
ForgeRock (dit staat namelijk in de Subscription Agreement template van ForgeRock) en

bovendien is er op dit moment geen sprake van consultancy d¡ensten (bijvoorbeeld
projectwerkzaamheden). Ik hoor graag of het accepteren van de Subscription Agreement
van ForgeRock (en het niet van toepassing verklaren van de Arbit) aansluit bij de
verwachtingen van de DUO? Eventueel maak ¡k graag een (telefonische-)afspraak (wellicht
met ForgeRock samen) om het over de van toepassing zijnde voorwaarden te hebben?

Antwoord 6: Het niet van toepassing verklaren van de ARBIT en het volledig accepteren
van de voorwaarden van de leverancier sluit niet aan bij de verwacht¡ngen (en eisen zoals
gesteld in de offerteaanvraag) van DUO. DUO is een Rijksoverheid, Rijksoverheden doen
(behalve bij hoge uitzondering) nooit zaken onder de voorwaarden van een leverancier,

DUO is voornemens om een leverancier te contracteren voor het leveren van de
uitgevraagde producten. Deze overeenkomst wordt gesloten met de partij die de winnende
inschrijving doet en niet met een derde of vierde partij. De ARBIT is hiermee wel degelijk
van toepassing op de te sluiten overeenkomst. De inschrijver wordt hier mee de
conctractspartij. Het is aan de contractpartu om eruoor 2org te dragen dat de fabrikant deze
garantie aan haar afgeeft. Onder welke voorwaarden de contractpðrtij zaken doet met zijn
leverancier is n¡et relevant voor de voorwaarden waarop DUO zaken doet.

DUO vraagt de mogelijke inschrijvers ¡n dit geval om aan te geven welke specifieke
bepalingen uit de ARBIT vragen op roepen of niet geaccepteerd kunnen worden. De
mogelijke inschrijver dient dit te onderbouwen en een vervangende bepaling (in de
Nederlandse taal) voor te stellen. De mogeliJke inschrijver d¡ent dit voor 01-03-2013,
16.00uur aan te geven, DUO zal vervolgens binnen vijf werkdagen aangeven of het akkoord
gaat met de voorgestelde wijzigingen en of de voorstelde aanvullende voorwaarden van
toepassing verklaard worden. Echter blijft de ARBIT wel het u¡tgangspunt voor de af te
sluiten de overeenkomst,

Het afwijzen van de volledige ARBIT en het van toepassing verklaren van eigen
voorwaarden wordt in geen enkel geval door DUO geaccepteerd, DUO zal dit behandelen als
een inschrijving die n¡et voldoet aan de gestelde e¡sen en deze daarom afwijzen en

uitsluiten van deze aanbesteding.

VJa,.g 7 i Aanvullend : indien er gekozen wordt voor een aanvullend support via het Solution
Support Center van de leverancier om de Nederlandstalige 1e lijn's support in te vullen dan

is een gesprek over de van toepåssing zijnde voorwaarden waaraan het ESSC deelneemt
voor de hand liggend.
Antwoord 7: Zíe antwoord op vraag 6.

Ik reken erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en zie uw aanbieding graag

tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

)
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie uan Onderwijs,Cul(¡rur en

lVetenschap

-)

> Retourådr€s Postbus 10155, 0700 LG Gronlngen

Everett
T.a.v. I

Postbus 1487
3430 BL Nieuwegein

@everett,nf

Datum: 21-03-2013
Betreftt Gunning

Geachte

Met plezler deel lk u mee dat Dienst uitvoerlng ondenrrlljs (DUo) u de opdracht
'Open AM'met ons kenmerk MO-GL-13-0061 gunt,

DUO kiest er op basis van uw offerte voor om de subscripilon and support op
basis van 24x7x365 voor twee jaar af te nemen.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u ln rekenlng kan worden oebracht ls,
conform uw offerte met kenmerk: 119630 d.d. 05-03-2013, exclusief
BTW.

u ontvangt blnnenkort een opdracht bevestiglng met het ordernummer van deze
opdracht. U kunt uw factuur onder vermelding van dit ordernummer naar DUO
verzenden.

overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan nlet worden gedeclareerd,
behoudens ultdru kkeliJ ke schriftclijke toestem m lng miJne rz ijds.

op deze opdracht zlJn de Algemene Rfiksvoorwaarden voor het verstrekken van IT
opdrachten (ARBII 2010) van toepassing. DUO wijst de algemene leverlngs- en
betallngsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

Graag vertrouw ik op een voor alle par{Jen prettige samenwerking.

