¡st
en op gelijke wijze hebben toegepast.

Daar waar beoordeling op punten plaatsvindt, zal de score van InschriJver voor
dat onderdeel het gemiddelde zijn van de scores zoals toegekend door elk
individueel lid van de beoordelingscommissie. De score van elk lid wordt hierbij
even zwaar meegeteld, waarbij de leden van de beoordelingscommissie onderling
toetsen of zij de beoordelingssystematiek juist en op gelijke wijze hebben
toegepast.

6.3 Gunning
In deze offerteprocedure wordt gegund op de volgende crlterla:

De technische voorkeur gewicht 10olo

De kwaliteit in relatie tot de standaardisatie gewicht (4Ao/o),

Kwaliteitsbeoordelingscriteria bij de funct¡onele eisen gewicht (4Qo/o),

De prijsafweging telt voor 100/0 mee;
Tussen deze gunningcriteria eh de díverse sub gunningcriteria hanteert
Opdrachtgever een weging..
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De gehanteerde minimumeisen en gunningcriteria en bijbehorende weging zijn
toegevoegd als bijlage,

De añrveging bínnen de criteria vindt plaats op de beoordelingcriteria die gevraagd

worden. Onderdeel daarvan is of men de eisen en beoordelingscriteria invult
zoals dit gevraagd is of dat men dat op een andere wijze oplost met een

vergel ijkbaar resultaat.

Voor de beoordeling van de atzonderlijke beoordelingscriteria geldt dat de offerte
met de beste invulling van de beoordelingscr¡terium 100 o/o van de punten voor
die beoordelingscriterium krijgt, die erna 65 0/o en de offertes daarna 30 o/o van de
punten. Indien een offerte in zijn geheel niet voldoet aan de invulling van een
beoordelingscriterium, worden er 0 punten toegekend,
Voor beoordelingscriteria waarvoor geldt dat er een ja/nee antwoord gegeven

moet worden zal bij een positieve invulling van het criterium het maximaal te
behalen punten voor dit criterium worden toegekend en biJ een negataeve

invulling 0 punten.

DUO wenst een goed werkend standaard Workflow Managernentsysteem op
gebied van þezwaar en beroep afhandeling dat met minimale eigen ¡nspanning
kan worden geimplementeerd. DUO kan daarom ook om een demonstratie van

een werkend systeem vragen als onderdeel van de gunning waarmee de
schriftelijke toezeggingen op de eisen en wensen in de offerte kunnen worden
getoetst.

Pr¡isstcll¡n9
In de offerte dient u een vaste totaalprijs op te nemen voor het gevraagde, u

dient hiervoor het bijgevoegde excel prijzenblad in te vullen, Voor de oplossing is
voor een maximaal budget beschikbaar van € 120,000,- voor de periode van 2

Jaar.

lcchnische voorkeur
Beoordelingscriterium 1 Opdrachtnemer geeft aan.of er een aparte

applicatieserver nodig is waarbij middels een interface de SQL applicatie
server de communicatie met Oracle 10G wordt gerealiseerd. (zie 2.1 1e

technische randvoorwaarde)

Beoordelingscrlterium 2:Verwachte frequentie van de release updates van de
programmatuur (hoe was het de afgelopen 3 Jaar gegaan?)

Beoordelingscriterium 3:De kwaliteit van de aangeboden vorm van helpdesk
ondersteuning met SLA specíficaties; Minimale invulling:

. Preventief onderhoud, correctief onderhoud en vernieuwend onderhoud en
telefonische ondersteuning bij gebreken, en advies over gebruik en
functioneren van de programmatuur.

)
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Binnen max¡maal 5 uur na het indienen van een verzoek om telefonische
assistentie zal een programmatuur specialist van de leverancier contact
met de klant opnemen. Een gangbare stor¡ngsprocedure in de
branche.

Beoordelingscriterium 4:Policy van het preventief onderhoud op de server door de
SWL ism functioneel beheer DUO waarvan wordt uitgegaan dat deze
onderdeel vormt van de onderhoudsovereenkomst, kosten van
Escrowregeling dienen in de fixedprice opgenomen te worden;

Beoordelingscriterium 5:Een duideliJke beschriJvlng van de back up procedure;

Kwaliteit ín relatie tot de standaardisatie
Beoordelingscriterium 6 Beoordeling (op de consistentie) van de onderbouwing op

de gevraagde eisen mogelijk te koppelen aan een nog te houden
demonstratie van het pakket.

Beoordelingscriterium 7 : Ervaring gemeten naar vergeliJkbare referentieprojecten
Opdrachtnemer dient voor deze beoordelingscriterium op maximaal 2
A4-tjes omschrijving te geven van 2 vergelijkbare referentieprojecten.

Beoordelingscriterium 8 Opdrachtnemer geeft een omschrijving van maximaal 1

A4-tje waaruit blijkt in welke mate de procesfunctionaliteit is
gestandaardiseerd,

Beoordelingscriterium 9 Is er een structureel versie beheer waarbij op basis van
een gebruikersgroep van huidige klanten de krachten richting
leverancier gebundeld kunnen worden. om verdere
kwaliteitsverbetering o.a. als gevolg van toekomstige wetswijzigingen
te bevorderen zonder toekomstige maatwerkkosten? Hoe maakt u dit
aannemelijk?

Kwaliteitsbeoordelingscrlteria biJ de functionelc eisen
Beoordelingscriterium 10 behorend bij Eis #3; De uifuoering van de

productuitbreiding dient zo eenvoudig mogelijk te gebeuren. Voeg een
toelichting bij van de uit te voeren handelingen;

Beoordelingscriterium 11 behorend bij Eis #5 (1e): Het is een pre dat het systeem
waarschuwt / transparant genoeg is orn op te merken dat voorgenomen
wijzigingen in het ingeregelde proces knelpunten veroorzaken.

Beoordelingscriterium 12 behorend bij Eis #5 (2e): Verplichte velden dienen
dynamisch gemarkeerd te worden, zodat bíj een wijzíging in de context
tevens de indicatie van de op dat moment verplichte velden wordt
aangepast.

{J
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Beoordelingscriterium 13 behorend bij Eis #6: Geef een korte beschrijving hoe
het, bij uitzondering uitschakelen van verplichte velden in z¡jn werk gaat
ten behoeve van migratie werkzaamheden. De combínatie van eenvoud
en functionaliteit telt mee in de weging.

Beoordelingscriterium 14 behorend bij Eis #8: Aan deze trigger (dat het systeem
een verdagingadvies aan de jurist doet) dient een gedefinieerde kritische
termijn ten grondslag te liggen waarbij het risico te groot wordt indien de
afhandeling, zonder verdagingtermijn, buiten de wettelijke termijn dreigt
te worden afgehandeld.

Beoordelingscriterium 15 behorend bíj Eis #9: de verantwoordelijke jurist zou de
mogelijkheid moeten hebben om binnen de wettelijke grenzen in te
grijpen en zelf een andere termijn te k¡ezen dan de automátische
gegenereerde ultstelperloden blJ verdaging en verzuimproces.

Beoordelingscriterium 16 behorend bij Eis #13: Het heeft een pre als het systeem
op een FB gebruikersvriendelijke wijze de mogelijkheid toelaat extra rollen
toe te voegen, geef kort aan hoe dit in zijn werk gaat;

Beoordelingscriterium 17 behorend bij Eis #14 (1'): Uitzonderingen op de
verplichte workflow op zaak niveau moeten kunnen worden gemaakt, met
een escape knop, dat door de monitor/jurid¡sch controller wordt beheerd
waarbij een memo veldfunctie is voor de (verplichte) toelichting. (Geef
een korte beschrijving hoe dat binnen uw pakket is geregeld.)

Beoordelingscriterium 18 behorend bij Eis #14 (2e); het is een pre als het
systeem een logboek bijhoudt wie, wanneer welke stap heeft gemuteerd)

Beoordelingscriterium 19 behorend bij Eis #20: Het is een pre zijn dat indien een
ketenpartner aan zet is (buiten DUOZ of de RCE) die niet of over het Work
flow management pakket beschikt, een automatische (outlook) taak
krijgt met een kenmerk en taakomschrijving die gebruikt kan worden om
het WFM te updaten zodra er een terugmelding via outlook komt waarin is

aangegeven dat de taak volbracht is.

Beoordellngscriterium 20 behorend bij Eis #21: het systeem heeft een faciliteit
' waarbij volgens een definitie zelf een aangepaste prognose genereert en

voorstellen doet om een termijnaanpassing van de resterende stappen
door te voeren die de jurist geheel of gedeeltelijk zou kunnen overnemen.
Deze situatie ontstaat wanneer:
- In voorgaande reeds uitgevoerde en afgesloten activiteiten cumulatief
meer of minder tijd is verbruikt dan de generieke termijnen van de
afgehandelde activiteiten aangeeft ;
- Er gebruikt gemaakt wordt van de verdagingfaciliteit;
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Beoordelingscriterium 21 behorend 6ij Eis #22: het is een pre om ook een
categorie te hebben van bezwaarschriften waarvan de Prognose uitwijst
dat deze te laat zullen worden opgeleverd waarbij de jurist reeds alle
¡nstrumenten heeft ingezet om binnen de termijn proberen te blijven.

Beoordelingscriterium 22 behorend bij Eis #24: Semant¡sche zoek functie is een
pre. U dient bij de invulling van dit beoordelingscriterium aan te geven of
deze functionaliteit levert.

Planning
Voor de oplevering van de oplossing geldt een wenselijke oplever datum van
maximaal 4 maanden na de opdrachtverstrekking.

Voorwaarden
De Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-2008) zijn van toepassing
De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst de afgemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadere Informat¡e
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 partijen schriftelijk
zijn bevestigd.
Aan hét uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uítvoering Onderwijs
geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een
overeenkomst zal le¡den. Zolang er geen volledige overeenstemming is bere¡kt
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.

Uw offerte zal door de Dienst Uiwoering 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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29 ÊL 17 9 lev. A: Ets 17: Gååt h€t bU q€bundatde werkprocesstàppeñ om æn cnkcte
kunn€n dðt oôk ñeêrdere côsursen ztjn?

òÈwaaßchdl¡ d9nve.sbõt hdgôàt Zle h€l
op soo(9elíke vr¿r0 Potenlële (v6ag 28).

30 ala t7 1 c: h¡erwordf bedoêld werkprccesstagpen?

31 E!6 18
stãnd!ådbrtêven aônwe¿lq ¿Un,
Zo rô, hoêvéel vådaoten zúî dtt

Elz.l6 2l o€cttu d.tun a0 Kân
meeder€

ab¡ñ

32 E¡¡ lE 17 lev. 
^i 

Zoù u enkete voorbæ¡dbdevÊn kunnln opstu@n, bl, voork€u, dê 4{¿l zlq besbnd ðlle bdef msll
lncl. b.stand€n,

t1 El. 18 lev, B: Er wordt gæprokèn wer BO lô gebrutk zUnd€ hesÞrnde mðcób dte
nreuwelFteem ñdeteñ worden g€¡ntegRrd of vergelukùEår gelevêrd,

lñO

34 llr la
te hekljkln?

(n 4-t!l brleven. D.àrna¡st €en ¿lp bslðnd m€t àlle.ou6nt€ bdêfl mãil

35 Elr 18 Moetên 80 templðþ lngeimpoÉeerd
80 templðtes?

36 l¡. 19
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31 Elr 19 ¡let tundlon¿llt€lt Opts.
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39 El¡ t9 12 lev. Ar fs h€t we¡reltJk dåt als tn rcRTO 6 ntEuw bezwåa, of bêroeg wordt hrrldlc op.r. 19 er ho€tt 9æn kopp€Ing tus.en poio €n de

40 t9 ll lev. 
^:Welk€ 

gqevlns dtcncn autoñàt¡ich ov.r te wordañ g€noûen V¡nult Corrrdlô op ã1. 19 er hoett gæn koppellng tu6s?n Po& cn de softwaro te worden
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h*, "o-*,.Jg.re.llæêrd,

op al3 ¡9 €¡ hoêft gæn koppellnO tu53en &fu en de softwre te wordên
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nl€uw aân te datr¡¡ rygm Clgztøln PoÊo €n het

koppellq ñêt tuô t6 ntet wensêil1k, Doster opboüw moét ¡n Wtt

44 19
nlêt 15.

PORIOmogell.lkhden àet opvr¡qen
proJ!ct.

45 Elt 19
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mqelUl(heden hrt aanbleden metrgegevsnt Iopællng met Podo ¡5 ntrt wenieil.rt. Do$ter opbouw moet tn wFt
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19 Blj de lnvaer dlant met een bstatrode Macrc koppellng (posFeglstratie
de 8dresgegeven3 vôn het blnnenkomende documentkopp6ling

te worden. Vanult d€ leveBncleElde moêt bet pakk€t ln.staat :ljn
dosler lunctl€ åsn te l€ggen mel ¡n achtnemhg wat g€steld

de stãndgard brleven(zl€ ets 18).

Orðcle
dat dê dãtåbase ßchtstreeks
opdræhtnemer ôan te geven of

een ôparte ôppllütleseryer nodlg is waarbu m¡ddels een lnteÌfàc€ de
ôppllcetle seruer de communlcaü€ m€t OBde 10G wordt

(z¡e 2.1 le tæhnische.randvooilaarde)

welkE

ngÊcr¡tcrl
uñ)

Í1 re

ðFã9
;E

Ë[i5
iç:Ë
ËcËÉõ1õõ
EIgE

op de e¡sen en beoordellngscriteria zoals letterlllk in
offerte staat opgenomen

å,9
Tio!it

oE

0
o
d

n6
E3
OE
cà

.g5
E¡
0t
EF

kolom met antwoorden aan de leverancier

I N.v.t,
)e qunninqseisen zijn niet apðrt opgenom€n in een brjlage. Deze z¡jn opqenomên rn
ràrågraaf 2 (techn¡sche ràndvoorwâard€n en fùnctlonele ersên) en In par¿gGaf 6 ten
rô62len vàn de plãnn¡nq.

Vraag 1 lev. A: sl2 10: oe gunning(weg¡ng)crteda kunnen we teruq v¡nden io een
bijlðge, mãa. ¡n Nelke b'jlaqe staan de minimume¡sen?

2 N.v.t,

r'rôag 2 lêv. A:.0Þ. l0r u Flt en döt ÈßUcô ftútqêt ùffdln ![Fnodrgd @ æn
iemo^strðt¡e te komen geven, We w¡l¡en uite¡åard qraaq een deñ¡onskatl€ korren
¡even, maôr wðnneer wordt een pàtll hleruôor u¡tq€nod¡qd? De pôdfen dle blj de
3erste brêe e¡ndlqen nô de þeoordeilng vðn de o¡fed€?

)e d€monstrôtie môakt gtrn oîderdeel uit vàn de weging, O€ paÊij dle nå b€oordê¡l¡g v¡n
,e ofledês de hm95lê score heeR h€haâld ?â¡ ln princlpe de opdràcht worden gegúnd.
:chter DUO kan bêslullen de beoogde leveràncler eên demon!ùðt¡e le lðien geven blj w¡jzê
¡añ toets. A¿n dê hand v¿n dee demonsÙatie moet de Þeoogdê leveråncier voldoende
¡âñ¡emel¡lk mãken dàt 2ú de áångehoden functionaliteit b¡nnen de ove.¡ge
'ðndvôoiläården kunneñ imptementer€n, 6¡j gercde twjjfêl kðn DUO alsnog dê olfêdê met
ie hoogste score tea¡jd€ leggen en mogel¡jk e¡ toe over 9a¡n de levêråncier met de op éér
rù beste scor€ de opdr¿cht te gunfleÕ,

3 H.v.t. Vr¡ag rB lêv. B: wât ts het huidige systeem of methode, ts dðt oDIN of Exc€l ol iet5 )DIN vån lêveràn.ler Dôñru ¿n ¡s eÊn vcrouded, Het ls eeô maahverk sêmi work Flow

4 il.v.t. vrààg lc l€v, B: waarom voldoet het hulólgê systeêm niet, w¿t is de exvð
vemaclrtitrq vàn hêt nieuwe syçle€m?

Het voldoet n¡pt omdat het nlet voldo€t aðn onze e¡sen, ( Z¡e 1e techn¡schê ê¡s, ên
Iunct¡onele eisen 1¡3.4,5,4,9,11,12,14,15,16,17, 20 tot €n met 24).

5 N,v.t.
üråå9 6 l€v. 

^: 
U v,aagt of we de relevânte wensen apart kunnen beg.oten, mðår veel

ú¿n deze wensen hleden we stôrdðdrd ðdn- Hoe ziet u ñ€t antwoo.d als een relevãnte

Ultgàôndê vðn de verond¿rsl.lli¡9 dðt uw vråag lmpll(e€rdt dal bepèôlde relevdnte wensen

wens€o modulôlr geleverd kutrnen worden €n dat u¡t te

6 l{.v.t. r'rôag 7 lev, A: ls hct d¿ badocllng om volled¡g dlg¡taðl te gaan wc*en of d¡ent het
'Fìeke dossier re bl[ven Èesraañ?

)e fyslek€ doss¡ers blljven bestaôn.

7
/rååg 15 lev. A: Is ìeÈ (¡n de toekomst) gewenst oñ een koppeltng met JUlilo CRM
iYst€ern te re¿llseren?

I N.v.t. úg ñ6r avdñ6vrðag ¡2 lêv, ai zlrÂ tr
ståat voor het Wo.¡tlow

9 N.v.t. Vraag l3 C lev, ôr Kom€n ¿lle seswens dle in de templôte verweût moetcñ wo¡den
u¡t hêt workflow 5ysteem ofz¡jn €r ook nog kôppelldgen nåãr .ndere syslemen?