Hoogachtend,

De mln¡ster van Onderwijs, Cultuur en WetenschaÞ,
namens deze,

Afdollng
Inkoop

Postådrai
Postbus 30155
9700 LG Groningen

wvrw.ocwduo,nl

Contectg6gS""nt

aanbestedlng@duo,nl

On?e a€forontlo
EO-GL-13-006r

Uw ¡alor6ntle
t19630

Uw brl€t vrn
05-03-20r3

EUlag€n

o

Manager Bedrljfsvoeringsdlensten, Dlenst Ultvoering Onderwlis
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Dienst Uitvoering Onderwijs
MinisterÍe uan Onderwry, Cukuur en

Wetenschap

> Retourãdres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Bechtle direct B.V.
T.a.v. .

Meerenakkerplein 18
5662 BJ Eindhoven

.Ðhechtle nl

Datum: 28-O2-2OL3
Betreft: Meervoudig onderha ndse offerteaanvraag M O-GL- 1 3 -0 10 lSoapUIPro

Geachte

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt als dienstverlenende organisatie de.
ultvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket.
Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor het leveren van SoapUIPro -
Floating licenties met bijbehorende support support. U bent een van de drie
marktpartijen die een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan deze aanbesteding,

1. Oodracht omrchrllylno

Optlcs
. DUO neemt in eerste instantie één licentie voor één jaar af. Wanneer deze licentie

slaagt voor de hacktest (zie 2. Hacktest), zal DUO in het eerste jaar het aantal
licenties uitbreiden naar een totaal van 6 en de overeenkomst verlengen tot een
overeenkomst voor 3 jaar. DUO geeft uitdrukkelijk geen afname garantie af voor
deze optionele uitbreiding.

. DUO heeft een eenzijdíge verlengingsoptie om de overeenkomst voor vier maal
één jaar te verlengen;

. DUO kan gedurende de looptijd van de overeenkomst aanvullende SoapUlPro -
Floating licenties afnemen onder gelijkblijvende prijzen en voorwaarden tot een
maximum van t2 licenties.

1.2 Aanvullende ei¡en en randvoorwaardcn
U dient in uw aanbieding rekening te houden met de volgende zaken. Indien er niet
aan de eisen en randvoorwaarden wordt voldaan wordt de betreffende aanbieder
uitgesloten van deze aanbesteding:

Afdcllng
Inkoop

Postadres
Postbus 3O155
9700 LG Groningen

www.ocwduo.nl

ContrctgÊgcv.rs

,@duo.nl

Onzc rcferantle
MO-GL-13-0101SoapUIPro

A[hgen
Bülðge 1: ARBIT 2010

Bijlaqe Z: Pruslnvulformulier

Aantal Omschriivino & tvoe Duur Aloemecn
1 SoapUlPro - Floating licenties I jaar Incl, standaard

suooort

Aantal Om¡chriivins & type Duur Alqemeen
6 SoapUIPro - Floating licenties 3 jaar Incl. standaard

suDDort
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¡
DUO wenst de lícenties te huren;
DUO geeft uitdrukkelijk geen afname garantie af voor zowel de uitbreiding als de

verlenging;
Gedurende de gehele overeenkomst is de prijs vast en kan deze niet geïndexeerd

worden. Dit is ook van toepassing op de aanschaf/huurprijs van de licenties;
Na de maximale periode van 5 jaar wordt de overeenkomst van rechtswegen
beëindigd;
Het onderhoud en support voor aanvullende licenties dient toegevoegd te worden
aan de bestaande overeenkomst;

2 Hack-te¡t
De eerste licenties wordt door DUO gebruiK voor een verplichte hack-test. Deze test
zal binnen een halfjaar afgerond worden. Wanneer de resultaten van deze test naar
de maatstaven van DUO positief zlJn,zal DUO aanvullende licenties afnemen en de
duur van de overeenkomst verlengen.

3. O¡bouw oflsÉc
De offerte dient gespecificeerd te zijn naar de prijs per licentie per jaar. Daarnðast
d¡ent in uw offerte informatie opgenomen te zijn over:
r Een omschrijving van het type support en de specificaties hier van;
¡ Het licentie model dat gehanteerd wordt;
o De garanteis en de service die u ten aanzien van deze opdracht biedt;
¡ De levertijd van de licenties;

tl-St¡l¡l¡¡crtl¡¡¡¡
Deze opdracht wordt gegund op basis van het gunningcriterium laagste prijs. Dit wif
zeggen dat de inschrijving met de laagste prijs de aanbesteding w¡nt. 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:
. Vast, inclusief alle biJkomende kosten;
. In Euro's;
r Exclusief BTW;
U dient uw prijs aan te b¡eden conform het aangeleverde prijsinvulformulier (Bijlage
2). U dient deze bijlagen in een los bestand toe te voegen aan uw off€rte.

a

De aanbieding van een SoapUIPro Floating licentie
voor een v¿in een

Prijs per lícentle per jaar

De aanbiedlng van zes SoapUlPro Floating
licenties (incl, support) voor een periode van drie

r,

PrUs per licentie per jaar
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3. I Beoordelingsprocedurc
De beoordeling van de ingediende offertes verloopt volgens de volgende twee stappen

Stap 1: Vaststellen vân de volled¡qheid, oeldioheld van de offertes
Beoordeling van de geldige en volledige offertes geschiedt aan de hand van de
randvoorwaarden, de opbouw van de offerte en de voorwaarden, waaraan de offertes
dienen te voldoen. Niet geldige en onvolledige offertes worden ten¡jde gelegd.