)€ brie¡componenGn komen u¡t de macro €n de vår¡ôÞ€l€ velden dleren uil het work flow
nånåqement sysleem te komen, Er ziln geen koppellñgen nèàr ånderê çy3t€ñen,

10 N.v.t.

Vråôg 14 A lev. A I In stðp 1.1.5 v¿n het hðndboek'Afhã¡delen v¿n bezwåad' stãàt
dat h€t papieren dôssier en heì eleklronlsche dossler gelúk dienên te ¿ljn. Documenter
lescånd dõor de posmedêwer¡e¡ komen âuþmåttsci tn het dosster terecht, Het
rap¡eren do5sier is onderyerdêeld ¡n dê táùblðd€nr Wo.den de verschtttende

locall€'gep¡aåtsl (.ubmapjes p€r dôss'er) oa sìàån ze op

Iî net dlgltaðl dossler hebben w€ 3 verschlllende typen (tabblðden) stokken, n¿mellk
lntåke, ¡nt€me slukken (ve.lrouwelljk) en Juridisch inhoudelilk dossler. Dlt zlln echter
Èlechts kenm€.k€n vån dê docuf,enten¡ 2€ worden n¡et op eên and€re plaãts ¡n het dlqtaèt
dossle. (tabel) ongeslâqen.

11 a{.v.t.
Vrôaq 14A lev. O:lloe ziet;e sÍuctuur elektronlsrh êr prec¡ês ùt? Ztþn ðlle doss¡eE
ln "Gt/F)Z-P.0d/FJZ Sdt.b/<uôiê!-za¡knummer>/<mapt> .. <map12>" en dus ñét
fdent¡eke !uhmapJ€s?

de p¿ss¿9ê over de bestandsmåp c:\rJl_pr0d/tsJz_sàrcn- we¡ke o,a. ß opgenomen ¡n
Þàrðgrårf 1.z,3."Belch¡ vån Ontvsngst" vòn hêr hândbôêk .Afòôndel€n v€n be¿wâð/,
heefl n¡els te maken met het elektronische dossie., OlÌ ¡5 ood€rgebrâcht in een datðbåse,
De båüeffêndê måp ls sl€chts ee¡ rverkmâp wsàr halffåbricateo ståan.

72 N.v.t.

V.ãà9 r4c lev, ôj ls van bela¡9 om vanuit workllow åutomàtisch te kunnen oph¿t€¡
dànwél plàðtsen, üaakt de Workflow de ñôppen ððn of een 6nder systeem of iemand
handmã(q (hôe qàôt dât nu in z¡jn werk met nåme heÈ toek€nnen vån uniek nummer
Df k¿tr het workflowsystee¡n dåt sùåks toekenoen en genereren)?

{ët iy3têem mãåkt seen mõppen ¿a¡ of ¡êts dergelljks. Het d¡qltæl dossler ts een
j¿tãbase en werkt derna¡ve niet met msppên etc, ¡ede. stuk in êÊn databãss *iljgt
ritera¿rd een ùnlek ID, dlt wordt door hel systeem qeg€nereerd. Dððrnaãst 2Un stukketr
/oor €eñ bepaa¡de zaak ð¡tüd teruq l€ v¡rden mbv het zogenaamde BC nuñmer,

13 N.v.t.
¡e¡nterpreteê¡d: als w€lk

uråãg 5^. lev,B I ls vanðl l¡tåke (ståp 1,2.1) al b€kend wie (door DUO
{ee, na 1,2.4, vån de bl.,làge "Afhðndelen Aezwåâr hàndboeLdoc"

!4 N.v.t, r'rð.q 5A ìev.S :fioet het systeëm ool rekening houden mel aãnwiJzing door
lv¡t@ôqarvôn ¡¡d*an? ta,

15 È.v.t.

r'rå¿s 5C lev.B iHoe vedoopt d¿t dåñ (de weñs) ingêvat €en ¡,.ist maar 3 weken v¿n
,e âfhánd€llnq ¡eschikbaar ls volgens plð¡n¡nO. Wordt dan de resterende tiid w€er
)nder de Jurlste¡ 2ell iem¡nd a¡ngewe¿en en vðllen d¡ê werkzââmheden dan to€ aan
ìlleju¡¡sten dle ûr dÊ resler€nde werktljd besch¡kbãar zljn

Dån wordt seôrùll gemaakt v¿n de mog€l¡Jkheid "aånw¡.l?lng door clusterman¿qer vðn
lulstÊn" om dlt te wllzisen in het 5y5teem dðt het mogelijk moet makeñ då1, lopende het
proces, deze per.ooo {n¡et de rol) ook gsùzi9d moet kunn€n worden.

16 N.v.t.

V.ôõg 6 lev, ô: Wåt is de staÉ vån het wo*ilowproces. Is dðt 1.1.1 (rqtstràtie
Þ€¿wâårschdit in PoÀo) of 1,2.1 (Gereed dossier voor ¡ntåk€). Wat is bU de staû het
filekc rêlereniie ¡umme¡ vãn het dóssler, Broncode nummer is btl !t¿ñ tnrake (sràp
L1.1.) noq nlet bekend, Tijdelijk numm€r aanmèken in Workllowpåkkët?

lee dåt gebeurd bll par¿gråar 1.1.4, van de b¡.,|a9€
y'oor hel overige zle toellchtlng ln het handbo€k,

1l N.v.t.

r'ra¿g 7 lêv, ð: Wordt de geoeratÍe in slap 1.1,3 q€daån door dè Wôrkftow of een r€€dj
¡eslaand systeem? In gevål Workflow? hoe worden de 9egev€ns inqevoed
Íbijvoorûeeld r€fer€ntlenumf,rer e¡ NAW seg€vens), handmatig orvia koppelnq
Ðnro?

ln 1.1.3. van de b¡llage 'Afhandelen Bezwaa. håndboek.doc" wo.dt de generðtle door
JORTO g€d¿ån. 2e vraq ¡s nret vðn toepåssnq.

18 N.v,t.

r'r¿aq I lev. 8: zi'n de vasr te ltellcn temijncn, ¿mbtcltjke ltJñ (6 tôr 12 wek€n),
,mbt€lijk€ l¡Jn plus (r2 w€ken) €n .ommlssie Í¡Jn (12 tor 18 weken)? of 2tJn er noq
¡ndere termljnen dle v¿stge*eld kuñren worden in stap 1,1.4? ls er een oveurchtje
{åârop de temijneo st¿an en wat het beginpunt dðåNoor is (bv. Oâtum onwângst
r¡ef bezwaÐ.de). comm¡s.rêlrrn is 12 tot 18 weken, ts het deet vrn la-12:6 seken
je wðchltljd (3 x 2 vr€len) op de b€zwaôrde?

Zle de websjte: &fleqttgleùLr¡l en ga naãr Algemene Wet Best!ur Hoofdstuk 6 en 7.
oi -htl¡¡llwÈ¡trdllÍü¡ll!¡t¡n hoordstuk 6. en hfr orl/www.sF
Ðb.îllãrùho7,htm wåår dlt hoofdstuk ¡n 2Un gehe€l de volledlgc wattclllkc b¡sis wordt
b€schr€ven waðr ¡n eis nr,¡ naðr wordt v€rw€z€n,

19 il,v,t,
V6åg 9 lev. Ð: Welke g€gevens v¿n ODIN en poRlo moeteñ in het Workflow systeem
worden opgÊnom€n? In eerste inst¿ntie l,Jkt het zlnvol in ieder gevàt dsrurì opnârne lr
gysteemt broncode nummer e¡ NAW gegeven5 bezwa¡rde.

ZlÊ 1,1,4, v¡n d€ blrlôqe'?fh6nd€len Bezwaa. handboek.doc". Aâñvull.ñd õp d¡
úlglgtr¡dldlwlllen we de moqelilkheid hebben oñ q€gevens van h€r ohléct (

monunrenhrummer cn NAW gcgevens vã¡ ¡et rnorúrn€nt) tun¡en ¡nvo€ren en ztrhtþ¿år
maken ãlsmede €en veld voor h€t bÊslu¡tsood) . Oe¿e qeqevens:oud€n dan in de veld€n
q.rêserueerd voor exka lenmerkeD inqevoerd mo€ten kunnen word€n.

20 N.v.t.

Vrô39 10 lev. B: ls een koppelln€ mel ODIN mogel¡lk oÍ wenseltjk, Zo ja, hoe kån er
Sekoppe¡d worden. Vlat ztn de moqe¡ijkheden CRUDl. Hand¡q ðls de geg€vens zoals
referent¡€nummer ODIN, tljd eô datum iovoer/ onwangsr / veflprk¡ng / mutåUe
r€lerent¡enummer ODIfl, t¡ld en dðtum iñvoer /
tiã èÞ. v¡ttÞli^9 rt!nß"ñ u'ord?ñ ec¡trqen (dlt
buten Þ¡j handmatlqe ov€rname).

/ veße,k¡nq / rnut¿l¡e etc,

¡¿n orqev€er 100 stoks en hel gfote kwållleltsveÁchil tusseñ huld¡oe p¿kket etr
:oekomçíg påkket i5 het de tljdshvest€r¡ns vån een júl5l conversi€ script voor een
¡üÌomat¡scho.onve.s¡e te onlw¡kkelên n¡et w¿ard. De oude arch¡efdatã ba6e d¡Ênr
rntsloten te worden er v¡a zoekmachlne vàn de de n¡euwe softwôrc opvrââgbâðr te ztin.

E¡8 1
en2

/.ðô9 3 l€v, A: Bl!. 3: at, et. r €r 2 worden beoo.detìngsc.ter¡å genoemd, oe¡e
(unnen we €chtcr nlet t€rúgvind€n in de Iljst en weglngsfðctor€tr, Hoe worden de¿e
r¿oordel¡ngsclted¡ meegenom€n ¡n d€ bcoordellng?

olt ís cen om¡stle e.n DUO. Deze ñoê,en nog toegetoegd wotdÈn E.n de t¡Js¡ att
,umñâî 23 ú 24 vâi dâ hâôo¡dcllnst cll¡.ilt. Dè ô6¡sp.onk¡¡Jk. n¡. houden we
,an aer voorhonlñg Itn v¿Nail¡ng, DUO zål nog aàng€geven welke wegtng aan etk v¿n
t€ twee wenseo worden gehanqen en w€lk invloed dlt heelt op de tot¿ðlscor€,

22 E¡s 5 vån het inge¡eqelde proc€s ook herV.ð¿g I lev, A: E¡5 5: versta¿t u ond€r het
kunn€n toevoeg.n v.n îleuwe activlt€ten aðn

Als wordt voldâãn aan de le fun.tionelè e¡s zou dô! nlet nodig moete¡r ¿ijn. En rnocht dôt
¡och nodiq ¿ijn d¿n wo.dt dãt qemanaqed vla de geb¡úik€¡sqroep vån hu¡dtoc klanten (2te
beoordellngscdt€duñ *9).

23 7
lijn

De toeljútlng staat b¡j e¡s 7 bes€hravcn. Ten ovcruloede v€rwuzen wù nô.r de de
ntêrnêtl¡ôlr 'i¡htór//ww.d-ú,ñll¡uho6-ltdt , In hootdsluk 6 v¡nd ! het
ilsem€n€ de€|, h hoofdstuk7 titttÅllwnbþÃLlul&ZtùbL vtndtu de
r'olledrg€ wetellJke þas¡5 bes.hreven waarna¿r ¡n e¡s nr. 1 wôrdt veMezen. Dc
sùbpro.essen d¡e hlj e¡s 7 genoemd ståan ztñ daailn aok bes(hreven. De term ,vezulm!'
fããt ¡n hoofdeluk 1,2.12 en v¿rder võn het mægestuurd€ "Afhandelen bezwððr
Èndboek,doc". Vepú¡m" en (NO wo.dt ge¡llusreerd ln de l¡nk: hÉp: / /wvvsF
.b.ûIltweotltùt?rt,hh, De Hoger beroep proc€dure waailn wordr inseqaao oi ñ€!
re¿waar terc(ht n¡ebontðnk€lljk ¡c vcrklaðrd en of er voldoende g.oñden vdn het bezwàãr
rijn ¡nq€dlend?'.
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministeríe van ?nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

\

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Pallas Athena Solutions
T.a.v, . ,eer

Piet Joubertstraat 4
7315 AV Apeldoorn

Datum 23 maart 2011
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dienst uitvoering onderwijs u de opdracht workflow
Management Pakket van onderhandse aanbesteding met het kenmerk
MO-AH-10-0545 verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening
kan worden gebracht is, conform uw offerle met kenmerk Aanbesteding Bezwaar-
en beroepsysteem van € bedrag excluslef BTW. U kunt u factuur
ondervermelding van ATB nummer I00t9t47 sturen aan onderstaand
factuuradres:

Dlenst Uitvoering Onderwljs
t, a. v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

overschrljdlng van het door u geoffreerde bedrag kan iriet worden gedeclareerd,
be houdens u itd ru kke I iJ ke schriftelij ke toestem m i n g m ij nerzij ds.

op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarde.n van Leveringen
(ARIV-2008) zijn van toepasslng . De Dienst uitvoering onderwijs wijst uw koop-
en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organisatie
nadrukkelijk van de hañd. 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 lJienst Uitvoering Onderwijs

Afdel¡n9
Inkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www,ocwduo.nl

Contactg€ggvens

.,,Áoper
Tel. 050 599 s
¿anbestedlng@ocwduo.nl

Onzê ref€a€ntle
MO_AH_l 0_0545_Workf tow
ManagemenÈ Þakket
Bezwaarschrìften

Uw refet€ntle
Aanbestedlng Bezwaðr- en
beroepsysteem

Uw brl€f van
1 februarl 2011

BUlagen
Overeenkomst

U
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Dienst Uitvoering Onderwi js

Ministeríe van pnderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

BPI
Reeuwijkse Poort 208
Postbus 42,2810 AA Reeuwijk

Datum 10 december 2010
Betreft Meervoudig onderhandse offerteaanvraag

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Uitvoering Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organ¡satie de
uiWoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid
dienstenpakket.

Dienst Uitvoering Onderwijs is voornemens om zeven scanapparaten aan te
schaffen die automatisch nationale en internationale identiteitsbewijzen en
verblijfsdocumenten controleren. Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen
voor de levering en installatie van deze scanapparatuur, inclusief instruct¡e, voor
het Service Centrum Inburgerlng.
DUO wenst hierbij ma¡ntenance en support af te sluiten voor een periode van drie
jaar met optie tot verlenging.

Functionele eisen
Het scanapparaat dient de volgende controles automatisch u¡t te voeren:

- Checksum test (controletelling van de cijferreeks in de MRZ)
- Expiratle test (check op datum waarop het document verloopt)
- 8900 Ink test (check op door gebruikte ¡nkt op het document)
- Visible Pattern test (check op enkele visuele aspecten van het document)
- UV Pattern test (check op patronen in het document d¡e met Uv-licht

zichtbaar zijn)
- IR Pattern test (check op normaal onzichtbare patronen in het document)
- UV Brightness test (check op weerkaatsing Uv-licht van het document)
- Seal Pttern tests (check op de wijze van afwerking van het document)
- Tamper Laminate test (check op beschadiging van het laminaat)
- Uitlezen Smart Chip
- Crosscheck tussen Smart Chip en MRZ
- Optioneel: VIS toetsing (controle op gestolen, vermiste en ongeldige

verklaarde documenten

Technische eisen
- Het scanapparäat dient netwerkfunctionaliteit te ondersteunen.
- Online verbindíng met het scanapparaat via een pc moet mogelijk zijn.
- Data opslag en overslag naar een centrale pclserver moet mogelijk zijn

Afdcling
Inkoop

Postadra¡
Postbur 30115
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo.nl

Contactgcgcvens

Inkoper
Tê1. 050 599 9
aanbested ing(Ðduo. nl

Onzc raf€rentle
MO-Atl-10_053O_scan-
apparaten SCI

uw r€tarcntlc

l¡rlagcn
ARIV
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Het scanapparaat dient een controle in maximaal 10 seconden uit te
voeren
Soft- c.q. hardware moet kunnen draaien in een Windows (XP) omgeving.

Support- en onderhoudseisen
- De reactietermijn op het verhelpen van hardware storingen bedraagt

maximaal 24 uur.
- De helpdesk dient beschikbaar te zijn gedurende het dagvenster van

DUO.
- De responsetijd op telefonische vragen en meldingen van storingen dient

maximäal 2 uur te bedragen.
- Reparatie van hardware en herstel van software dient binnen maximaal

24 uur plaats te vinden.
- Indien verwacht wordt dat reparatie van hardware / software langer duurt

dan 24 uur, dient vervangende apparatuur beschikbaar gesteld te worden
- Software dient zodanig periodiek te worden geupdate dat databestanden

actueel zijn.

U dient bij de offerte een concept Sl-A en onderhoudsovereenkomst mee te
sturen. Deze zullen na gunning nader worden ingevuld en overeengekomen

Vragen offerte
Hebt u nog vragen dan is het mogelijk of per post, fax of e-mail uw vragen in te
dienen.
Deze onWangen wij uiterlijk vrijdag 17 december voor 12:00 uur þij de Dienst
UiWoering Onderwijs.
Uw vraqen dienen te worden gezonden ter attentie van:

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

z¡e adres onder ver¿ending offerte
faxnummer 050-599 í.

aanbestedlng@ocwduo. nl,

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en wel op dinsdag 21
december. Alle vragen en daarbij behorende antwoorden, ook van andere
aanvragers worden aan alle mededingers toegezonden en dienen te worden
beschouwd als onderdeel van de offefteaanvraag. Daarom ¡s 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 maandag 27 decembervoor 12:00 uur
Graag ontvangen wij uw offerte digitaal. U kunt uw offérte sturen naar
aanbesteding@duo. nl, t.a.v.

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

i
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10 december 2010 Verzendinq offerte aanvraaq
17 december 2010,
12:00 uur

Sluitingsdatum, indiening vragen

Dinsdag 21 december Verzending antwoorden op aanvullende vragen
via Nota van Inl¡chtinqen

Maandag 27
december, 12:00 uur

Sl uit¡ngsdatum, indiening offefte

Dinsdao 28 december Beoordelino inoediende offerte
Woensdag 29 llm 3L
december

Gunning en afwijz¡ng

lanuarl 2011 Leverinq van apparatuur / start van dienstverleninq

I

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.

Beoordcling offerte
De opdracht zal gegund worden op bas¡s van de laagste prijs. Met het ¡ndienen
van een offerte verklaard u dat u zich conformeert aan de gestelde functionele,
technische en support- en onderhoudseisen zoals vermeld in de offefteaanvraag,
Indien dit n¡et het geval is, zal uw offerte ter zijde worden gelegd.