Stap 2: Beoordelino van de offertes.
Nadat is vastgesteld dat de offertes passend zijn, worden de offertes beoordeeld op
basis van het gunningcriteríum "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 prijs/laagste prijs * maximaal aantal te behalen punten

5. Vracen offerte
Hebt u nog vragen dan is het mogelijk per e-mail uw vragen ¡n te dienen. Deze
ontvangen wij uiterlijk maandag, 18-03-2013 voor 14.00 uur bij DUO. Uw vragen
dienen te worden gezonden naar:
¡ Vragen per e-mail: inkooo-ict@duo,nl
. Met in het onderwerp: MO-GL-13-0l01SoapUtpro

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en wel voor dlnsdag, 19-03-2013
voor 17,30 uur. De antwoorden worden u per e-mail toegezonden. Alle vragen en
daarbij behorende antwoorden, ook van andere aanvragers worden aan alle
mededingers toegezonden en dienen te worden beschouwd als onderdeel van de
offefteaanvraag.

6. Plennlna
van de offe nn en slu

6.2 Aanlcvcren offerte
Uw offefte moet uiterlijk op donderdag. 21-03-2013 voor 12.00 uur ontvangen zijn bij
DUO. Offertes die te laat ontvangen worden zijn uitgesloten van deelname. Graag
ontvangen wij uw offerte digitaal. De d¡gitale offerte ontvangen wij graag via e-mail.
Uw offerte kunt u sturen mailen naar:
r Offerte per e-mail:inkooo-ict@duo.nl
. Met in het onderwerp: MO-GL-13-01OlSoapUtPro

Versturen van de offeÊe aanvrôaq 14 maaÉ 2013
Deadline voor indienen schriftelijke vragen over
aanbestedinssdocument en Drooramma van eisen

18 maart 2013

Publicatie Nota van Inlichtinqen en Wiizioinqen 19 maart 2013
Deadline voor indienen Offertes 21 maaft 2013
Vezending gunn¡nq- en afwiizinqbrieven Week 13
¡ngangsdatum overeenkomst Week 14
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7. Voonårâãrdcn AR.BIT 2O1O
De Algemene Rüksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichte. van Leveringen en Diensten (ARBII-2010) zijn van toepassing. De Dienst
Uitvoering Onderwijs wijst de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
opdrachtnemer dan wel andere'of bijzondere voonruaarden nadrukkelijk van de hand.
Ik venoek u deze voorwaarden op te nemen in uw offerte. De ARBIT is als bijlagen 1

toegevoegd aan deze offerte aanvraag.

7.1 Conccpt Ovcrccnkomst en ARBIT-2O10
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan m.b.t. de levering van
SoapUIPro licenties ¡ncl. support. De wederzijdse rechten en verpl¡chtingen van
partijen zullen uitsluitend worden geregeld door de Overeenkomst en de daarbij
behorende ARBIT-2010.

7.2 Gcstanddoening
Uw offette dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. T¡jdens deze periode
heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod.

7.3 Voorbehoud
Aanbestedende dlenst behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen en niet tot gunn¡ng over te gaan.

7.¡1 Overlgê bepalingen
De Dienst 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 bevestigd.

Aðn het uitbrengen van uw offerte zullen voor de Dienst Uitvoeríng Onderwijs geen

kosten zijn verÞonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal
leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming ls bereikt over de voorwaarden en
er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige
verbondenheid aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. In dat geval is er ook geen enkele
verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

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

7.5 Akkoord vcrklaring offertc, randvoorwaarden, voorwearden cn bepalingcn
Door het indienen van een inschrijving geeft inschrijver aan akkoord te gaan met alle
in dit aanbestedingsdocument beschreven voorschriften, procedures, algemene
bepalingen, voorwaarden en randvoorwaarden,

Hoogachtend,
Afdeling inkoop van de Dienst Uitvoering Onderwijs
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Dienst Uiwoering Onderwijs
Minísterie yon 0 nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Datum: 18-03-2013
Betreft: Nota van inlichtingen en wijzigingen met kenmerk: MO-GL-13-0101

Inleiding

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

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

Vraag I
Er wordt gestelt dat er een hacktest moet worden gedaan, wanneer verwachten
jullie deze met succes af te ronden en de overige licenties af te nemen?