Voorwaarden
Algemene Rijksvoorwaarden van Lever¡ngen (ARIV-2008) z¡jn van toepassing.
De Dienst UiWoering Onderwijs wijst de algernene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Nadere Informatie
Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. T¡jdens 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 partijen 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
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.
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Uw offerte 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 Uiwoering Onderwijs
Minr'sterie yan Onclerwijs, Cukuur en

Wetenschap

I

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gronlngen

BPI
T.a.v. dhr,
Reeuwijkse Poort 208
Postbus 42
2810 AA Reeuwijk

Datum 18 februari 2011
Betrett Gunnlng

Geachte heer.

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering OnderwiJs u de opdracht voor

het leverdn van scanapparaten ten behoeve van SCI van onderhandse

aanbesteding met het kenmerk MO-AH-10-053O-scanapparaten tbv SCI

verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden

gebracht is, conform uw offerte met kenmerk SAL/I0[223/JPE van 23 december

2010 van ( exclusief BTW. De jaarlijkse kosten voor het
onderhoudscontract zullen € bedragen, De s[A is gereglstreerd onder

contractnummer 1-1765.

u kunt uw factuur onder vermelding van ordernummer 4500013430 voor de

aanschaf en VOor het onderhoudscontract ordernummer 4500013433 sturen aan

onderstaand factuuradres:
Dlenst Uitvoerlng Onderwijs
t.a.v. Bedrljfsadmlnistratle
Postbus 30155
9700 LG Groningen

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

behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mijnerziJds.

op deze overeenkomst zfn de Algemene R[ksvoorwaard€n van Leverlngen

(ÁnlV-ZOOe) zln van toepasslng . De Dlenst Ultvoerlng Onderwfis wfist uw koop-

èn leverlngsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organlsatie

nadrukkelfk van de hand. Door aanvaardlng van de opdracht verklaart u kennls

genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (lncluslef uitslultlngen en

aanpassingen) en een exemplaar ln uw bezít te hebben gekregen'

Graag vertrouw ik op een voor alle paftiien prettige samenwerking'

Afde¡lng
Inkoop

Postådres
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo.nl

Contactge'oevGns

Inkoper
Tel, 050 599 9
ãånbestedlnq@ocwduo.nl

onz€ referêntle
MO-AH-10-0530 scan-
apparaten tbv SCI

Uw ref€r€ntle
sAu1o122pPE

Uw brlef van
14 februarl 2011

Eülagen

)

Hoooachtend,
manãg¡ftervice oroanisatie van Dienst Uitvoering onderwijs
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Dienst Uiwoering Onderwils
Minlxerie wn Andetwiþ, Culuur en

Wetednp

> Ralouôdrr3 hibur 30155, 9t00 lc GronlñCar

DNV.CIBIT B.V.
t.a.v.
Postbus 2
3720 AA Ellthoven

Dðtum 01-07-2010
Eetreft Gunnlng

Geachte

Met plezler deèl ik u mee dat cle Dlenst Ultvoerlng Ondcrwüs u de opdracht vooÌ
een SOA tl?inlng vôn dc ond€rhandse aanbectedlng met MO_AK_10_0269_SOA
trafnhg ycrlcent. Het bedraE dat voor deze opdrachtdoor u ¡n rekenlng kan
worden gcbracht ls, conform uw ofrcrtc van 3 dec 2009 van € cxcluslet
BTW. U kunt u factuur onder vermelding van oldemummer 45OOOrO1S5 sturen
aa n ondeFtaand factuuradres :

Dlenst Ultvoerlng Onclerwfls
t.a.v. BcdrfÊadmlnlstratle
Po6tbus 30155
9700 LG Grcnlngen

Overcchrfiding van het door u geolfreerde bedrag kan nlet woñten gedéclareêrd,
behu¡dcns ultdrukkelfkc schrlÊGllJkc tocstemmlng mDncrzljds.
Op elczc ovcrcenkomst zun de Oe Algêmene R[ksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verñchtcn van Dlcnstcn 2OOg (ARVODI-2008)
zltn v.n tocpassing. O€ Olenst Ultvoerlng Onderwfls wfst uw koop- en
levcrlngsvoorulrården, betallngs- en andere vooru/aardcn vaD uw organlsafl€
nadrukkelflk v¡n de hand. Dooraðnvarrd¡ng vrn dÊ opdracht verklrÐtt u kennis
genomen te hcbben van de bovenstaande vobrwaarden (lncluslef ultslulHngcn en
aanpasslngcn) cn een lxrmplaar ln uw brzlt te hebben gekr€g€n,

Graag vcrtnruw lk op een vooralle part[en prctflge samenwerklng,

Hoogachtend,
M¡nage{O van dê Dlensl Ultvoerlng Onderwls

allla|l¡tc
lnkoop

È.t¡dn!3
pûilùur 10155
9700 LG Gltnlnoln

ww.wdrp.nl
qtntacLaúütt

ltnbêrdlnoOo€wduo.ñl

Onra r.hranlL
üo_Al(_10_0269_50^
ftðlnfog

UwnÍtañt¡
n.Y.t

ürtrll urtr
03-12-2009

lltltcan
GG.f,

t,t -ì
t
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Díenst Uiwoering Onderwiis
Minist¿rie van Onderwijs, Culuur en

Wetenschap

.)

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Logica CMG
t,a.v.
Prof. W,H. Keesomlaan 14
1183 DJ Amstelveen

Datum 29 juli 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht
Opleiding BiSL van onderhandse aanbested i ng rnet MO-AK-I0-0304-opleidìng
BiSL verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden
gebracht is, conform uw offerte d.d, 16 juli 2010 van exclusief BTW' U

kunt u factuur ondervermelding van nummer 10015296 sturen aan onderstaand
factuuradres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v, Bedrijfsad m inlstratle
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschrijding van het door u geoflreerde bedrag kan n¡et worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schrlfteliJke toestemming mijnerzijds. Dit kan alleen bij
een vaste 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
tciepassing . De Dienst Uitvoering Onderwijs wust uw koop- en
leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organisatie
nadrukkelijk van de hand. Door aanvaardlng van de opdracht verklaart u kennis
genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (incf usief uitsluitingen en
aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Hoogachtend,
Ma nage¡.inkooprvqn d e Diqnst [-litr¿oc¡i ¡ g Ond erwijs

/

Afd€líng
Inkoop

Po¡tadr€s
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www.ocwduo.nl

Contðcto€c€v€ns

âånbested¡ng@ocwduo, nl

Onze rcferentiê
MO_AK_10_0304_
ople¡dlng BISL

Uw ref€r€ntle
n.v.t,

Uw brlsf van
16 jul¡ 2010

¡Ulag€n
Geen
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 18 juni 20L0 L5:25

Offerte aanvraag

Geachte heel

Hierbij ontvangt u van ons de offerte aanvraag ten aanzien van de aanschaf VMWare licenties.
Bijgevoegd vindt u de bijgevoegde formulieren:

- overzicht VMWare licenties
- riiksinkooovoorwaarden ArvodiqE

,20100617-SLIN-,., ARVODI2008,pdf

d d
VMLicense0l.JPG VMlicense0z.JPG

De sluitdatum voor de offerte is vrijdag 25 juni om 12.00 uur.

Met vriendelijke groet,

serrior inkoper

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

1-f +31 50 599 t.
M +31 6 53799728
Mail to: ., Oocwduo.nl
www.ocwduo.nl

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

Op al onze transacties zijn de Algemene RijksÌnkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2008) enlof Diensten
(ARVODI 2008) van toepassing.
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Minrit¿ríe uan 1nderwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retour¿dres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

T.a.v. de

Mail to:

Datum 17-06-2010
Betreft Meervoudig onderhandse offerteaanvraag met kenmerk MO-AK-10-0307

Geachte ¡'l

Afdcllng
Inkoop

PostadraS
Postbu3 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

Conta€tgegevens

l: u50-599f
aanbestedlng@ocwduo. n I

Onzê r€ferantlo
GS-332.0

Uw referentle

Uw b¡ief v¡n

aitlaeen
Arvodi 2008

Opgave licenties

U

Dienst Uitvoering Onderwijs verzorgt als dienstverlenende organisatie de
u¡tvoering van complexe wet- en regelgeving betreffende onderwijs en
kent een uitgebreid dienstenpakket.

Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor:
De aanschaf van VMWARE Enterprise Plus licenties. Dit voor de volgende
omgevingen:

PRD: 84 stuks;
LAB: 32 stuks.

Er is een overzicht bijgevoegd bij deze offerte van de bestaande licenties
die DUO al in bezit heeft. In uw prijsopgave dient u de bestaande licenties
(2 VIs: 1 in PRD en 1 in het LAB) te upgraden en de kosten van de
geupgrade lícenties met hun nieuwwaarde te verdisconteren in uw
aanbieding, dwz een verrekening van de nog lopende ma¡ntenance.

Dit betekent dan het volgende:
. 84 stuks upgrade licenties van de Enterprise naar

Enterprise Plus;
. 32 stuks upgrade licenties van Standard with VMotion and

Storage VMotion to Enterprise Plus;
r 116 stuks Platinum Software Support and Subscription voor

Enterprise Plus.

Hiervoor wensen wij dat u in uw aanbod twee mogelijkheden aangeeft,
namelijk:
a. De SW subscription & support (SnS) is nu op standaard 12 mnd.

Graag wenst DUO dit initieel voor 2 mnd te doen en dan het
aanvullen met de verrekêning van de nog lopende SnS van de te
upgraden licenties. Bij de opgave van de kosten dient u de
nettoprijs op te geven inclusief de korting die DUO verkrijgt van
VMWARE in het kader van het VPP programma ( punten A t/m D).

b. De vraag voor nieuwe licenties en het verdisconteren van de huidige
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licenties met daarin de nettoprijs inclusief de korting die DUO
verkrijgt van VMWARE in het kader van het VPP programma (
punten A t/m D).

Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk op vriJdag 25 juni om uiterlijk
12.OO uur. U kunt de offerte sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. : 'l
Kempkensberg 2-4, 9722 TB Groningen
Postbus 30155, 9700 LG Groningen

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

Opbouw offcrtc

De offerte dient gespecificeerd te zijn naar licentiekosten, maintenance en
support. In de offerte dient de leverancier informatie te verstrekken over:

- Nettoprijs ikv de verschillende soorten licenties;
- kort¡ng ikv de punten behorend bU VPP programma ( A t/m D);
- kosten voor malntenance en support.

Voorwaardcn

De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Diensten 2008 (ARVODI-2008) zijn van toepassing. Dienst
Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere voorwaarden nadrukkelijk van de
hand.

Nadere Informatle

Graag ontvangen wij uw offerte in 2-voud, waarvan één losbladig, in een gesloten
envelop. Op de envelop graag vermelden: NIET OPENEN, OFFERTE (ONDERWERP
oFFERTE).

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

Daturn
l7 juni 2010

Rcf€rant¡€

.")

L7-06-2010 Verzendinq offerte aanvraaq
25-06-2010 Sluitingsdatum, indiening offerte
Week 26 Beoordel i nq inqediende offerte
Noo nader te beoalen Uiterste datum leverinq of start van dienstverlening
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D¡enst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toelichting te vragen op
de uitgebrachte offefte. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere)
afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk
zijn beve3tigd. Aan het uitbrengen van uw offerte zullen voor Dienst Uitvoering
Onderwijs geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van
een overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is
bereikt over de voorwaarden en er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is
er geen sprake van enige verbondenheid aan Dienst Uitvoering Onderwijs. In dat
geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of
kosten dan ook.

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

Hoogachtend,

Senior inkoper

D¡tum
17 juni 2010

Rcferéntic

uì
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerfe van Onderwijs, Cukuur en

Wetenschap

II EERYOUDIG OIIDERHA]I DSE Of FERTEAANVRA.AG ilET KE¡{ IIERK'IO.AK-!O-O307
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List Price
per stuk

Totale List
Price

Korting ikv
VPP

I
I

End Date

1-mei-15

1-mei-15

Product
Description

Upgrade: VMware
vSphere Enterprise
to vSphere
Enterprise Plus for
1 Processor
Production
SupporUSubscription
for VMware vSphere
Enterprise Plus for 1

processor for 12
Months

Upgrade:VMware
vSphere Standard with
VMotion & Storage
VMotion to vSphere
Enterprise Plus for 1

Processor
Production
SupporUSubscription
for VMware vSphere
Enterprise Plus for I
processor lor 12
Months

Sns Sku

VS4.ENT-ENT-PL-UG.C

VS4-ENT-PL-P.SSC-C

Totaal
VS4-2VM-ENT=PL-UG.C

VS4.ENT-PL-P-SSC-C

Totaal

Quantity

84

84

32

32
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Dienst Uiwoering Onderwijs
MinisterÍe vnn 1nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gronlngen

PC-Ware Information Technologies BV

t,a,v.
Narltaweg 177
1043 BW Amsterdam

Datum 22 juli 2010
Betreft Gunning

Geachte heer

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht voor

de levering van Van meervoudig onderhandse aanbesteding met het kenmerk

MO_AK_10_0307_VM-Ware l¡centies en onderhoud verleent. Het bedrag dat voor

deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is, conform Uw offefte met

kenmerk MO-AK-10-0307 van 21 juli 2010 van bedrag exclusief

BTW.

U kunt u lactuur ondervermeld¡ng van ordernummer dat nog gecommuniceerd zal

worden sturen aan onderstaand factuuradres:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v, Bedrijfsadm inlstratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Overschr'tjding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,

behoude ns u ltdru kkelij ke sch riftel ijke toestem ming mij nerzij ds'

op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen

(ARIV-2008) van toepassing. De Dienst Uitvoering Onderwijs wijst uw koop- en

leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwAarden Van UW organisatie

nadrukkelijk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis

genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluitingen en

aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen'

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prett¡ge samenwerking

Afd€llng
Inkoop

PostadrGg
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

Contactoeoêv€ng

Inkoper
Tel, 050 599 9
aa nbesredlng@ocwduo.nl

Onze r€fer€ntla
MO_AK_10_0307

lrw rêf€r6nt¡e
MO-AK-10-0307

Uw brl€f van
21 jull 2010

B¡Jlagcn

t*")

Hoogachtend, ,-/
Manager Informatie/en Exploítatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs
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VMware Suonort and $ubscrlntlon Servlce Order Form

PC-Ware
Naritaweg 17'i
1043 BW Amsterdam
1115055

SUPPORT AND SUBSCRIPTION FEES
For each product ant6r the number ofricanses, înd¡cate suppott offerlng, and check lhe dasilêd ldvêl of suppo¡1.
1 . Subsctiptlon .S6rvíces Írusl óe purchasod w¡th a Suppor! Program.
2. For "New" and "Renowal" oñors, tha Elfoctive Date is the date specìliod abow. For "Add-on' orddÍs, lhe Effeclivd
Dale ¡b lhe date on which the savicas bdgan for lhe orþinal VMware Softutare Products pu¡ehâsed by Customer.
3. All Support and Subscrlptlon Progtams dte rcnewdble dnnually and are subject 1o a mínlmum annual fee.

')

)

*End-User Com pany Name:
*Address:
*Postal Code/City;

^ReEeller Company Name
*Address:
*Poetal Code/City:

'Reseller lD #
rReseller PO:
*Resellsr emall address:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensbergi 4

9122 "rB
Groni ngen fâ New

l^ Addon

f- Renewal



U

I- oen f- ¡u¡¡tsu - stomêns l- sgenera

f rBMl- unlsys J- nec

l- HewlettPackard l- Other:

SUPPORl AOI1ÍINISTRATORS Support Roquests to VMware supportl

LICENSE ADMINISTRATOR (receives license serlal numbers and is not¡f¡€d of updateslupgrades) MAXIMUM OF 1

lhl6 VMware Support & Subscrlplion Sorulc€ Ordff Fom hcorporâtes lho dGumeil VWaE Pßn¡um Suppo,l Pegß¡ns ând Suôsc/þlþrts Servþes - Ioms
a¡d Condlllons ('lem¡ and Condilims') ll¡lto:náN-vw8re,mrbdlr!!frdl tåmr coîdldffis.od0 by ref€ron@ End mslilutss l¡o onllr€ Agr€emont wilh

aæ448, a
8ala8 rsplgssnlalivê for â copy of 0ìe TsrmE End Condldl¡on$.

'Name: vminfo

*E-mall:

.Phone: 0031 õ0 5998

vminfo@ib-groep.nl

lct'procesmanagement@ib-groep.nl"E-mail:

'Name:

Prorluct

VMrvare Wo¡kstation- Win / Linux

vSphere 4 Essenlials Plts Bundle

vSpbere Standard

vSphere Standerd Plus (DR)

vSphere Advanced

vSphøe Enterprise

vSphere Enterprise Plus

Accelerotion K¡t SRM ó

Acceleralion Kit Advanced 6

Accel€râlioll Kít Enlerprise Plus 6

Acceleralion Kit Enlerprise Plus 8

vcenter Management Server

Cisco Nexus 1000V for VMrvare

vCenter LifeCycle Monager

vcent€r Stage MErìâger

vCenler f.ab Manager

vcenter Site Recovery Mânsger

VMry¡re Vierv

Ucenscs Sunnora Offcrlng Silver Gold Pl¡tinum

Support & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Suppol & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscriptíon

Suppon & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Support & Subscription

Suppon & Subscription

Support & Subscríption

Súpport & Subscription

Suo¡on & Suhscríntion

N/A

N/A

N/A

N/A

N/

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Minist¿rie uan 1nderwiþ, Cultuur en

Wetenschap

)

> Retourâdres Postbus 30155, 9700 LG Gronlngen

PECOMA

Friesestraatweg 211 c
Postbus 70151
9704 AD Groningen

Datum 2l mei 2010
Betreft offerte aanvraag meervoudige onderhandse aanbesteding met het
kenmerk MO-HW-O161-10

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is op 1 januari 2010 voortgekomen uit een
fusie tussen de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en Centrale Financiën
Instellingen (CF¡). DUO is de uitvoeringsorganísatie van de overheid voor het
onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en
onderwijsinstell ingen.