Anhsoord I
Gezien de beperkte capaciteit bínnen het hacktestteam en de grote hoeveelheid
applicaties die door DUO getest moeten worden is deze termijñ lastig in te
schatten. DUO kan hier dan ook geen harde deadline voor afgeven. U kunt er
vanuit gaan dit binnen zes maanden na de levering van de eerste licentie zal zijn.
Echter kunt u geen rechten a¡n dczc tcrmijn ontlcncn.

Vraag 2
Gezien de licenties aangekocht worden vanult amerika en de prijzen fluctueren
met de dollarkoers, kunnen wij geen vaste pr¡js afgeven voor 5 jaar, wel kunnen
we een vaste uplift van 5%o afspreken en kunnen bij verleninging onze
inkooporder overleggen.

Antwoord 2
Gezien de door u geschetste situatie vragen we u om een vaste prijs af te geven
voor de totale contractperiode. Deze eis blijft ongewijzigd.

Vraag 3
Er wordt gevraagd om een prijs per jaar, gezien er wordt gevraagd bij de optie op
een subscription van 3 jaar kunnen we deze wel opsplitsen voor de kosten per
jaar, maar dienen wel in een keer voldaan te worden en kunnen n¡et op afbetaling
per jaar voldaan worden

Antwoord 3
Met de wlnnende inschrljver zal DUO in de vorm van de af te sluiten
overeenkomst afspraken maken over de handelswijze wanneer DUO de
overeenkomst wenst ult te breiden en te verlengen.

AldGlhg
Inkoop

Port!drc.
Postbus 30155
9700 LG Gron¡ngen

www.ocwduo.nl

Contactc.d-urns

Inkoop
' )ÐUQ,nl

Onza rGfc?antla
MO-GL-13-0101

Bitla0en
geen
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Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijk u¡t naar uw
inschrijving,

Namens de afdeling inkoop
Met vriendelijke g roeten,

FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN. Pag¡na 2 van 2



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie yan 0ntlerwijs, Cnltnr en

It/etenschap

> Retouradr€s Postbus 30155. 9700 LG Gronhgên

Bechtle direct B,V.
T.a.v.
Meerenakkerpleín l8
5652 Bl Elndhoven

Datum: 21-03-2013
Betreft: Gunnlng

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat Dlenst Uitvoerlng OnderwiJs (DUO) u de opdracht
'soapuiProi met ons kenmerk.&fu!.tQ$f, gunt, De overeenkomst daartoe zal
u zo spoedig mogelijk ter ondertekenlng worden toegestuurd.

u ontvangt blnnenkort een opdracht bevestiging met het ordernummer van deze
opdracht. U kunt uw factuur. onder vermelding van dlt ordernummer naar DUO
verzenden.

op deze opdracht zfn de Algemene Rfksvoorwaarden voor het verstrekken van IT
opdrachten (ARBIT 2010) van toepasslng. DUO wust de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bljzondere
voorwaarden nadrukkel[k van de hand.

Graag vertrouw ik op een voor alle partlJen prettige samenwerking,

Hoogachtend,

De minlster van OnderwíJs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

Manager BedrlJfsvoerlngsdiensten, Dienst Ultvoering OnderwiJs

Af.lellng
Inkoop

Pogtadr€3
Postbus 30155
9700 LG Gronhgen

www,ocwduo,nl

Contactgggoven3

aônbestedhg@duo,nl

Onzê rêferentl€
Ea¡.CL¡¡.ee6l

Uw r€f€rontlc
r05- I 182748

Uw b¡l€l van
2r-03-20 r3

slrlasen
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Dienst UÍwoering Onderwiis
MinÌstene yan 0 wluwûjs, Culuur m
W*ewchap

> Retouradres ffius 30155. 9700 LG Groningen

ESG B.V.
T.a.v.
Horselstraat 1

6361 HC Nuth

@de-electronísche-sionatuur. nl

Datum: 11-09-2013
Betreft : Resultaat MO-GL-13-0672

Geachte hcer

Met plezier deel ik u mee dat Dienst U¡tvoer¡ng Onderwijs (DUO) u de opdracht
'Consultancy PKI'met ons kenmerk MO-GL-13-0672 gunt.

Het bedrag dat maximaal voor deze opdracht door u in reken¡ng kan worden
gebracht is, conform uw offierte d.d. 28-08-2013, ' exclusief BTW.

De projectleider van het project waar deze opdracht onderdeel van ultmaaK zal

binnenkort contact met u opnemen voor een kennlsmaklngsgesprek.