Bij deze verzoek ik u een offerte uit te brengen voor het leveren van
packagediensten.

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

1. Procedures en instructies
De inschrijvers zullen op basls van de ingediende offertes worden beoordeeld. In
dit hoofdstuk wordt de offerteprocedure toegelicht en worden instructies gegeven
voor het inrichten vðn uw offerte.

Opdrachtgever, adviseur en contactpersoon
Opdrachtgever voor deze opdracht ls Dienst Ultvoering Onderwijs,
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Als contactpersoon voor dit project is aangesteld,
, Inkoper

Telefoonnummer 050-599 I
e-mail : aanbesteding@ocwduo.nl

Afdellng
lnkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen
www,ocwduo,nl

ContactCegGvens

lnkoper
Tel, 050 599 9

Onzð rêf€relrtle
MO-HW-0161,10

Eltlag€n
R¡Jksinkoopvoorwð arden
ARVODI

")
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Doelstelling
Het doel van deze offefteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met een

d¡enstverlener ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
1. Het uitvoeren van de intake op locat¡e van DUO Groningen;
2. Het Packagen en opleveren van applicaties voor een op windows XP;

gebaseerd platform conform DUO specificaties;
3. Opstellen en overdragen van bijbehorende Packagedocumentatie;
4. Leveren van Packagen gelieerde werkzaamheden op basis van

Time&Material.
De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar met opties van verlenging, U

dient hier in uw prijsopgave rekening mee te houden. Hiervoor verwijs ik u naar

hoofdstuk 2. Met deze offerteaanvraag wil de opdrachtgever een dlenstverlener
contracteren d¡e lnstaat voor de kwallteit van de gevraagde dlenstverlening.

Aantal geselecteerde kandidaten
Deze offerteaanvraag is toegezOnden aan drie inschrijvers met het verzoek een

aanbieding te doen,

Voorbehoud.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele offertetraject tijdelijk of

definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op

vergoeding van kosten die gemaakt zijn in het kader van deze offedeaanvraag'
Met het uitbrengen van een offerte verklaart de i4schrijver akkoord te zijn met
deze voorwaarde.

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

verbonden.

Algemene nrinimumeisen aan offerte
De offerte d¡ent rechtsgeldig ondertekend te worden aangeboden' De aanmelding

dient volledig te zijn, d.w.z. alle gevraagde informatie dient te zljn opgenomen'

Tijdschcma
De uiterste inleverdatum van de offerte ls vastgesteld op maandag 7 juni, 12:00
uur.

offertesdienenalsPDF-bestandgemalldtewordenaan:@
ter attentie van de contactpersoon en o.v'v' het kenmerk van deze

offerteaanvraag.

Tevens dient de offefte per post te worden verzonden âan:
Dienst Uitvoerino onds¡r ,¡5
t,a.v.
Bezorgadres: Kempkensberg 9722 TB Groningen
Postadres: Postbus 30155 9700 LG Gronlngen
Datum en t¡jdstip van ontvangst van de e-mail dient als een fataal moment te

worden beschouwd. Offertes welke te laat worden aangeboden, worden
gewelgerd, dan wel direct geretourneerd.

Er wordt naar gestreefd om in week 23 de beoordelingen af te ronden en de

geselecteerde inschrijver schriftelijk van de gunning in kennis gesteld worden, De

niet geselecteerde inschrijvers ontvangen geliiktijdig bericht.

Vragen over de offerteaanvraag
Uitsluitend schrlftelijk ingediende vragen worden tijdens het offertetraJect in

behandeling genomen,



De vragen kunnen per e-mail worden gericht aan het in hoofdstukl vermelde
adres/faxle-mail, ter attent¡e van de daar vermelde contactpersoon. De uiterste
datum voor het stellen van vragen is vrijdag 28 mel 2010, 12:00 uur. De vragen
en bijbehorende antwoorden zullen naar alle partijen worden gestuurd.

Geheimhouding
Door het indienen van een offefte verklaart inschrlJver vertrouwelljk om te gaan
met alle informatie díe in het kader van dit project wordt verkregen en geen
informatie aan derden beschlkbaar te stellen.

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

Inschrijver verklaart verder zich te onthouden van verklaringen van welke aard
dan ook die andere betrokkenen kunnen schaden, Schending van deze
voorwaarde kan tot gevolg hebben dat inschrijver van (verdere) deelname wordt
uitgesloten.
Ook Opdrachtgever zal zeer vertrouwelijk orngaan met de informatie welke door
inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen gebruiken voor zover dit voor de
beoordeling van de verschillende offertes nodig is.

GestanddoeningstermiJn
Van de inschrijver wordt verwacht dat de door hem in te dienen offerte tenminste
60 dagen geldig blijft,

Voorbehoud en Julstheid van de geleverde informatie
Door het indienen van de offefte v.eiklaart inschrijver dat hij borg staat voor de
juistheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord
gaat met alle ln dit document aangegeven conditles en voorbehouden.

Indien ln een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is

verstrekt kan inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel
kunnen al gemaakte afspraken worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor
opdrachtgever.

2. Programma van eisen
Dit hoofdstuk bevat een beschrljving van de elsen en speclficaties ten aanzien van
de gewenste dienstverlening, de gewenste opbouw van de door u te offreren prijs
en geeft enige lnformatie over de concept nadere overeenkomst.

OpdrachtomschriJvlng

Het proces
Onderstaande procesbeschrijving geeft de service componenten weer voor het
huidige Packaging Proces bU DUO locatie te Groningen.

1 Serviceportal
2 Intakeservlce
3 Packagingservice
4 Technlsche Testserviðe
5 Functionele Testservice
6 Deploymentservice

De leverancier voert de eerste drie deelprocessen uit voor DUO. De deelprocessen
Technical Testservlce, Functlonele Testservice en Deploymentservice worden door
DUO zelf uitgevoerd.



Service portal
Alle communicatie, het indienen van aanvragen en het opleveren Van Packages
geschiedt middels een webbased service Portal Packaging of vergellJkbaar.

Intake
Alvorens een applicatie te kunnen packagen dient een lntake plaats te vinden. De

intake zal plaatsvlnden op locatie van DUO, De intake en het creëren van een
package zlJn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiertoe zal tijdens de
ultvoeiende fase van de opdrachtformulering de specifieke eisen die aan het op te
leveren product worden gesteld worden vastgelegd. Het verzamelen van de

benodigde informatie geschiedt middels een Intake. H¡ertoe dient door de
opdrachtgever de vôlgende zaken te worden opgeleverd;
- een beschrijving van de installatie;
- het opstellen van de configuratle van de applicatie'
Tevens zal tijdens de intake de zwaarte/categorie van de package worden
vastgesteld.
Package:

Een eenheid van een applicatie en installatiebestanden die er voor zorgt dat de

installatle van de betreflende applicatíe op het platform van DUO automatlsch en

slechts op één manier kan verlopen. Hiertoe dienen de volgende zaken onder te
worden verstaan: het packagen en het opleveren van applicaties Voor een op

windows XP gebaseerd platform conform DUO specificaties en standaards (zie

bijlage),

cr¡teria waaraan de Packagen opdracht aan moet voldoen:
¡ Voorafgaande aan het Packagen verstrekt DUO aan Leverancier de criteria

(Richtlijnen) en de procesbeschrijvingen waaraan de op te leveren
Packages moeten voldoen,

. Een Package wordt als goedgekeurd (acceptatie) beschouwd als deze na

de Technische en Functlonele Test akkoord wordt bevonden of als er na

15 werkdagen na de offlclële oplevering van de Package aan DUO geen

schrlftel¡jke reactie van DUO door leverancier is ontvangen.
De Prestaties van Leverancier worden per kwartaal geëvalueeriJ, HlerbiJ

wordt onder andere gekeken naar het percentage intakes en opleveringen
binnen de gestelde term¡jnen, aantal malen Rework ten gevolge van
foutíeve oplevering, de kwaliteit van de documentatie (voldoen aan
gestelde standaards). de samenwerking en communicatle tussen DUO en

opdrachtnemer,
Indien blUkt dat de Prestatie van de Leverancier niet aan de in de
Overeenkomst vastgestelde criteria voldoet en na herhaaldelijk schriftelijk
verzoek van DUO niet verbeterd is, is DUo gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, ontbinding zal in deze gevallen volgen blnnen 2 maanden. Het
initiatief voor het plannen van de jaarlijkse evaluatle ligt bij DUO'

¡ Bestaande dienstverlening moet zonder extra investerangen voor DUO

kunnen worden gecontinueerd.
Hierblj dient rekening gehouden te worden met het feit dat binnen DUo
gebrulk gemaakt wordt van het pakket Entêo voor distributie en

Installshield Admin Studlo als packagÍng tool'

Packagedocumentatie
¡lke package zal worden opgeleverd voorzien van de standaard documentatie
welkè gegenereerd dient te worden. Documentatie vlndt plaats volgens DUO

standaards (zle bijlage),

Basisa bonnement packaging
Om de kwaliteit van de dienstverlening en bijbehorende kennis te waarborgen
voor gemiddeld 30 packages gedurende de eerste termijn van de overeenkomt
zet Leveranc¡er een tèam van professionals in.
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Uitgangspunt bij het bepalen van het bedrag van het Basisabonnement is dat er
een verdeling van de Packages is; 10o/o licht, B5o/o gemiddeld en 5% zwaar. De
zwaarte wordt tijdens de intake in overleg tussen beide partijen vastgesteld.
Indien de verhouding van de aangeboden Packages gedurende de looptijd van
deze Overeenkomst signlficant afwiJkt, treden Partijen ln overleg.

Planning
Gelieve in uw offeÉe een overzicht van de gevraagde werkzaamheden op te
nemen, De voorgestelde functionarissen dienen op de u¡terste indieningterm¡jn
van deze offerte in dienst te zijn.

Intake¡
De intake zal binnen 2 weken na ontvangst worden ingepland en uitgevoerd
(afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde medewerker van DUO)

Packaging:
Een package zal in 90o/o van de gevallen uiterlijk 4 weken na afronding van de
intake worden opgeleverd aan DUo.

Spoed:
Indien DUO een spoedopdracht heeft kan dit alleen in overleg met de
Opdrachtnemer.

PriJsstelllng
In de offerte dient u een vaste totaalprijs op te nemen voor de ultvoering van de
d¡enstverlening. Hiervoor doet u een aparte opgave.

Gelieve een onderbouwing van de totaalprijs op te geven door het aantal uren te
vermenigvuldigen met het door u te hanteren uurtarlef ( exclusief BTW) per in te
zetten categorie medewerker,

De aan te bieden totaalprijs is all-in. Dat wil zeggen dat in ieder geval zljn
inbegrepen; salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk,
kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis-en
verblijfkosten (woon-werkverkeer), parkeerkosten, opleidingskosten, wervings-en
selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies, wlnst, herstel van eventuele
gebreken, het verstrekken van instructies, nazorg en alle eventuele bijkomende
kosten, zoals de kosten voor voorbereiding en uitvoering. Er kunnen gedurende
de looptijd van de overeenkomst geen andere kosten dan genoemd in de offerte
naar voren komen,

Het all-in tarief is exclusíef de van toepassing zijnde BTW.

Concept nadere overeenkomst en Arvodi
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor één Jaar.
Eventueel kan de overeenkomst vervolgens verlengd worden voor een nog nader
te bèpalen duur, Leverings-, betallngs- en andere algemene voorwaarden van de
zijde van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De
wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen zullen uitsluitend worden
geregeld overeenkomstig de "Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken
van Opdrachten tot het vçrrichten van Diensten"( ARVODI).

De concept overeenkomst en de ARVODI zljn als B¡jlage 1 opgenomen bij deze
offerte aanvraag.



3, Gunningprocedure

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

Procedurele toets
Allereerst zal worden getoetst of de inschrijver ziJn offerte rechtgeldig is en een
gestanddoeningstermijn kent van 60 dagen. Met het indienen van de offerte gaat
u akkoord met de randvoorwaarden en de eisen die zljn gesteld aan de opdracht.
De offertes worden beoordeeld op de feitelijke inhoud van de papieren offeftes op

de economisch meest voordelige aanbieding. In deze fase zullen de offertes
onderling worden vergeleken.

Gunnlng
Gunning v¡ndt plaats op basis van de laagste pr'tjs.

De gunningscriterla bestaan uit:
. Tarieven 100o/o

Bestaande uit:
Uurtarief intake op basis van Time&Material;
Basisabonnement 30 packages per jaar;

Prijs per package indien het basisabonnement is uitgenut, uitgesplitst in Licht'
Middel en Zwaar;

Er wordt naar gestreefd de gunning in week 23 te laten plaatsvinden

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

Hoogachtend,
Inkoper van de Dienst Ultvoering Onderwijs
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Overeenkomst packasediensten
Overeenkomstnummer: l -1 648

Partijen:

De minister van Onden¡vijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze: Dienst Uitvoering Onderwijs, gevestigd
te Groningen, Kempkensberg 2-6, hierna te noemen opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door drs. R.J.A. Kerstens, Directeur-Generaal Dienst Uitvoering Onderuvijs.

Pecoma Business Technology, gevestigd te Groningen, Friesestraatweg 211, Postbus 70151, hierna
te noemen Leverancier en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S, de Koning,
Algemeen directeur Pecoma Business Technology.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN

1. Begripsomschrijvingen
ln deze overeènkonrst wordt, tenzíj uitdrukkelijk anders bepaald, verstaan onder:
- Overeenkomst: de onderhavíge dienstverleningsovereenkomst.

Prestatie: de uit te voeren dienst, het uit te voeren werk of de te leveren zaak.

2. Rangordebepaling
1. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Rijksvoorwaarden voor het

verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI). Een exemplaar van
deze voorwaarden is aan leverancier ter hand gesteld en bijgesloten onder bijlage C.

2. Van deze Overeenkomst maken de volgende documenten integraal onderdeel uit:
. De offerteaanvraag met kenmerk MO-HW-0161-10;
. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Rijksvoorwaarden voor het

Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI);
. De aanbieding van leverancier.

3. Andere algemene of bijzondere voon¡¡aarden wijst opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand
tenzij hier uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij strijdigheid met één van de in artikel 2
genoemde documenten prevaleren deze documenten, in onderstaande volgorde:
a. deze Overeenkomst;
b. het aanbestedingsdocument met kenmerk MO-HW- 0161.00
c. de lnkoopvooruvaarden als bedoeld in lid 2.1.
d. de aanbieding van leverancier van 16 juní 2010.

3. Looptijd
1. De Overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening en geldt tot en met 1 augustus 201 1

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deze overeenkomst te verlengen.

paraaf DUO:

paraaf Pecoma;

'.. )
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Een eerste verlenging van één jaar en ten slotte nog een tweede verlenging van één jaar.

Dienst Uitvoering Onderwijs heeft tevens de mogelijkheid om verlengingen per maand door te
voeren. Partijen zullen daartoe uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de einddatum
contact met elkaar hebben.

2. Verlengen kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven.

4. Voonrverp van de Overeenkomst
1. Leverancier voert de opgedragen prestatie uit tegen de in artikel 5 bedoelde tarieven. Dit alles

geschiedt overeenkomstig de spec¡ficat¡es zoals neergelegd in Bijlage A.

2. Leverancier heeft ten opzichte van opdrachtgever de status van Kernleverancier.

5. Tarieven, kortingen, BTW en tariefswijzigingen
Voor de in artikel 4 aangeduide prestatie is Dienst Uitvoering Onderwijs aan leverancier het tarief
zoals weergegeven in Bijlage B verschuldigd. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven in de
munteenheid Euro en exclusief wettelijk verschuldigde BTW.
Wijzigingen die gedurende een jaar, met uitzondering van het eerste contractjaar, in loon- en/of
materiaalkosten hebben plaatsgevonden kunnen na verloop van dat jaar aanleiding zijn voor een
aanpassing van de overeengekomen prijs voor het komend jaar.
Hiertoe dient de Leverancier een voorstel bij opdrachtgever in te dienen. Het prilsvoorstel dient de
Leverancier minimaal twee maanden voor de wijzigingsdatum bij opdrachtgever in te brengen.
De eventueel door te voeren prijsverhoging moet worden onderbouwd en mag maximaal gelijk zijn
aan het jaarlijkse Consumentenprijs indexcijfer (CPl) alle huishoudens 2006 = 100, gepubliceerd

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mocht deze reeks om welke reden dan ook
niet meer door het CBS worden bijgehouden, dan wordt de reeks gehanteerd welke door de
directeur van het CBS is aangewezen als vervangende dan wel opvolgende reeks.
De rekenmethode om het maximale verhogingspercentage te bepalen is: (prijsindex september
huidig jaar min de prijsindex september vorig jaar) gedeeld door de prijsindex september vorig jaar

maal100.
Na een schriftelijke akkoordverklaring van de prijsherziening door opdrachtgever is de wijziging
definitief. lndien er in een jaar geen prijsverhoging is doorgevoerd mag dit geen aanleiding zijn het
jaar daarop volgend een extra verhoging door te voeren.

6. Contactpersonen
Partijen wijzen de volgende personen aan die ter uitvoering van de overeenkomst als
contactpersoon' fu ngeren :

Leverancier:
Opdrachtgever:

7. Bijlagen en wijzigingen
Alle in de Overeenkomst genoemde bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst.
Wijzigingen dan wel aanvullingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
Deze raamovereenkomst bevat de volgende bijlagen:
BijlageA Specificaties
Bijlage B Tarieven, kortingsafspraken, BTW
Bijlage C de Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het

verrichten van Diensten (ARVODI)

paraaf DUO:

paraaf Pecoma:
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Aldus overeengekomen te Groningen op 5 juli 2010,

lnformatle & Exploitatib

namens Dienst Uitvoering Ondeniuijs

S. de Koning, Algemeen Directeur

namens Pecoma Business Technology

paraaf DUO:

pamaf Pecoma:
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Bijlage A Specificaties

Deze overeenkomst voorziet in de dienstverlening voor Dienst Ultvoering Onderwijs ten aanzien van
Packagediensten.

De dienstverlening wordt uitgevoerd conform alle voorwaarden en afspraken uit de documenten zoals
genoemd in artikel 2.3 van deze overeenkomst en de nader te maken afspraken.

pereaf DUO:

paraaf Pecoma:

{\
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Bijlage B Tarieven, kortingsafspraken, BTW

Leverancier is gerechtigd de volgende tarieven (exclusief BTW) bij opdrachtgever in rekening te
brengen:

Basis abonnement 30 oackaqes
Basis abonnement

lndien er meer dan 30 packages per jaar worden aangeboden worden de packages boven de 30
conform onderstaande tabel gefactureerd (exclusief lntake).

stuk

paraaf DUO:

paraaf P€coma:

,'

Categorie Pri
Licht
Middel
Zwaar
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Billage G lnkoopvooruvaarden

Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdraohten tot het verrichten van Diensten (ARVODI).

f]

'--.J

paraaf DUO:

pareaf Pecomai
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Minister ie v an 0 nderwíjs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

PECOMA
Friesestraatweg 211 c
Postbus 70151
9704 AD Groningen

Datum: 31 mei 2011
Betreft : offerteaanvraag meefvoudige onderhandse aanbesteding
MO_AH_1 1_0 147_Packagedienstverlening

Geachte heer/mevrouw,

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is op l januari 2010 voortgekomen uit een
fusie tussen de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en Centrale Financiën
Instellingen (CFI). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het
onderwijs. DUO financiert en informeeft onderwijsdeelnemers en
onderwijsi nstelli ngen.

Bij deze verzoek ik u een offerte uit te brengen voor het leveren van
packagingdiensten.

De opbouw van deze offerteaanvraag is als volgt:
In hoofdstuk 1 zijn de procedures beschreven die voor dit offertetraject gelden en
de instruct¡es voor het inrichten van uw offefte aan de orde.
Hoofdstuk 2 bevat het programma van eisen met betrekking tot deze opdracht.
Tenslotte behandelt hoofdstuk 3 de gunningprocedure.
Bij deze offefteaanvraag zijn de geldende rijksinkoopvoorwaarden ARBIT-2010
toegevoegd. Deze offerteaanvraag, evenals de eventueel door u uit te brengen
ofFerte, zullen deel uitmaken van de eventueel met u te sluiten nadere overeen-
komst.

1. Procedures en instructies
De inschrijvers zuflen op basis van de ingediende offertes worden beoordeeld. In
dit hoofdstuk wordt de offerteprocedure toegelicht en worden instructies gegeven
voor het inrichten van uw offerte.

Opdrachtgever, adviseur en contactpersoon
Opdrachtgever voor deze opdracht is Dienst Uitvoering Onderwijs,
Postbus 30155
9700 LG Groningen
Als contactpersoon voor dit project is aangesteld, -

!nkoper
Telefoonnummer 050-599 9

e-mail : aanbesteding@duo.nr

Afd€ling
Inkoop

Postadres
Postbus 30155
9700 LG Groningen
www.duo.nl

Contactoggeven3

Inkoper
Senlor inkoper
Tel. 050 599 9573

Onz€ ref€rcntle
MO_At-r_11_0147

Billâgen
- Riiksinkoopvoorwaarden
ARBIT 201O
- Standaards en richtlijnen
- Tracking en Borglng
- Applicat¡e-¡ntake
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Doelstell¡ng
Het doel van deze offefteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met een

dienstverlener ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
1. Het uitvoeren van de intake op locatie van DUO Groningen;
2. Het Packagen en opleveren'van applicaties voor een op windows XP SP3

gebaseerd platform conform DUO specificaties;
3. Opstellen en overdragen van bijbehorende documentatie;
4. Leveren van gelieerde werkzaamheden op basis van Time&Material.

De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar met opties tot verlenging' U

dient hier in uw prijsopgave rekening mee te houden, Hiervoor verwijs ik u naar
hoofdstuk 2. Met deze offerteaanvraag wil de opdrachtgever een dienstverlener
contracteren die instaat voor de kwaliteit van de gevraagde dienstverlening.

Aantal geselecteerde kandidaten
Deze offerteaanvraag iS toegezOnden aan drie inschrijvers met het verzoek een

aanbiedíng te doen.

Voorbehoud
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele offeftetraject tijdelljk of
definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op
vergoeding van kosten die gemaakt zijn in het kader van deze offerteaanvraag.
Met het uitbrengen van een ofterte verklaart de inschrijver akkoord te zijn met
deze voorwaarde.

Kosten offerte
Aan het opstellen en uitbrengen van een offefte zijn voor DUO geen kosten
verbonden,

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

Tijdschema
De u¡terste inleverdatum van de offerte is vastgesteld op vrijdag l juli 2O11,
12:OO uur.
Offertes dienen als PDF-bestand gemaild te worden aan: aanbestedino@duo.nl ter
attentie van de contactpersoon en o.v.v. het kenmerk van deze offerteaanvraag.
Tevens d¡ent de offerte per post te worden verzonden aan:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. mevr.
Bezorgadres: Kempkensberg 12 9T22TBGroningen
PoStadres: Postbus 30155 9700 LG Groningen
Datum en tijdstip van ontvangst van de e-mail dient als een fataal moment te
worden beschouwd, Offertes welke te laat worden aangeboden, worden
geweigerd, dan wel direct geretourneerd,

Er wordt naar gestreefd om in week 28 de beoordelingen af te ronden en de
geselecteerde inschrijver schriftelijk van de gunning in kennis gesteld worden.

De niet geselecteerde inschrijvers ontvangen geliiktijd¡g bericht'
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Vragen over de offerteaanvraag
Uitsluitend schriftelijk ingediende vragen worden tijdens het offertetraject in
behandeling genomen. De vragen kunnen per e-mail worden gericht aan het in
hoofdstukl vermelde adres/fax/e-mail, ter attentie van de daar vermelde
contactpersoon. De uiterste datum voor het stellen van vragen is donderdag 16
juni 2O11, 12:0O uur. De vragen en bijbehorende antwoorden zullen naar alle
partijen worden gestuurd, dit zal uiterlijk op donderdag 23 juni 2O11
geschieden.

Geheimhouding
Door het indienen van een olferte verklaaÊ inschrijver vertrouwelijk om te gaan
met alle informatie die in het kader van dit project wordt verkregen en geen
ínformatie aan derden beschikbaar te stellen.
Een uitzondering kan worden gemaakt voor door inschrijver in te schakelen
paftners, onderaannemers en hulppersonen. In een dergelijk geval blijft
inschrijver wel verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht.
Inschrijver verklaart verder zich te onthouden van verklaringen van welke aard
dan ook die andere betrokkenen kunnen schaden. Schending van deze
voorwaarde kan tot gevolg hebben dat inschrijver van (verdere) deelname wordt
uitgesloten.
Ook Opdrachtgever zal zeer vertrouwelijk omgaan met de informatie welke door
inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen gebruiken voor zover dit voor de
beoordeling van de verschillende offeftes nodig is.

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

Voorbehoud en juistheid van de geleverde informatie
Door het indienen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg staat voor de
juístheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord
gaat met alle in dit document aangegeven condities en voorbehouden.

Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige ¡nformatie ¡s

verstrekt kan inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel
kunnen al gemaakte afspraken worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor
opdrachtgever.

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

Omgeving.
De werkplek omgeving van DUO Groningen bestaat uit zo'n 2500 werkplekken
verdeeld over meerdere locaties waaronder toetslocaties en servicekantoren
verspreid over heel Nederland.
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Op het hoofdkantoor in Groningen is sinds maart 2011 een werkplek op basis van
een Wyse thin client en VMware View in gebruikgenomen. Waarbij het guestos
Windows XP SP3 is.

Van de ca. L75 applicaties die op deze VDl-werkplekken worden aangeboden,
worden er zo'n 150 als ThinApp aangeboden middels GPP(Group Policy
Preferences), de overige worden middels MSI's met Microsoft SCCM naar de
werkplekken gedistribueerd.

Op alle overige Íocaties is een klassieke fat cliënt aanwez¡g op basis van Windows
XP SP3.
Software naar deze werkplekken wordt op basis van MSI's gedistribueerd m.b,v,
de tool Enteo.

In de nabije toekomst zullen de clients op andere locaties, waaronder de

servicekantoren, gefaseerd onder het VDI-concept worden gebracht.

Het proces
Onderstaande procesbeschrijving geeft de service componenten weer voor het

huidige MSI Packaging Proces bij DUO locatie te Groningen. In hoofdlijn wordt dit
proces ook gebruikt voor het "thinappen".

1 Serviceportal
2 Intakeservice
3 Packagingservice
4 Technische Testservice
5 Fu nctionele Testservice
6 Deploymentservice

De leverancier voert de eerste drie deelprocessen uit voor DUO. De deelprocessen

Technische Testservice, Functionele Testservice en Deploymentservice worden
door DUO zelf uitgevoerd.

Service portal
Alle communicatie, het indienen van aanvragen en het opleveren van paçkages

geschiedt middels een door de leverancier aan te bieden webbased service portal.

Intake
Alvorens een applicatie te kunnen packagen dient een intake plaats te vinden. De

intake zal plaatsvinden op locatie van DUO. De ¡ntake en het creëren van een
package z¡jn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiertoe zullen, tijdens de

uitvoerende fase van de opdrachtformulering de specifieke eisen die aan het op te
leveren product worden gesteld. worden vastgelegd. Het verzamelen van de

benodigde informatie geschiedt middels deze Intake'
Hierbij dient door de opdrachtgever de volgende zaken te worden opgeleverd:
- een beschrijving van de installatie ì
- het opstellen van de configuratie van de applicatie'
Tevens zal tijdens de intake in samenspraak met duo, de zwaarte/categorie van

de package worden. vastgesteld.
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Package
Een eenheid van een applicatie en installatiebestanden die er voor zorgt dat de
installatie van de betreffende applicatie op het platform van DUO automatisch en
slechts op één manier kan verlopen
Hieftoe dienen dg volgende zaken onder te worden verstaan: het packagen en het
opleveren van applicaties voor een op windows XP SP3 gebaseerd platform
conform DUO specificaties en standaards (zie bijlage. NB. Dit document is
specifiek opgesteld voor MSl-packagen en inmiddels verouderd. Zie ook
Packagedocumentatie).

Criteria waaraan de Packagen opdracht aan moct voldoen:
. Voorafgaande aan het Packagen verstrekt DUO aan Leverancier de criteria

(Richtlijnen) en de procesbeschrijvingen waaraan de op te leveren
Packages moeten voldoen.

. Een Package wordt als goedgekeurd (acceptatie) beschouwd als deze na
de Technische en Functionele Test akkoord wordt bevonden of als er na
'15 werkdagen na de officiële oplevering van de Package aan DUO geen
schriftelijke reactie van DUO door leverancier is ontvangen.
De Prestat¡es van Leverancier worden per kwartaal geëvalueerd. Hierbij
wordt onder andere gekeken naar het percentage intakes en opleveringen
binnen de gestelde termijnen, aantal malen Rework ten gevolge van
foutieve oplevering, de kwaliteit van de documentatie (voldoen aan
gestelde standaards). de samenwerking en communicat¡e tussen DUO en
opdrachtnemer.
Indien blijkt dat de Prestatie van de Leverancier niet aan de in de
Overeenkomst vastgestelde criteria zoals omschreven in de
offerteaanvraag voldoet en na herhaaldelijk schriftelijk verzoek van DUO
niet verbeterd is, is DUO gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
Ontbinding zal in deze gevallen volgen binnen 2 maanden. Het initiatief
voor het plannen van de jaarlijkse evaluatie ligt bij DUO.

. Bestaande dienstverlening moet zonder extra investeringen voor DUO
kunnen worden gecontinueerd.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat binnen DUO
gebruik gemaakt wordt van het pakket Enteo voor distributie en
InstallShield Admin Studio als packaging tool.
Voor de VDl-werkplekken wordt voor de MSI's gebruik gemaakt van SCCM
en voor de thinapps van GPP.

Packagedocumentat¡G
Elke package zal worden opgeleverd voorzien van de standaard documentatie
welke gegenereerd dient te worden. Documentatie vlndt plaats volgens DUO
standaards (zie bijlage). Deze standaards zijn indicatief, voor de aanlopende
periode zal DUO met de geselecteerde leverancier tot definitieve omschrijvingen
en werkwijzen komen. De richtlijnen zijn nog gebaseerd op MSI packaging. Voor
het "thinappen" geldt dat globaal dezelfde standaards en richtlijnen aangehouden
kunnen worden. DUO zal samen met de geselecteerde leverancier het document
tevens specifiek voor "thinappen" opstellen.

Basisabonnêment packaging
Om de kwaliteit van de dienstverlening en bijbehorende kennis te waarborgen
voor 25 MSl-packages en 50 thinapps gedurende de eerste termijn van de
overeenkomt zet Leverancier een team van professionals in.

Pagina 5 van I



Uitgangspunt bij het bepalen van het bedrag van het Basisabonnement is dat er
een verdeling van de Packages is: 10o/o licht, 85o/o gemiddeld en 5olo zwaar.
De zwaarte wordt tijdens de intake in overleg tussen beide pa¡tijen vastgesteld.
Indien de verhouding van de aangeboden Packages gedurende de looptijd van
deze Overeenkomst significant afwijkt, treden Partijen in overleg.

Planning
Gelieve in uw offerte een overzicht van de gevraagde werkzaamheden op te
nemen. De voorgestelde functionarissen dienen op de uiterste indieningtermijn
van deze offerte in dienst te zijn,

Intake:
De intake van een applicatie zal binnen 2 weken nä ontvangst worden ingepland
en uitgevoerd (afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde medewerker
van DUO).

Packaging:
Een package zalin90o/o van de gevallen uiterlijk 3 weken na afronding van de
intake worden opgeleverd aan DUO.

Spoed:
Indien DUO een spoedopdracht heeft kan dit alleen in overleg met de
Opdrachtnemer.

Pr¡Jsstell¡ng
In de offerte dient u een vaste totaalprijs op te nemen voor de uitvoering van de
dienstverlening. Hiervoor doet u een aparte opgave. Daarnaast worden er vaste
tarieven gevraagd welke in hoofdstuk 3 verder worden toegelicht.

Gelieve een onderbouwing van de totaalprijs op te geven door het aantal uren te
vermenigvuldigen met het door u te hanteren uurtarief ( exclusief BTW) per in te
zetten categorie medewerker.

De aan te bieden totaalprljs is all-in. Dat wil zeggen dat in ieder geval zijn
inbegrepen: salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk,
kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis-en
verblijfkosten (woon-werkverkeer), parkeerkosten, opleidingskosten, wervings-en
selectiekosten, vervanging, verzekeringspremies, wihst, herstel van eventuele
gebreken, het verstrekken van instructies, nazorg en alle eventuele bijkomende
kosten, zoals de kosten voor voorbereiding en uitvoering. Er kunnen gedurende
de looptijd van de overeenkomst geen andere kosten dan genoemd in de offerte
naar voren komen.

Het all-in tarief is exclusief de van toepassing zijnde BTW.

Concept nadere overeenkomst en ARBIT 2O1O
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor één jaar.
Eventueel kan de overeenkomst vervolgens kan de overeenkomst drie keer
verlengd worden met elke keer een periode van één jaar.
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Leverings-, betal¡ngs- en andere algemene voorwaarden van de zijde van de
inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen zullen uitsluitend worden
geregeld overeenkomstig de "Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten
De ARBIT 2010 is als bijlage opgenomen bij deze offerte aanvraag.

3. Gunningprocedure

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

Proccdurele toets
Allereerst zal worden getoetst of de inschrijver zijn offerte rechtsgeldig is en een
gestanddoeningstermijn kent van 60 dagen. Met het indienen van de offerte gaat
u akkoord met de randvoorwaarden en de eisen die zijn gesteld aan de opdracht.
De offertes worden beoordeeld op de feitelijke inhoud van de papieren offertes. In
deze fase zullen de offertes onderling worden vergeleken.

Eisen tcn aanzicn van de inschrijver
Ten aanzien van de package dienstverlening worden er in dit offeftetraject een
aantal hard eisen gesteld. Bij het niet kunnen voldoen aan één of meerdere eisen
zal de offerte ter zijde worden gelegd,

- De intake dient on-site bij DUO Groningen te geschieden
- Uitwisseling van gegevens dient via een webbased service portal of een

vergelijkbare oplossing te geschieden
- In sommige gevallen dient het package on-site bij DUO Groningen te

worden gebouwd.
- Ervaring met de Enteo-suite en Microsoft SCCM zijn een vereiste.

Gunning
Gunning vindt plaats op basis van de laagste prijs.
U dient in de offerte een flxed price op te geven voor een basisabonnement voor
25 MSI packages en 50 thin app packages per jaar. Deze fixed price weegt voor
80 o/o mee in de beoordeling.

Daarnaast dient u vaste tarieven op te geven voor de volgende aspecten;
- MSI package licht
- MSI package middel
- MSI package zwaar
- Thin appen licht
- Thin appen middel
- Thin apppen zwaar
- Uurtarief voor verder.aanverwante package diensten

Deze 7 tarieven zullen voor 20 7o meewegen in de beoordeling.
De beoordeling van de prijzen zal relatief geschieden.

Er wordt naar gestreefd de gunning in week 2E te laten plaatsvinden.
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Overeenkomst
Indien de keuze op uw offerte valt, zal met uw organisatie een Overeenkomst
worden afgesloten.

Hoogachtend,
Inkoper van de Dienst Uitvoering Onderwijs
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie van înderwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG cron¡ngen

Pecoma Business Technology
ï.a.v.
Friesestraatweg 2tIc
Postbus 70151
9704 AD Groningen

Datum 25 julí 2011
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht voor
packagedienstverlening van de meervoudig onderhandse aanbesteding met het
kenmerk MO-AH-I1_0147 verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht door u in
rekening kan worden gebracht is, conform uw offe¡te van 30 juni 2011,

exclusief BTW voor het basisabonnement voor 75 packages per jaar.
Indien Dienst Uitvoering Onderwijs meer packages of aanverwante diensten wenst
af te nemen gelden de tarieven zoals in de overeenkomst zijn opgenomen.