U ontvangt na afloop van cle uit te voeren opdracht een inkooporder, op basis van
de daadwerkelijk verbruikte uren, met het betrefrende ordernummer. U kunt uw
factuur onder vermelding van dit ordernummer naar DUO vezenden,

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

behoudens u itdrukkelljke schriftel ijke toestem mang m ijnerzljds.

Op deze opdracht z¡jn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van IT
opdrachten (ARBIT 2010) van toepass¡ng. DUO w¡ist de algemene leverlngs- en
betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer dan wel andere of bijzondere
voonvaarden nadrukkelijk van de hand.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking.

Hoogachtend,

De minister van Ondenríjs, Cultuur en Vlretenschap,
namens deze,

TgaftrlEfder lnkooo ¡!!ÊNsqd-

8vD
DI'Gü.

AlU.lln¡
Inkoop

Po3ladrq
Postbus 30155
9700 LG Gronlngen

www,duo,nl

Contlcto!oovan3

r *ôúJgnt
0so-5998094

On¡a ttíarlrdr
EG'GL-13-0672

lrrrú.ürda

uw bñ.f Yrn
z8-08-e013

lüll0rlr
fuæove'z,ldtt

)
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þt.T g ($ Pu1ob'''n)Dossier (18s34)

Details

Referentienummer: DUO-MO-AM - t4-O7gs

Type procedure : Vergrendelde offertefase
Beschrijving : Inleidlng

Hierbij verzoekt het, Ministerie_van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Dienst Uitvoering
Onderwijs (verder te noemen Opdrachtgevei) u een offerte uit te brenjen voor het uitvoeren van een
Proof ofÏeòhnology voor het Zdkelijk pórtaaívan DUO.

De volgende missie qeldt voor DUO:
"DIJO i-s de uitvoerinþsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO f¡nanciert en
informeert onderwijideelnemers en organiéeert examen; Zo maakt DIJO onderwijs mogetijk."

De hoofdtaken van DUO zijn onder te brengen in vijf hoofdproducten:
1. Bekostioino instellinoen
2. Studiefiñaríciering
3. Basisregistraties
4. Examendiensten
5. Informatiediensten

De dienstverlening van DUO vindt voor een groot deel plaats via internet. DUO onderkent hierin
\ (onder meer) het þarticulier portaal (www.dr¡-o.nlloarticulieren) en het zakelijk portaal/(www.4uo'nl7zakelijk).Viahbtpartic.@ístverleningaándeparticuliereklanten

plaats (studenten, ouders, leraren, staatsèxamenkandidaten).
Het zakelijk portaal is er úoor de niet-particuliere klanten vair DUO, Het betreft hier organisaties en
instellingen zoals gemeenten, scholen en werkgevers.

De gevraagde Proof of Technology spitst zich toe op het Zakelijk Portaal.

Achtergrond en context
Het.zogenoemde Zakelijk Portaal is een divers geheel van sites met een even zo qrote diversiteit aan
doelgro.epen e.n.informatie. Ook zijn er meerderè beveiligde omgevingen te benaderen via
verschillende inloosvstemen.
Verder be.va! he! þohaal koppelingen met backofficesystemen: deels ten behoeve van het ophalen van
data, deels ten behoeve vañ'tranSacties.
Een groo.t deel van de features in het Zakelijk Portaal is gerealiseerd door DUO met behulp van
maatwerk.

Op dit moment loopt het programma "Vernieuwing Zakelijk Portaal".
Dit.programma rnoet leiden tot een vernieuwd Zakelijk Portaal, waarin aandacht is voor het volgende:. klantgericht: wat willen de klanten?. hoogwaardige digitale dienstverlening. genericiteit/uniformiteit in opzet en vbrm van het zakelijk portaal
o een g€makkelijk aanpasbaar, beheersbaar, performant en schaalbaar portaal

In dit programma worden prototypes ontwikkeld voor het Zakelijk Portaal. In het kader van dit
programma onderzoeken we ook in hoeverre DUO b¡j het miqreren naar een nieuw Zakeliik Portaal
gebruik kan maken van standaardtooling voor het mãken en-beheren van enterprise portálen. Dit ¡n
plaats van het huidige maatwerk in het7akelijk Portaal.

Er zijn m.eerd.ere "proven" standaardtools voor portaalfunctionaliteit.op de markt. Met behulp van deze
tools zullen de meest oebruikte "features" in nortalen zonder twiifel ie reallseren ziin.
Echter, gezien het feit-dat er op dit moment veel functionaliteit riret maatwerk is qÉírealiseerd èn we
graag zicht willen krijgen op de tê nemen maatregelen om optimaal gebruik te malen van deze
standaardtool¡ng (met zo weinig mogelijk configuratie, integratiemaatwerk, maximale wendbaarheid,
goede performance en hoge stabíliteit), vragen we hierin ondersteuning vanuit de markt.