U kunt u factuur ondervermelding van ordernummer 4500015424 sturen aan
onderstaand factuuradres :

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

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens u itdru kkel ijke schriftelij ke toestemm ing mijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-
overeenkomsten 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 kennís
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 pa¡tijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,
Manager Inkoop van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Afd€lln9
Inkoop

Postadres
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

ContactgegevGns

Inkoper
050 599 9:
¡nkoop-¡ct@duo. nl

Onze referêntl€
MO-AH-11-0147-
Packagedienstverlen¡n9

Uw refor€ntlc
MO-AH-11-0147

Uw brlef van
30 juni 2011

Bl¡lagcn
Overeenkomst
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie von 0 nderwiç, Cukuur en

Wetenschap

> Retourôdrês Postbus 30r55, 97(xl LG Gronlngen

QNH Consultlno Noôrd B\/
T.a.v.
Frlesestraatweg 211C
9743 AD Gronlngen

Datum 27 augustus 2012
Betreft Meervoudig onderhandse offerteaanvraag

Geachte heer/mevrouw,

Dlenst Ultvoerlng Onderwfs verzorgt als dlenstverlenende organ¡sat¡e de

ultvoerlng van complexe wet- en regefgevlng en heeft een ultgebreld
dlenstenpakket,

Met deze brlef wll lk bU u een offerte aanvragen voor Xängatl ten behoeve van de

VDI werkplek, het betreft hler de volgende conflguratie:

' 19 ESX servers (4 sockets per server)
! 19 vlrtual seruers (gebrulkt voor facllltering van de VDI werkplek)

' 2 Management Dashboards Enterprise Plus (1 per datacenter) lnclusfef
Remote Object Vlewer

' support (1 Jaar)

' Optloneel - Support voor de jaren 2, 3 en 4
Opleldlng (optloneel)

. Tral[lng voor ongeveer 10 gebrulkers Geef aan op welke wljze tralnlng
htervoor kan worden gevolgd. De kosten hiervoor kunt u aangeven ln het
meegeleverde prUzenformuller.

Tevens wenst DUo naar de toekomst de mogetÚkheld te hebben om het aantal
llcentles ult te brelden,
Tevens dlent u aan te geven wat het tar¡ef ¡s Indien DUO ondersteunlng wenst b[
lmplementatle, conflguratle en andere voorkomende werkzaamheden aangaande
deze software,
U dlent aan te geven welk vormen van support beschlkbaar z[n.

Opdrachtomschrljvlng
DUO wll graag een softwareoplosslng aanschaffen ln verþand met beheer van de

ICT werkplek, ook wenst DUO lndlen noodzakeliJk een beroep op uw organ[satle
kunnen doen voor ondersteunlng bU het ultvoeren van advlserlng. lmplementatle
en upgrades van het door u aangeboden isoftwarepakket. Hlertoe wenst DUO met
u een overeenkomst af te slulten.

Gunnlng o.b.v. laagste pr[s
Deze opdracht wordt gegund op basis van het gunningcriterlum laagste prljs, Dlt
wil zeggen dat de ¡nschr[vlng met de laagste priJs de aanbesteding wlnt. De

beoordellng van de laagste prüs gebeurt aan de hand van "de totaalpr¡Js". De

Afdellng
Inkoop

Poôtâdrês
PostÞui ¡10155
9700 LG Gronlnge¡¡

www,ocwduo,nl

Contrctgegevcns

-onlactgågeveßs
aä¡best€dlng@ocwduo,nl

0Þ16 rêfêrêntle
IrlO-HD-t2-497

)
Uw refe?cntlc
Uw referenlle

uw ÍrtEf van
27-OA-20L2

Bltl!gon
Blllage
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Oatum
27-08-2012

totaalprfis bestaat ult:

1, De aanSchafprlJs van de ultgevraagde licentles, Onder de voorwaarden ZOAIS

vermeld ln tabel 1 met de product specificatfes;
2. Plus de prUs voor SuPPort.
3. Plus de prfis voor ondersteunlng op basls van uren'

De lnschriJver met de laagste totaalprÚs komt voor gunnlng ln aanmerklng'

Prllsopoave
De door u te offreren prus dlent te ziinì
. Vast, voor lnltlële aanschaf lncluslef alle b[komende kosten;
. In Euro's;
o Exclusleli BTW;.

Randvoorwaarden voor de oPdracht
Voor het ultvoeren van de opdracht gelden de volgende randvoorwaarden' Met

het lndienen van een offerte verklaard u zlch hleraan te conformeren. Indlen er
nfet aan de randvoOrwaarden wordt voldaan wordt de bstreffende aanbleder

ultgesloten van deze aanbestedlng.
. De ðanbleder dient zowel de leverlng van de llcenties als het support aan

te bleden;. De aanbleder dlent aan te geven welke vormen van support beschikbaar
zun;. De aanbleder dlent aõn te gevcrl w¿[ ltel I'al1ef is lndlon DUO

ondersteunlng wenst blj implementatle, conflguratie en andere
voorkomende werkzaamheden aangaande de Xangatl software.

! De aanbleder dlent aan te geven welke oplefdlngen er zün om het gebrulk

van de Xangatl software te bevorderen en wat de kosten daarvoor z[n.
. De aanbleder dient de prljzen ln te vullen ln het meegeleverde

prIzenformuller;

vragen offêÉG
Heb[ u nog vragen dan ls het mogelfk per e-mall uw vragen ln te dlenen.

Deze ontvangEn wij ulterlUk dlnsdag, 4 september 2OL2 om 12:00 uur b[ de

Dlenst Uitvoerlng OnderwUs'

Uw vragen dfenen te worden gezonden naar:
Vragenpere-mall: aanbestedlng@duo.nl
Met ln het onderwerp: NvI: MO'HD-12'487-Xangall

Al uw vragen zullen schriftelfk worden beantwoord en wel op donderdaq 6
september 2o12, Alle vragen en daarbu behorende antwoorden, ook van andere

aanvragers worden aan alle mededlngers toegezonden en dlenen te worden

beschouwd als onderdeel van de offerteaanvraag. Daarom ls het niet toegestaan

om Op een andere dan de hlerboven beschreven wiJze contact te zoeken met de

opdrachtgever orn ¡nformatle te verkrljgen.

Voor de ultvoerlng van de offerteaanvraag geldt de volgende plannlng en

sluitingsdata:

Relelentlá

)

J
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Opbouw offerte
De offerte dient gespeclffceerd te zljn naar de verschillende ultgevraagde
onderdelen en eventueel geraamde uren, tarleven en kosten. In de offerte dlent
de aanbleder lnformatle te verstrekken over de garantles en servlces die
aanbleder ten aanzlen van deze opdracht bledt.

Voorwaarden ARBIT 2Of0
De Algemene Rljksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verichten van Leverlngen en Dlensten (ARBIT-20Io) zljn Van toepassing. De
Dlenst Ultvoering Onderwfls wiJst de algemene leverlngs- en
betallngsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bflzondere
voorwaarden nadrukkelfik van de hand. Ik verzoek u deze voorwaarden op te
nemen ln uw offerte.

Concept Overeenkomst €n ARBIT-2o11
Opdrachtgever ls voornemens een overeenkomst aan te gaan m.b,t, de leverlng,
ondersteunlng en support van Xangat¡ voor een perlode van één raar met de optle
tot een verlenglng van drle maal één jaar. De wedeaijdse rechten en
verpllchtlngen van partfen zullen ultslultend worden geregeld door de
Overeenkomst en de daarbf behorende ARBIT-2oIo.voorwaarden. De ARBrT
2010 kan op uw vezoek worden verstuurd.

Gestanddoening
Uw offerte dlent een geldlgheldstermfn te hebben van 60 dagen. Tfdens deze
perlode heeft de offerte het karaktervan een onherroepeliJk bod,

Overlgc bepallngen
Aanbiedlngen dlenen gesteld te zun ln het Nederlands, Correspondentfe zal
eveneens ln het Nederlands geschleden.

Dlenst Ultvoerlng OnderwiJs heeft het recht een nadere toellchttng te vragen op
de ultgebrachte offerte, Mondeltnge mededelfngen, toezegglngen of (nadere)
afspraken hebben geen rechtskracht tenz[ deze door belde partffen schrlftelfik
zijn bevestlgd.

Datürll
77-OA-20L2

Rcfct€ntfe

Maandaq 27 auqustus 2012 Verzendlnq offerte aanvraao
Dinsdag 04 september 2012
12:00 uur

Slultlngsdatum, lndlening vragen

Donderdag 6 september
2012

Verzendlng antwoorden op aanvullende vragen
vla Nota van lnllchungen

Donderdag 13 september
2Ot2 l2t00uur

Slultlngsdatum, lndlenlng ofterte

Van maandag 17 september
2012 tot en met maandag 24
september 2012

¡. Eeoordellng lngedlende offerte
. Definltleve gunnlng en afwUzfng opdracht
r Uiterste datum levering of start van

dienstverlenlnq
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Aan het ültbrengen van uw offerte zullen voor de Dlenst ultvoerlfrg onderwlis

geen koston zijñ verbonden, ongeatht of d€.offertô tot het slulten van cen

ãvereenkomst zal leldsn. Zólanõ er geen volledige over€ênstemmlng ls bêrolkt

ãvsr de vooruaerden en er geeñ schrlftellJke ovefeenkomst ls gesloten, ls êr geen

sprake van onlge verbondenìheld aan de dlenst Ultvoer¡¡g Onden¡'r¡s.-In dat geval

d er ook geen ãnkele verpllchtlng tot vergoeding vän wellc schÊde of kæten dan

ook.

uw offert€ zal door Dlenst, u¡tvoerlng onderwlJs groep strlkt vert¡ouweluk worden

behandeld. Bu voorbaat wll lk u alvæt hartsluk bedanken voor uw offerte.

Hoogachtend,
Senlor Inkoper van dê Dlenst Ullvoerlng Onderwüs

Drtum
27-08-2012

R6f6r6ntlô
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Minisrerievnn 0nderwrþ, Cultuur en

Wetenschap

o

> R€tourädres Postbus 30155, 9700 LG Gronlnoen

QHN BV
T,a,v.
Frlesestraa-yveg 211c
9743 AD Groningen

Datum: 1B-09-20f2
Betreft: Gunning

Geâchte

Met plezler deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwfis u de opdracht
levering en implementatle van Xangatl Software van onderhandse aanbestedlng
met ons kenmerk: MO-HD-12-0497 verleent. De overeenkomst daartoe zal u zo
spoedig mogelijk ter onde¡tekening worden toegestuurd.

In de bfllagen ls een overzicht van de toegekentle scores bugevoegd.

Op deze overeenkomst zfn de Algemene Rljksvoorwaarden voor het verstrekken
van IT opdrachten (ARBIT 2010) van toepassing. De Dlenst Ultvoer¡ng Onderwijs
wijst uw koop- en leverlngsvoorwaarden, betallngs- en andere voorwaarden van
uw organlsatle nadrukkelljk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht
verklaart u kennis genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden
(inclusiof ultslu¡tlngen en aanpasslngen) en een exemplaar in uw bezit te hebben
gekregen,

Wij gaan er van ult u hlermee voldoende te hebben geihformeerd en wensen u
succes met deze uitvoering yan deze opdracht.

Hoogachtend,

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

Manager Bedrijfsvoeringsdiensten, Dlenst Ultvoerlng Onderwfs

Afdollng
lnkoop

Postadr€¡
Posìbus 30t55
9700 LG Gronlngen

www.oçwduo.nt'

ContacÌßâgèv€nt

r@duo.nl

Onze referentls
MO-HD-12-0497-Xångatl

Uw r€fgrentle

uw brl€f vrn
13-09-20r.2

aUlag€r
Scorefnatr¡x
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Mínisterie ynn 1ndewíjs, Cultuur en

Wetenschap

Meervoudig onderhandse aanbesteding
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Offerteaanvraag
Kenmerk: MO-JP-13-0503 Packagedienstverlening
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Aanbestedingsnummer
Vers¡e

Datum
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MO-lP-13-0503
1.0
12 juni 2013
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Begrippenlijst

In deze Offerteaanvraag worden begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. Begrippen
worden in de Offerteaanvraag met een hoofdletter geschreven.

Daar waar in deze Offerteaanvraag en/of de bijlagen product- of merknamen, typen, octrooien, '

abonnementsvormen, bepaalde productlemethoden of een bepaalde oorsprong of productie zijn
genoemd, dient telkens als toevoeglng te worden gelezen "of gelijkwaardig".

Aanbestedende dienst
De Staat der Nederlanden zijn, vertegenwoordigd door het Ministerie van OCW (hierna: OCW),
voor welk ministerie DUO, namens de Opdrachtgever de overeenkomst(en) zal afsluiten, tijdens
deze aanbestedingsprocedure veÉegenwoordigd door de

Contactpersoon
Persoon die namens de Aanbestedende Dienst als aanspreekpunt fungeert voor de
Inschrijvers.

Combinatie
Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen waarbij de leden zich zowel
gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk stellen.

Inschrijver
De natuurlijke of rechtspersoon die een Offerte heefr ingediend.

Klacht
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Mecrvoudig onderh¡nds
Þe aanbestedingsprgcedure waarbij alleen door de Aanbestedende dienst aangezochte
ondernemers mogen lnschrljven.

Nota van inlichtingen
Document waarin antwoorden op de geanonimiseerde vragen van Inschrijvers worden gegeven
zoals beschreven in de Offerteaanvraag.

Offerte
Het geheel van offertebrief en alle gevraagde informatie zoals door de Aanbestedende dienst in
deze Offertéaanvraag is gevraagd.

Offerteaanvraag
Onderhavig document waarin het programma van eisen en wensen en de beoordelingsprocedure is
opgenomen,

Ondcraanneming
De Inschrijver (hoofdaannemer) maakt gebruik van een onderaannemer voor bepaalde delen van
de Opdracht.
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Opdracht
Het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever zoals omschreven in

deze Offerteaanvraag en alle wijzigingen daarop ten gevolge van de Nota van inlichtingen en de

Overeenkomst

Opdrachtbrlef
Document met daarin alle gemaakte afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
omtrent de specifieke uitvoering van de Opdracht.

Opdrachtgevcr
De Staat der Nederlanden zijn, vertegenwoordigd door het Ministerie van OCW (hierna: OCW),

voor welk ministerle DUO, namens de opdrachtgever de overeenkomst(en) zal afslulten, tijdens
deze aanbestedingsprocedure veÊegenwoordigd door mevrouw drs. S.M.M. Poth RC.

Opdrachtnemer
De Inschrijver aan wie de Opdracht in het kader van deze Offerteaanvraag wordt gegund.

Overeenkomst
Een schriftelijke afspraak tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin alle afspraken ten

aanzien van de Opdracht zijn vastgelegd.

Programma van Eisen
Het programma van eisen dat de Aanbestedende Dienst heeft opgesteld en dat
deel uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten.

RiJksinkoopvoorwa arden
Algemene RiJksvoorwaarden biJ lT-overeenkomsten (ARBIT 2010) zijn van toepassing

Verklaringen
Invulformulieren teneinde het betreffende te verklaren, zonder dat de Inschrijver bij de offerte
daar meteen bewijsmiddelen voor dient te overleggen.
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Hoofdstuk 1 fnleiding

1.1 Algemeen
Deze Offerteaanvraag is geschreven voor een aanbested¡ngsprocedure aangaande Packaging voor
Aanbestedende dienst. Het doel ls te komen tot een overeenkomst met één Opdrachtnemer.

1.2 Korte beschrijving van de Aanbestedende dienst
DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, z[nde onderdeel van hèt Minlsterie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgevlng en heeft een ultgebreid
dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de websíte www.duo.nl

1.3 Contactgegevens
Voor de Aanbestedende dienst, hierna te noemen de Opdrachtgever, treedt
op als contactpersoon.

, inkoper

Alle communicatie m.b.t. deze procedure verloopt uitsluitend schriftelijk per e-mail via de
onderstaande contactpersoon, onder vermelding van genoemd referentienummer.

MO-lP- 13-0503 Packagedienstverlening
inkoop-ict@duo.nl
t.a.v.: .

Het is n¡et toegestaan tijdens de procedure rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers
van de Opdrachtgever over deze Offerteaanvraag, anders dan met de hierboven vermelde
contactpersoon. Dit kan lelden tot uitsluiting aan verdere deelname aan deze procedure,

1.4 Doel van de Offerteaanvraag
De Aanbestedende dienst zal met de winnaar van deze Offerteaanvraag een Overeenkomst
afsluiten.

De opdracht betreft één opdracht. Er zijn geen opdrachten samen gevoegd.

1.5 Aantal geselecteerde kandidaten
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan 3 inschrijvers met het verzoek een aanbieding te doen.

Deze offeÉeaanvraag bevat de informatie die nodig ís om een gefundeerde offerte op te kunnen
stellen.
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Hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure

2.L Planning
De onderstaande planning geeft enig inzicht hoe de Aanbestedende dienst het tijdpad van deze

Offefteaanvraag heeft uitgezet en welke fasen daarvan deel uit maken. Deze planning is indicatief

en er kunnen geen rechten aan worden ontleend'

2.2 Het stellen van vragen over de Offerteaanvraag
De houders van de Offerteaanvraag hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen

alteen gedurende deze periode ook opmerkingen maken op het concept overeenkomst'

Vragen over de Offerteaanvraag en opmerkingen op de conceptovereenkomst dienen alt¡jd

schriftelijk als tekstdocument ingediend te worden met behulp van het formulier Nota van

inlichtingen, zoals opgenomen ¡n de bijlage, onder vermelding van het onderwerp van de

Offerteaanvraag en de naam van de Opdrachtgever. Uw vragen dienen onder vérmelding van

genoemd referentienummer van de Offerteaanvraag te worden gezonden aan:

inkoop-ict@duo,nl

De mogelijkhe¡d bestaat dat de tnschrijver een ver¿oek doet dat een van de door hem gestelde

vragen vertrouwelijk is en niet mag worden gedeeld met de andere Inschrijvers, vanwege de door

de Inschrijver aangegeven gronden. De tnschrijver moet dit verzoek aan de Aanbestedende dienst

motiveren. De aanbestedende dienst mag dit verzoek afwijzen, mits daar goede redenen voor zijn.