Doel van de oodracht
DUO wil.met di:ze opdracht inzicht krijgen in de mogelijkheden om het Zakelijk Portaal (zo mogelijk
volledig) te realiserén met op de markibeschikbareioótin9.
Belangrijk in de oplossing is:. goed werkende integratie met backoffice
o wendbaarheid
. weinig integratiemaatwerk / configuratie

Uitvoering van de opdracht leidt niet tot aanschaf van de betreffende tool of latere contractering van
de betreffende leverancier.

Wel zullen de resultaten gebruikt worden voor interne besluitvorming.

e

Planning
We. zijn voornemens om eind januari te starten met de proof. De Ínschrijver dient hier rekening mee
te houden.



Gegunde partíj(en)

. Finalist IT Group Answers (Finalist IT Group)

Aanmeldingen/Inschijvingen van aanbieders

. OffortcfasG (Aantal offertes in fase: 3)
. Finallst IT GrouD Answers (Finalist IT Group) Datum en tiidstip van indienen: 13 jan 2015 l1:55:12r,,",, ï:'"ï::li:,i( ' 'oïî;T::ïäiTiìlll;lllïil:,,,
L2:L2:rc

. Evaluatie (Aantal offertes in fase: 3)

¡ 
Finarist '' erouo f;l#åüffi:'"*fl'J:'""'

. Oflcrtc vcrlflcatlc (Aantal offertes in fase: 1)
. Finalist IT Group Answers (Finallst IT Group)

. Gunning (Aantal offertes in fase: 1)
. Finalist ITGroup Answers (Finalist ITGroup) Datum en tijdstip van indienen: 23Jan 2015 13:17:05

Planning

Ndam fase of datum Iype Start datum Einddatum Vera ntwoordel¡jk
persoon

fi

,i

Offertefase

Versturen Nota van ¡nlicht¡ngen via Vraag en Antwoord
module

Fase

Datum

5 dec 201.4
14:00

19 dec 2014
15:00

13 Jan 2015
14:00

Beoordeling Fase
13 jan 2015
12:01

16 jan 2015
16¡00

u
Opvragen / ontvangen bewfsstukken wlnnende Inschrijver Fase

Start gunningsfase Datum

Resultaten

16 jan 2015 16 jan 2015
10:00 15:00

ffi' ,-ry"

20
L2

Jan 2015
05



. Offortefasc (5 dec 2014 - 13 jan 2015)
Algemcne eisen cn toellcht¡ng
Rang Nð¿m KO's Niet beðntwoorde

- 99Ii+ YI999!_ _,
L F¡nalist iT croup

Uploads
s.91i:!.

Onvoltoolde
evâluatles

Niet beantwoorde
9"f9letYIlq_eI

' Ultgenodlgd voor
volgende fase

la

1

1

la

Ja

Opzet van dc Proof of
Rang Naäm

1 Finalist IT Group

KO's Nlet beant$/oorde Uploads
vragen

Onvoltoolde
evaluaties

Nlet beantwoorde

-j$qgerygg9l *-
voor

Ja

L Ja

1

¡läãn appl¡catGTsohwáràãËhi€ctuui;
Rang Naam Uploads Onvoltoo¡de N¡et beantwoorde

g_e-rll!s!, 9-yalya_tl_el

Ja

infra en security
KO's

_sJ{it!
Niet U voor

1 Finalist IT Group Ja

Ja

Ja

1

t)t

Èäõoiãäiinõ;õÍtci¡ã*
Rang Naam KO's Niet

gem¡st beðntwoorde
vragen

Uploads
gemist

Onvoltooide
evaluaties

Niet
beantwoorde

Piljs Kwaliteitsscore Uitgenodigd
voor volgende
faselnkoper

Rnalist IT
Group 72,50/o Ja

65,25vo Ja

3 59,590 Ja

o



. Evaluatio
Alg€m€nc eþ€n en tocllchtlng
Rans Naam 

ä3;ì'"
Nlet beantwoorde
vragen

Uploads Onvoltoolde
evaluaties

N¡et beðntwoorde
inkoper vragen

voor
gemist

1 Final¡st IT Group Ja

1
Sogeti Nederland
B.V.

Nee

1
Componence
Services BV

öpåt- vi n' ðã ñoôî ôïTóêlitiöiost
Rang Naam KO's Niet beantwoorde Uploads

I Finalist IT Group

Componence
Services BV

Sogeti Nederland
B.V

Ëisé'n àöpl¡cat¡ãf srinwarearctrteciuur;¡ñña e-n ;ecur¡tv

Nee

Onvoltooide
evaluaties

Nlet beantwoorde
lnkoper vragen

voor

la

Nee

1 Nee

Rang Naam

1 Flnalist IT Group

Niet beantwoorde
vÍagen evaluat¡es U.qolef yps_,el-

KO's Uploads
gemlst

Onvoltooide N¡et beantwoorde U¡tgenodigd voor
. rojggtr_de tgq"- -

la

1
Componence
Services BV

Nee

. Soget¡ Nederlandt B.v. I
Rang Naam KO's Niet

gemlst beantwoorde
Onvoltooide
evaluaties

Niet
beantwoorde
lnkoper vragen

Uploads
gemlst

Nee

PrUs Kwaliteitsscore Uitg€nodigd
voor volgende
fase

€41.000,00 72,5o/o Ja1
Finalist IT
Group

2
Sogetl
Nederland B,V.

€41.000,00 65,25o/o Nee

3
Componence
Services BV

€41.000,00 59,5ô/o Nee

. Offerte vcrificatic (20 jan 2015)
Rang Naåm voor Y9-!se!d9l9:9
1 Flnalist IT Group Ja

. Gunning
Rang Naam

1 Finalist IT Group _.rJ

Overzicht

Er zijn geen contracten toegevoegd

Opmerkingen

Geen opmerkingen
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Overeenkomst inzake realiseren van een Proof of Technology voor het Zakelijk
Portaal van DUO.

ARB|T2Ol 4 overeenkomst.

Nummer DUO: DUO-MO-AM-14-0675/tendernummsr 18534

De ondergetekenden:
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd
door de Minister van Ondenruijs Cultuur en Wetenschap, voor deze: Dienst Uitvoering Onderwijs,
gevestigd te Groningen, ten deze vertegenwoordigd door Manager lnkoop Uitvoeringscentrum Noord,
dhr. , hierna te noemen: Opdrachtgever,

2. Finalist lT Group (statutair) gevestigd te Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door dhr. H
Ketterings, Algemeen directeur, hierna te noemen: Wederpartij,

Komen overeen:
Artikel l. Begrippen
ln de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Voorwaarden.

'l.1 Acceptatie: goedkeuring door Opdrachtgever na toetsing van het opgeleverde.
1.2 Derden: Partij niet zijnde de Partijen als genoemd onder het begrip Partijen, waaronder

toeleveranciers, combinanten en onderaannemers.
1.3 Diensten/Dienst: De door Wederpartij op basis van de Overeenkomst en onderliggende

Nadere overeenkomst(en) ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
1.4 Offerte: De door de Wederpartij ingediende aanbieding.
1.5 Wederpartij: De in het Beschrijvend document met het begrip "Wederpartrj" en in dit

document en De Voonr/aarden met het begrip "Wederpartij" aangeduide partij.
1.6 De Voorwaarden: de op deze Overeenkomst van toepassing zijnde Algemene

rijksvoorwaarden bij lT-overeenkomste n (ARBIT 201 41.
1.7 Beëindiging van een overeenk9mst van rechtswege. De betreffende overeenkomst wordt

beeindigd zonder dat hier een actie van de opdrachtgever voor nodig is.

Artikel2. Voonrerp van de Overeenkomst
2.1
Partijen sluiten hierbij een Overeenkombt waarbij Wederpartij zich tegen de in Artikel 6
bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in de offerte van
Opdrachtnemer via Negometrix met het nummer 18534 d.d. 13 januari 2015, de te verrichten prestatie
bestaat op hoofdlijnen uit:

A1: Het leveren van een Proof of Technology voor het Zakelijk Portaal van DUO waar de volgende
onderdelen deel van uitmaken:

r Proefopstelling die de technologische mogelijkheden laat zien in de uitvoering.
. Een adviesrapport waarin gestelde vragen beantwoord en toegelicht worden
. Consultancy waar kennlsoverdracht naar DUO medewerkers kan plaatsvlnden

De aangeboden Proof of Technology is inclusief standaardtooling voor de proefopstelling van het
portaal.

Overeonkomst tussen Dienst Uitvosring Onderwljs en finalist lT Group, ¡nzake Proof of Technology Zakelijk Portaal
tendernummer: 18534



2.2
De navolgende stukken voÍmen gezamenlijk Overeenkomst. Voor zover deze stukken
met elkaar in tegenspraakzijn. prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later
genoemde:
1) dit document;
2) de nota van inlichtingen:
3) de Voorwaarden van DUO;
4) de Offerte aanvraag van DUO uitgebracht op 5 december 2014 via Negometrix tendernummer
18534;
5) de door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte, inclusief prijsformat, van 13 januari
2015.