Indien het veaoek van de inschrijver is gehonoreerd dan worden deze vragen buiten de Nota van
Inlichtingen gehouden. In dat geval zal de Aanbestedende dienst aan de InschriJver individueel de
gevraagde inlichtingen verschaffen aan de betreffende inschrijver.

De vragen en opmerkingen dienen uiterlijk op de 17 juni 2O13 12:OO uur zoals ook
genoemd in de planning in het bezit te zijn van de Aanbestedende dienst.

Van de beantwoording van de vragen en overige verstreKe informatie wordt door of namens

Opdrachtgever een geanonimiseerde Nota van ínlichtingen opgemaakt, die integraal deel uit zal

gaan maken van deze Offerteaanvraag. Deze Nota van inlichtlngen zal volgens planning aan alle

geselecteerde Gegadlgden worden toegezonden.

De Opdrachtgever zal tevens alle opmerkingen op het concept overeenkomst verwerken in de Nota

van inlichtingen en zal daarbij aangeven of dit leidt tot een wijziging van het overeenkomst. Bij

vaststelling van de Nota van inlichtingen wordt het overeenkomst definitief gemaakt. Daarna zijn
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geen wijzigingen op het overeenkomst meer mogelijk. De definitieve overeenkomst is bindend voor
de InschrUver.

Na afloop van deze informatieronde kunnen Inschrijvers geen vragen meer stellen en/of
opmerkingen maken, tenzij deze betrekking hebben op de Nota van inlichtingen.

Door of namens de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen na verzending van de Offerteaanvraag
zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd in de Nota van inlichtingen.
BIJ strildigheid prevaleren de Offerteaanvraag en de overige voor de offerte relevante
stukken boven de verstrekte nota van inlichtingen.

Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Alle vragen en opmerkingen die
later worden aangeleverd of die niet worden aangeleverd op de voorgeschreven manier, worden
niet in behandeling genomen.

2.3 Voorbehoud
De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om het gehele Offertetraject tijdelijk of
definitief te stoppen. De Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding
van enigerlel kosten gemaakt in het kader van deze Offerteaanvraag. Door het uitbrengen van een
Offerte verklaart de Inschrijver zich akkoord met deze voorwaarde.

2.4 Kosten Offerteaanvraag
Een exemplaar van deze Offerte aanvraag en alle overige voor de Offefte relevante stukken
worden aan u gratis ter beschikking gesteld.

2.5 Wijze van aanbieden Offertes
1. Met nadruk wordt de Inschrijver erop gewezen dat de Offerte overzichtelijk dient te zijn.

Inschrijver gebruikt voor de beantwoording van de bijlagen de lay-out van de bijlagen zelf. De
bijlagen zijn als tekstdocument en PDF-file verstrekt tegelijk met deze Offerteaanvraag.

2. In de Offerte wordt de volgorde van de bijlagen aangehouden. Elke aparte bijlage wordt
gescheiden door genummerde tabbladen. Elk tabbladnummer correspondeert met het nummer
van de biJlage.

3. De Offerte en alle eventuele bijbehorende documenten en bijlagen zijn digitaal ingezonden.

4, Offertes die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in
behand'eling genomen. Het risico van niet-bezorging of vertraging in de bezorging komt voor
rekening van de Inschrijver.

2.6 Voorwaarden Inschrijver en Offerte
1. Het indienen van een Offerte houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de

bepalingen, eisen, wensen en voorwaarden van deze Offerteaanvraag en de Nota van
inlichtlngen wordt ingestemd.

2. De Inschrijver mag de gegevens die de Aanbestedende dienst hem in verband met deze
Offerteaanvraag ter beschikking btelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
De Inschrijver gaat vertrouwelijk om met de door de Aanbestedende dienst verstrekte
informatie. De Aanbestedende dienst zal de door de Inschrijver verstrekte informatie eveneens
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vertrouwelijk behandelen. Indien de Inschrijver een onderaannemer wenst in te zetten, ls de

Inschrijver gerechtigd de benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde

dat deze onderaannemer zich aan het voorgenoemde houdt,

3, De Inschrijver zal zich onthouden van gedragingen die de mededinging tussen de Inschrijvers

beperken. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Offefte uitwisselen met

andere InschrlJvers of met derden.

4. Voorde Opdracht komen alleen Inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van de

voorgenomen gunning als op de dag van contractafsluiting voldoen aan de eisen die in de

aanbestedingsdocumenten zijn vermeld.

5. De persoon die de gevraagde bijlagen en eventuele andere documenten ondeftekent, is

bevoegd de Inschrijver te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te binden. Deze bevoegdheid

blijkt uit het bij te voegen uittreksel van de Kamer van Koophandel, dan wel rechtsgeldlg

ondertekende machtigi ng.

6. Offertes die in strijd zijn met deze Offerteaanvraag en bijbehorende documentatie, of gedaan

worden onder afwijkende voorwaarden, zijn onrechtmatig en daarmee ongeldig, Het gevolg is

dat Inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan de procedure'

7. De Aanbestedende dienst onderhandelt nlet over prljzen. De Inschrijver kriJgt slechts éénmaal

de gelegenheid een Offerte u¡t te brengen, tot uiterliJk datum en tfdstip zoals genoemd in de

planning.

L De Offerte heeft een minimale geldigheidsduur van 60 dagen na sluitingsdatum. Gedurende

deze periode is de Offerte onvoorwaardelijk en þindend. De Offerte is een onherroepelijk
aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek; prijzen en condities kunnen
gedurende deze periode niet worden gewijzigd. De Aanbestedende dfenst kan vezoeken de

termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termfin van
gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de

Aanbestedende dienst zeer wàarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht.

9. Door de Aanbestedende dienst worden geen kosten vergoed betreffende het uitbrengen van de

Offerte, Correspondentie en ontvangen Offertes zullen na afloop niet aan de Inschrijver worden
geretourneerd en worden eigendom van de Aanbestedende dienst'

10. De Offerte en alle overige correspondentie zijn in de Nederlandse taal gesteld. De

correspondentie van de Aanbestedende dienst zal ook in de Nederlandse taal geschieden,

11. Deze Offerteaanvraag met alle bijbehorende bijlagen is metzorg samengesteld. Mochtde
Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, gelieve dan

de Aanbestedende dienst hier per e-mail van op de hoogte te stellen op eerder vermelde e-mail
adres.

12. Indien een offerte is ingediend die in verhouding tot de te verrichten opdracht abnormaal laag

lijkt, verzoekt de Aanbestedende dienst, voordat hij deze offerte kan afwijzen, schriftelijk.om
de door hem nodig geachte verduidelijkingen over de samenstelling van de offerte. Indien de

Aanbestedende dienst constateert dat een offerte abnormaal laag is, kan de offefte op enkel

die grond worden afgewezen.
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2.7 Overige voorwaarden
1. Tijdens de periode van beoordeling zal de Aanbestedende dienst geen enkele informatie geven

aan Inschrijvers over de stand van zaken.

2. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op hun juistheid
te controleren. Indien de Offerte onduidelijkheden bevat kan de Aanbestedende dienst
verzoeken om een nadere toelichting op de Offerte. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan

tot uitsluiting leiden. Inschrijver licht op verzoek van de Aanbestedende dienst onder meer de
door hem ln het kader van de gunning overgelegde getuigschriften en documenten toe.

3. Het resultaat van de beoordeling wordt schriftelijk en gelijktijdig aan alle Inschrijvers bekend
gemaakt met een inhoudelijk gemotiveerde reden indien sprake is van afwijzing.

4. De Aanbestedende dienst is niet verplicht interne (aanbestedings-) documenten, zoals
resultaten van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning, aan de Inschrijvers
bekend te maken.

5. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Ook in dat geval kan
een Inschrijver geen enkele aanspraak maken op de vergoeding van inschrijfkosten, verlies
aan referentie, gederfde winst of andere schade tegen de Aanbestedende dienst.

6. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Op deze aanbesteding is het Nederlandse recht van toepass¡ng

8. Een Inschrijver kan zich tot de datum en het tijdstip waarop de Offerte ingediend moeten
worden terugtrekken uit de aanbestedingsprocedure. Een Inschrijver die een Offerte heeft
ingediend kan zich niet meer terugtrekken

9. Ieder geschil tussen de bij de procedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de
procedure zal, lenziJ anders nader door de betrokkenen wordt overeengekomen, worden
uitsluitend voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Groningen.

2.8 Klachtafhandelingtijdensdeaanbestedingsprocedure
Tijdens de aanbestedingsprocedure is het mogeliJk een klacht in te dienen als u het nlet eens bent
met de gang van zaken bij deze aanbesteding of een onderdeel daarvan, of wanneer u biJvoorbeeld
denkt dat een bepaald handelen of nalaten van OCW in strijd is met wettelijk bepalingen of met
andere voorschriften die voor de desbetreffende aanbesteding gelden.
Wij verzoeken u de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure in te
dienen bij het klachtenmeldpunt. Dit doet u schriftelijk per e-mail via
klachtenmeldountaanbesteden @minocw. nl,

De stappen van de procedure:

1. U dient uw klacht schriftelijk in via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. In deze
schriftelijke klacht maakt u duidelijk dat het over een klacht gaat en waarover u klaagt en hoe
volgens u het knelpunt zou kunnen worden verholpen. De klacht bevat verder de dagtekening,
naam en adres van uw onderneming en de aanduiding van de aanbested¡ng,
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2. Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht, met een afschrift

aan de contactpersoon voor deze aanbesteding (paragraaf 1.3 van dit document)' In de

bevestiging wordt aangegeven dat de Aanbestedende dienst er van uitgaat dat u kiest voor een

afhandeling via deze procedure. Ook wordt aangegeven dat als u wilt dat de klachtenprocedure

in de zin van t¡tel 9.1 van de Awb wordt toegepast, u dit moet laten weten.

3. Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens, eventueel aan de hand van door u en de

aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is. Het

klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en

houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure'

4. Het.klachtenmeldpunt brengt na het onderzoek van de klacht advies uit aan de aanbestedende

dlenst via de contactpersoon voor de aanbesteding.

5. Wanneer de aanbestedende clienst na het onderzoek cloor het klachtenmeldpr.rnt tot de

conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de aanbestedende dienst
corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende dienst u dit zo

spoedig mogelijk schriftelijk mee. Het adv¡es van het klachtenmeldpunt wordt bij deze

mededeling bijgesloten, Ook dq andere (potentiële) inschrijvers/gegadigden worden op de

hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase ¡n de aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat
de maatregelen door de contactpersoon van de aanbesteding blj de aanbestedende dlenst aan

de betrokkenen in de aanbesteding worden gecommuniceerd op hetzelfde moment als u als

indiener van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen.

6. Wanneer de aanbestedende dienst na het onder¿oek tot de conclusie komt dat de klacht niet
terecht is, dan wijst hij de klacht gemot¡veerd af en wordt u daarover bericht. Het advies van

het klachtenmeldpunt wordt bij dit bericht bijgesloten.

7 . Het klachtenmeldpunt kan op uw verzoek of op verzoek van de aanbestedende dienst

voorstellen dat de klacht, voordat daarop door de aanbestedende dienst wordt beslist, voor

bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexpefts.

8. Als de aanbestedende dienst u heeft laten weten hoe hij de klacht adresseel't, of als de

aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren, dan

kunt u de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen.
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Hoofdstuk 3 Aard en omvang van de Opdracht

Dit hoofdstuk omschrijft de gewenste prestaties van de te contracteren Opdrachtnemer<s> en de
geraamde omvang van de Opdracht.

3.1 Aard van de Opdracht
Binnen DUO loopt momenteel het project 7UP dat moet voorzien in de realisatie van een nieuwe
VDI werkplek gebaseerd op windowsT 64b¡t. Het is de bedoeling Windows 7 64bit in 2014 uit te
rollen. DUO wil tijdens de duur van het project een overeenkomst afsluiten ten behoeve van de
volgende Packaging werkzaamheden ;

Het uitvoeren van de intake op locatie in Groningen
Het Packagen en opleveren van applicaties voor een Windows 7 64bit gebaseerd
platform conform DUO specificaties
Opstellen en overdragen van bijhorende documentatie
Leveren van gelieerde werkzaamheden op basis van Time & Mater¡al,

De werkplek omgevlng van DUO Groningen bestaat uit zo'n 2600 accounts gebaseerd op VDI
verdeeld over meerdere locaties waaronder toetslocatles en servicekantoren verspreld over heel
Nederland. De nieuwe VDI werkplek wordt gebaseerd op VMWare Vlew en Windows 7.

De VDl-werkplek wordt gerealiseerd in een nieuw domein (DUO.LOCAL) die momenteel wordt
ingericht,

Van de cä. 200 applicaties die op deze VDl-werkplekken worden aangeboden, worden er zo'n 150
als ThinApp aangeboden middels GPP (Group Policy Preferences). De overige applicaties worden
middels MSI's met configManager20l2 naar de werkplekken gedistribueerd.

Mogelijk wordt de nieuwe werkplek nog voorzien van een User Workspace Management omgeving
(UWM). Dat besluit moet nog worden genomen. In dat geval worden applicaties niet via GPP

aangeboden en zal het packagen op een aangepaste wijze uitgevoerd moeten worden. Een

onderdeel van de gunning is dat wij een advies verwachten hoe leverancier dit denkt uit te voeren.

Daarnaast.zijn er nog enige zogenaamde FatCllents in gebruik. De hiervoorte ontwikkelen
packages worden vooralsnog middels ENTEO aangeboden.

a

a

a

a
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3,2 Omvang van de Opdracht

Ten behoeve van het Windows 7 project moeten circa 133 applicaties aangepast worden

Deze aanpassingen hebben de volgende omvang:

Qulckfix om een applicatie gereed te maken voor het nieuwe domein en/of ten behoeve

van een minimale aanpassing m.b.t. de omgeving. Hierbij is geen intake nodig.

Re-packagen van een applicatle om deze geschikt te maken voor Windows 7 (inclusief

nieuwe domein). Hierbij is geen intake nodig
Package van een nieuwere versie van een applicatie. Hierbij is wel intake vereist'

Op basis van een inventarisatie is nu de volgende maximale omvang in beeld

Quickfix: 44 Thinapps, 6 MSI's
Re-package: 16 Thinapps, 2 MSI's
Package: 42 Thlnapps, 23 MSI's

Let op, bovenstaande betreft een voorlopig aantal, er bestaat een mogelijkheid dat dit aantal naar

boven of beneden wordt afgerond.

3.3 Het Proces

Onderstaande procesbeschrijving geeft de service componenten weer voor het huidige MSI

Packaging Proces bij DUO locatie te Groningen. In hoofdlijn wordt dit proces ook gebruikt voor het
"thlnappen".

L Serviceportal
2 Intakeservice
3 Päckagingservice
4 Technische Testservice
5 Functionele Testservice
6 Deploymentservice

De leverancier voert de eerste drie deelprocessen uit voor DUO. De deelprocessen Technische

Testservice, Functionele Testservice en Deploymentservice worden door DUO zelf uitgevoerd.

Service portal
Alle communicatie, het ¡ndíenen van aanvragen en het opleveren van packages geschiedt middels

een door de leverancier aan te bieden webbased service portal.

Intake
Alvorens een applicatie te kunnen packagen dient een intake plaats te vinden. De intake zal

ptaatsvínden op locatie van DUO. De intake en het creéren van een package zijn onlosmakelijk met

elkaar verbonden. Hiertoe zullen, tijdens de uitvoerende fase van de opdrachtformulering de

specifieke eisen die aan het op te leveren product worden gesteld, worden vastgelegd. Het

verzamelen van de benodigde informatie geschiedt middels deze Intake'
Hierbij dient door de opdrachtgever de volgende zaken te worden opgeleverd:
- een beschrljving van de lnstallatie;
- het opstellen van de configuratie van de applicatie.

a

a

a
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Package
Een eenheid van een applicatie en installatiebestanden die er voor zorgt dat de installat¡e van de
betreffende applicatie op het platform van DUO automatisch en slechts op één manier kan
verlopen.

Criteria waaraän de Packagen opdracht aan moet voldoen:
. Voorafgaande aan het Packagen verstrekt DUO aan Leverancier de criteria (Richtlijnen) en

' de procesbeschrijvingen waaraan de op te leveren Packages moeten voldoen.
. Een Päckage wordt als goedgekeurd (acceptatie) beschouwd als deze na de Technische en

Functionele Test akkoord wordt bevonden of als er na 15 werkdagen na de officiële
oplevering van de Package aan DUO geen schriftelijke reactie van DUO door leverancier is
ontvangen. De Prestaties van Leverancier worden wekelijks geëvalueerd. HierbI wordt
onder andere gekeken naar het percentage intakes en opleveringen binnen de gestelde
termijnen, aantal malen Rework ten gevolge van foutieve oplevering, de kwaliteit van de
documentatie (voldoen aan gestelrle standaards), de samenwerking en commr¡nicatie
tussen DUO en opdrachtnemer. Indien blijkt dat de Prestatie van de Leverancier niet aan
de in de Overeenkomst vastgestelde criteria zoals omschreven in de offerteaanvraag
voldoet en na herhaaldelijk schriftelijk verzoek van DUO niet verbeterd is, is DUO
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Ontbinding zal in deze gevallen volgen binnen 1

maand. Het initiatief voor de evaluatle ligt bij DUO.
¡ Bestaande dienstverlening moet zonder extra investeringen voor DUO kunnen worden

gecontinueerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat binnen DUO
gebruik gemaakt gaat worden van ConfigManger20T2 voor distributie en Installshield
Admin Studio als packaging tool. Daarnaast wordt in een aantal gevallen een package
aangeboden middels ENTEO op FAT clients. Voor de VDl-werkplekken wordt voor de MSI's
gebruik gemaakt van SCCM en voor de thinapps van GPP.

Packagedocumentatie
Elke package zal worden opgeleverd voorzien van de standaard documentatie welke gegenereerd
dient te worden. Documentatie vindt plaats volgens DUO standaards, Deze standaards zijn
indicatieÇ voor de aanlopende periode zal DUO met de geselecteerde leverancier tot definitieve
omschrijvingen en werkwijzen komen. De richtlijnen zijn nog geþaseerd op MSI packaging. Voor
het "thinappen" geldt dat globaal dezelfde standaards en richtlijnen aangehouden kunnen worden,
DUO zal samen met de geselecteerde leverancier het document tevens specifiek voor "thinappen"
opstellen.

Planning

Intake;
De intake van een applicatie zal binnen 5 werkdagen na aanbieden voor het package proces
worden ingepland en ultgevoerd (afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde
medewerker van DUO).

Packaging:
Een package zal in 9Ùo/o van de gevallen uiterlijk 2 weken na afronding van de intake worden
opgeleverd aan DUO.

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt verwacht dat waar nodig, een medewerker binnen 1

uur op locatie kan zijn.

Spoed:
Indien DUO een spoedopdracht heeft kan dit alleen in overleg met de Opdrachtnemer
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3.4 Looptijd van de oPdracht

De beoogde ingangsdatum van de Opdracht is gepland op 1 september 2013. De plek van de
werþaamheden zãl plaatsvinden in de periode september, oKober en november 2013.

De overeenkomst wordt onder de Algemene Rfksinkoopvoorwaarden ARBIT 2010 afgesloten, de
overeenkomst heeft een elnddatum ln overeenstemmlng met het project 7UP' het is de bedoeling
dit project rond 1 augustus 2014 te hebben afgerond.
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Mini ster íe v an 0 n d erwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Gron¡ngen

go,¡¡r rnitv Network Groningen
t.a.v.
Esserhaag 2
972 RW Groningen

Gunning offerte

Datum 11 januari 2010
Betreft Gunn¡ng offerte

Geachte

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

De opdracht luidt

- 2x2 Dark fiber glasvezelparen via gescheiden routes (lengte vermelden, zo kort
mogelijk)

- interlace 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 Oocwduo.nl

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

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

FEZ
Dlrectle

Atdcl|ng
¡nkoop

8€zoekad¡€9
Kempkenberg 2-4

Postadres
Postbus 30 155
9700 LG Gron¡ngen

www,ocwduo,nl

Bankr€ken¡ngnummer
385 1,87.297

Contåctgegêvens

inkoper
050-599 9772

¡ocwduo.nl

Onza ¡€f€ront¡e
MO-AK-10-6893

Uw rcf€rcntle
n.v,t.

Uw brl€f van
23 september 2009

Corrêspondentlenu mmGr
n,v, t.

DSN
n.v.t.

BRIN
n,v,t

BUIãg€n
De Algemene
R¡Jksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten
tot het verrlchten vân
Diensten 2008 (ARVODI) van
toepass¡ng,

)

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

toepassing. 
r

De dienst Ul:voering 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) èn een

exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag veÊrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Hoogachtend,
Directeur ICT van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Dhr. B.J. Geveke

Datum
11 januar¡ 2010

Ref€rcnt¡€
MO-AK-10-6893
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1

2
Stap
Stap

Hoofdstuk 4 Beoordelingsprocedure

Het beoordelingsteam bestaat uit medewerkers van de Aanbestedende dienst, samengesteld uit
materie-, proces- en inkoopdeskundigen,

4.7. Beoordeling van de Offertes
De beoordeling van de Offertes geschiedt aan de hand van
. Gunningcriteria: aangegeven inet de letter G

De totale beoordeling van de Offertes zijn onder te verdelen in drie stappen:

vaststellen voldaan aan de vormvereisten
beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen aan de hand van de
Subgunningcriteria (bepalen van economisch meest voordeli ge inschrijving)

Stap 1

De Inschrijving moet vollcdig en geldig zijn.

Volledlg betekent dat alle stukken dle lngediend moeten worden ook feitelijk en compleet
worden overlegd op de voorgeschreven wijze.

Geldig betekent dat de ingediende stukken, waar gevraagd, door de daarvoor bevoegde
persoon rechtsgeldig zijn ondertekend en voldoen aan de eisen die eraan zijn gesteld.

Het is ultdrukkelijk niet toegestaan om de vaste tekst van de formulieren te wijzigen, op
straffe van uitsluiting.

Stap 2
De geldige en volledige Inschrijvingen worden afzonderlijk beoordeeld op de genoemde
Subgunningcriter¡a door de leden van de Beoordelingscommissie, volgens de methode zoals
beschreven in hoofdstuk 6.

4.2 Checklist
Als leidraad bij het opstellen van de Inschrijving is een checklist bijgevoegd, Zie hiervoor bijlage 1.
Dit 'hulpmiddel' kan tevens als controlemiddel ten behoeve van de volledigheid van de Inichrijving
worden gebruikt. De Inschrijver dient de ingevulde checklist als document in de aangegeven
volgorde in de Offerte op te nemen
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Hoofdstuk 5 Gunning

5.1 Algemeen
Er wordt een overeenkomst aangegaan met één inschrijver, die de vanuit het oogpunt van de

Aanbestedende dienst economisch meest voordelige Offerte heeft gedaan, gelet op onderstaande
gunningscriteria, onderverdeeld in minimumeisen en gunningcriteria.

5.2 Programma van e¡sen

In de Bijlage ¡s het Programma van Eisen opgenomen. Via de gunningeisen wordt beoordeeld of de
Inschrijver conform het Programma van eisen van de Aanbestedende dienst de Opdracht kan

uitvoeren. Ook dit ¡s een binaire beoordeling: Offerte voldoet wel of voldoet niet. Alleen
Inschrijvers, die aan al deze minimum eisen (Ja + eventueel gevraagd bewijs) voldoen, zijn
gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de Offefte op de gunnlngwensen.

Het niet voldoen aan een van de gestelde Eisen leldt tot het niet verder beoordelen van uw
Inschrijving, deze wordt terzijde gelegd.

5,3 Gunningcriteria
Gunningcriteria met onderscheidend karakter worden aangegeven met de letter G.

Deze resulteert in de EMVI = de economisch meest voordelige Offerte, waarvan prijs en kwaliteit
onderdeel zijn,

Er wordt een Overeenkomst aangegaan met één Inschrijver, die vanuit het oogpunt van de
Aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, gelet op

onderstaande gunningcriteria met onderliggende weging.

Prijs <70>o/o

Kwaliteit <30>o/o

In de onderstaande scoretabel staan de Gunningcriteria met de bijbehorende maximale
puntenscores per criterium.

a

a

G.1,1 fixprice Thinappenx
G.1.2 fixprice MSI Packagen

G.1.3 uuftarief intake
G.1.4. uuÉarief overige werkzaamheden

Totaal maximale ountcnscorc Priis 70

Max,
puntenG,1 Prijs
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5.3.1.1 Gunningscriterium Prijs G.1

Inschrijverbiedt op basis van bijlage Gunningscr¡terium G.1: Prijs, zijn tarieven aan.
Genoemde prijzen zijn in Euro's, uitgesplitst naar nettobedrag, BTW-bedrag en totaalprijs.

U geeft inzicht in de voor deze Opdracht te hanteren prijzen en tarieven. Hierbij geeft u realistische
prijzen. De aan te bieden totaalprijs is all-in. Dat wil zeggen dat in ieder geval zijn inbegrepen:
salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van

apparatuur, normale binnenlandse reis-en verblijfkosten (woon-werkverkeer), parkeerkosten,
opleidingskosten, wervings-en selectiekosten, vervanging, vezekeringspremies, winst, herstel van
eventuele gebreken, het verstrekken van instructies, nazorg en alle eventuele bijkomende kosten,
zoals de kosten voor voorbereiding en uitvoering. Er kunnen gedurende looptijd van de

overeenkomst geen andere kosten dan genoemd in de offerte naar voren komen.

De beoordeling van de prijs is ondcrverdeeld in een 4-tal onderdelen:

G.1.1 fixprice Thinappen
Het betreft hier de totale kosten voor het packagen van 102 Thinapps

G.1.2 fixprlce MSI Packagcn
Het betreft hier de totale kosten voor het packagen 31 MSI's

G.1.3 uurtarief intake
Dit uurtarief is van toepassing op Package, onderdeel 3

G. 1.4. uurtarief overiga werkzaamhcdcn

De score met betrekking tot de prijzen wordt bepaald door per Inschrijving, per prijsonderdeel, per

ingediende prijs, de laagst aangeboden prijs (van alle Inschrijvingen) te delen door de aangeboden
prijs (van de desbetreffende Inschrijving) en dit te vermenigvuldigen met het maximaal voor dit
onderdeel te behalen punten. Het resultaat hiervan is een score waarbij de Inschrijving met de
laagste prijs het maxímale aantal punten krijgt. De Inschrijvingen met een hogere prijs krijgen de
score die het procentuele prijsverschil uitdrukt in een overeenkomstig procentueel verschil in score,

Tabel A

5.3,1,2 Gunnìngcriterium Kwaliteit G.2

Na de beoordellng op de e¡sen worden de Inschrijvingen, die onvoorwaardelijk aan alle eisen
voldoen, beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij ten opzichte van elkaar aan de

wensen voldoen. De subcriteria zijn weergegeven in de gunningsmatrix. De onderlinge weging

binnen de subcriteria staat aangegeven in Tabel B. Van de ingediende Inschrijvingen zal per wens
worden bepaald in welke mate zij voldoen, hierbij zal een score vanaf 10 tot en met 30 punten
worden toegekend volgens de hierna vermelde schaalverdeling. De scores die worden toegekend,
worden vervolgens omgerekend naar het maximaal aantal te behalen punten per wens. Zie
hiervoor Tabel B.
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Score Betekenis

10 Voldoet slecht of hiet
15 Voldoet matio
20 Voldoet voldoende
30 Voldoet uitstekend

Tabel B

Er zijn maximaal 30 punten te behalen voor het onderdeel Kwaliteit, Per gunningcriterium wordt
hieronder toegelicht op welke onderdelen het beoordelingsteam zal letten bij de beoordeling van de

Inschrfvlngen. De genoemde elementen dienen echter alleen ter informatie van de Inschrijvers en

zijn oeen afzonderlijke subgunningscriteria. Opgave dient te geschieden volgens de bflage.

G.2.1 Advies

Insclrrijver dient te orrrsclrrijverr op welke wijze lret Packagirtg uitgevoerd zal gaalr worden. llr lret

advies kan een nadere invulling worden gegeven betreffende het progràmma van eisen.

DUO wenst een nadere informatie te ontvangen betreffende voorbereiding, packaging, nazorg en
garanties.

Zoals in pagina 11 wordt vermeld bestaat de mogelijkheid dat de nieuwe werkplek wordt voor¿ien

van een User Workspace Management omgeving (UWM). Dat besluit moet nog worden genomen.

In dat geval worden applicaties niet via GPP aangeboden en zal het packagen op een aangepaste

wijze uitgevoerd moeten worden. In het advies ontvangt DUO graag een overz¡cht hoe leverancier
met deze werkwijze denkt om te gaan aangevuld met een kostenoverzicht voor het packagen van

133 applicaties zoals genoemd ln hoofdstuk 3.2. Het kostenoverzicht kan conform G.1.1 - G.1.4
worden overgenomen, DUO wenst inzicht te krijgen in het prijsverschil in packaging lndien men
gebruik maakt van wel of geen User Workspace Management Omgeving (UWM)
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Bijlage l. Checklist in te leveren documenten

Deze checklist wordt door de Inschr¡jver volledig ingevuld en wordt toegevoegd aan de Offerte
Er wordt een vinkje gezet indien de betrelfende stukken zijn bijgevoegd.

Voor tabblad 1 !Aanbieding sbrief

Achter tabblad 1 trBijlage 1 Checklist in te leveren documenten

Achter tabblad 2 nBijlage 2 Conformiteitenlíjst Programma van eisen

Bijlage 3
Vragen en opmerkingen bij de offerte aanvrðag
en de Conceotovereenkomst

Achter tabblad 3

Achter tabblad 4 DBijlage 4 Prijssheet

nvtBijlase 5 Rij ksinkoopvoorwaarden

Betreft
gevraagde
in

Volgorde
Offerte

omschrijving vraag / gevraa gde Bijgevoegd

Naam InschriJver

Naam tekenbevoegde

Handtekening

Datum

Offerteaanvraag Meervoudig onderhandse
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Bijlage 2. Programma van eisen

Het formulier wordt door de Inschrijver naar waarheid ingevuld en wordt ondertekend
door een persoon die btijkens het handelsregister of een volmacht van degene die
blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om
namens Inschrijver dit formulier te ondeftekenen. Indien een eis of vraag met "nee"

voor verdere U

Naam Inschrljver

Ja

n
Nee

n
1 Het indienen van een Offerte houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk

met de bepalingen, eisen en voorwaarden van d¡t Beschrijvend document en

dê Nota van inlichtinoen wordt inoestemd.
Ja

n
Nee

n
2 Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften

zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften
onverkort akkoord.

Ja

!
Nee3 Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dé beoordelings-,

selectie- en gunningsprocedure zoals opgenomen in dit Beschrijvend document
en oaat met deze orocedure onverkort akkoord.

Ja

¡
Nee

!
4 Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een

onderwerp inzake de overeenkomst, zal voor de beantwoording van het
betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in

aflopende volgorde van belangrijkheid:
r De overeenkomst>
. Het Beschrijvend document en de bijbehorende Nota van inlichtingen
. De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden ARBIT
o De Offerte.

)a
TI

Nee
n

5 Inschrijver verklaaÉ zich onvoorwaardelijk akkoord met de overeenkomst van

de Aanbestedende dienst.
la
TI

Nee6 Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de gestelde

Rllki nkooDvoorwaarden ARBIT
Ja

¡
Nee7 Uitwisseling van gegevens dient via een webbased service portal of een

verqeliikbare oolossinq te qeschieden
Nee
t-t

Ja

!
I Het uitvoeren van de intake vindt on-site bij DUO Groningen plaats

Nee
n

Ja

n
In sommige gevallen dient het package on-site bij DUO Groningen te worden

oebouwd
Ja
-l

Nee
n

T,b.v. de werkzaamheden wordt verwacht dat waar nodig, een medewerker
binnen 1 uur oo locatie kan ziin.

Ja

-
Nee

¡
Ervaring met Enteo-suite

Ja

n
NeeErvaring met Microsoft ConfigManag er2OL2

a van Eisen
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Opmerkingen Offerte aanvraag en vragen concept
overeenkomst
Als los document toegevoegd.

Tekstsucqesties conceot Overeenkomst
Inschrijver kan uitsluitend per e-mail opmerkingen indienen en / ol wijzigingen voorstellen
inzake de conceptovereenkomst. Deze opmerkingen dient Inschrijver in te dienen conform
onderstaande tabel, als tekstdocument.

Indien nieuw artikel, gelieve eerst het artikelnummer te vermelden waaronder dit nieuwa

wordt met daarachter de "Ni

H oofdstuk/Bijlage Nummering
eis/wens

Vraag:Pagina

Wãt |s...Hoofdstuk 1 7 2.3

ÀÉlkal Tekstsusoestlcs/-voor¡tellcn en atqumcntatle
1

2

3

4
5
6
7
I
I

10

11

L2

13

Ondergetekende heeft de volgende vragen met betrekk¡ng tot het

ondergetekende heeft de volgende tekstsuggesties/ -voorstellen
met betrekking tot de Conce nkomst

aanbestedin sdocument

Naam Inschrijver

Naam/fu nctie ondertekenaar

Handtekening

Datum
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Bijlage 3. Rijksinkoopvoorwaarden

)

)
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

Inkoop-ict
woensdag 26 juni 2013 !O:49
FW: Nota van inlichtingen MO-JP-13-0503 Packagen

Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij de 2e Nota van inlichtingen inzake offerte MO-JP-13-0503 Packagen.

Deze nota heeft vertraging opgelopen, de vragen m.b.t. de ARBIT zijn nu wel beantwoord.

Gezien de opdrachtwaarde en de werkzaamheden ga ik ervan uit dat de bepalingen van de ARBIT
overgenomen gaan worden, daar waar nodig zijn de artikelen aangepast. Daarnaast zijn wij van
mening dat hetgeen gesteld is in de ARBIT een goede basis is van de redelijkheids en
billijkheidsprincipes t.a.v, ondernemers.

';Het indien van de offertes is verschoven naar vrijdag 28 juni 15:00 uur, ik ga ervan uit dat iedere
,nt.![¡r genoeg tijd heeft om DUO van een aanbieding te voorzien.

Nota van
inlichtinqen MO,.,

Met vriendelijke groet,

Inkoper

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

Op al onze transacties zijn de Algemene Ríjksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 201 1) en/of Diensten (ARVODI 2A1 1) en/of Algemene
Rijksinkoopvoorwaarden Bij lT-overeenkomsten (ARBIT-2010) van toepassing.
,lJ kunt deze downloaden via onze site: htto://www.duo.n¡/oraan¡satiê/over duo/tnkoop.asp
)

Van: Inkoop-ict
Verzonden: vrijdag 21 juni 2013 15:53
Onderwerp: Nota van inlichtingen MO-JP-13-0503 Packagen
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij de Nota van inlichtingen inzake offerte MO-JP-13-0503 Packagen

Deze nota heeft vertragíng opgelopen, door samenloop van omstandigheden zijn alleen de inhoudelijke
vragen beantwoord

De vragen m.b.t. de ARBIT voorwaarden zijn nog niet beantwoord door onze jurist.
Maandag 24 juni is hierover een overleg met onze jurist,

Het indien van de offertes is verschoven naar vrijdag 28 juni 15:00 uur, ik ga ervan uit dat iedere
inschrijver genoeg tijd heeft om DUO van een aanbiedíng te voorzien.

De ARBIT voorwaarden zijn binnen deze overeenkomst van toepassing, daar waar nodig zullen deze
worden aangepast conform het proportionaliteitsbeginsel.
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Met vriendelijke groet,

Inkoper

Ministerie van OCW
Dlcnst Uitvoerlng Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg 12 | 9722 TB J Groningen I Etage 9
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Op al onze transacties zijn de Algemene R¡JkslnhoopvooNvaarden Leverlng (ARIV 2011) en/of Ðiensten (ARVODI 2011) enlof Algemene
Rl¡ks¡nkoopvoorwaarden Blj lT-overeenkomsten (ARBIT-2010) van toepassing.
U kunt deze downloaden via onze site: htlp:/ltat¡n.duo.nl/omanisatie/over duo/lnkoop,aso

/\

2