Artikel 3. Contactpersonen
3.1 De personen die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhouden zijn

Dienst Uitvoering Onderwijs

06-22402'
@duo.nl

Finalist lT Group

088-217t / 06-3100
)finalist.nl

Artikel 4. lnwerkingtreding en duur van de Overeenkomst
4.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Proof of Technology, ingaande op g

februari 2015 en lopend tot en met 4 meí 2015.

4.2 Na het verstrijken van de in 4.1 genoemde periode eindigt het contract van Rechtswege.

Artikel 5. Beschikbaarheid
5.1 Wederpartij garandeert 100% beschikbaarheid tooling en consultants conform hetgeen in het Plan
van Aanpak is aangegeven, waarbij beschikbaarheid is gedefinieerd als het kunnen benaderen van
het portaal en het benaderen van de omgeving die door Wederpartij of namens Wederpartij wordt
aangeboden. De klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van een internetverbinding,

Artikel 6. Vergoeding
Partijen korñen dè navolgende Vergoeding overeen:

6.1 Voor Al: Een fixed price van € . 'excl. BTW. Hieronder behoren de volgende componenten:
o Ter beschikking stellen van standaardtooling proefopstelling
r Ter beschikking stellen van eventuele devíces bij de proefopstelling
. Uren voorbereiding en bouw proefopstelling
. Consultatie dagen
¡ Eindadvies Proof of Technology

6.2 Reiskosten worden separaat in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten

6.3 Eventueel meerwerk is niet toegestaan in wat voor vorm dan ook.

Overeenkomst tussen Dienst Uitvoering Onderwijs en finalist lT Group, inzake Proof of Technology Zakelijk Portaal
tendemummer: 18534
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Artikel 7. Facturering, verschuldigdheid en betaling
7.1 De Vergoeding wordt achteraf betaald en is verschuldigd vanaf het moment van acceptatie van de
prestatie.

7.2 Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten
- factuurdatum
- hoogte van de Vergoeding
- verschuldigde BTW
- contractnummer
- verplichtingennummer

7.3. De Wederpartij zendt de factuur met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 8.2 ofwel
in pdf format digitaal aan bedrijfsadmin@duo.nl .

ofwel per post aan:

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

Het verzenden van de factuur digitaal per mail geniet de voorkeur.

Artikel 8 Beveiliging en privacy
8.l.Wederpartü richt haar procedures en werkwijzen zodanig in dat Opdrachtgever in staat is blijvend
te voldoen aan het door haar vastgestelde (wettelijke) beveiligings- en privacyniveau. Dit is onder
andere vastgelegd in de "Baseline lnformatiebeveiliging DUO.' Dit document is reeds ter hand gesteld
aan de Wederpartij. Op verzoek van de Wederpartij wordt dit document (opnieuw) kosteloos
toegezonden en mag slechts na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever aan Derdcn tcr
beschikking worden gesteld.

8.2. Wederpartij staat garant voor de correcte doorvertaling naar haar onderaannemer(s).
Uitgangspunt is dat het beveiligings- en privacyniveau bijWederpartij en haar onderaannemers
dusdanig is ingericht dat de beschikbaarheid, exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid van
hardware, software, infrastructuur en gegevens van Opdrachtgever blijvend is gewaarborgd tijdens de
door Wederpartij en/of onderaannemers uitgevoerde activiteiten. Hierbij wordt steeds voldaan aan
(wettelijke) eisen zoals geformuleerd bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.3. Resultaten van een door Opdrachtgever uitgevoerde A en K analyse en/of gewijzigde wet- en
regelgeving kunnen leiden tot tussentijdse bijstellingen van de afspraken. Opdrachtgever en
-nemer treden als gevolg hiervan met elkaar in overleg over de wijze waarop blijvend kan worden
voldaan aan het vereiste niveau.

Artikel9 Documentatie
Alle documentatie wordt opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij Opdrachtgever toestemming geeft
om documentatie in een andere taal op te leveren.

Artikel 10. Algemene en bijzondere voorwaarden
10.1 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voonn¡aarden van Wederpartij dan wel
van door Wedorpartij bij het verriohten van dc Prestatie te betrekkcn derden, is uitgcsloten.

10.2 De Algemene Rijksvoonrvaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Leveringen en Diensten (ARBIT-2014) is volledig van toepassing. De ARBIT-2014 is de enige van

Overeenkomst tussen Dienst Uitvo€ring Onderwijs en llnalist lT Group, inzake Proof of Technology Zakelijk Portaal
tendernummer: 18534
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WEDERPARTIJOPDRACHTGffir- EVER
Naam: H. Ketterings

Functie: Manager lnkoop Uitvoeringscentrum
Noord

Functie: Algemeen Directeur

Datum: Datum:

Handtekening:Handtekening:

toepassing zijnde voonaraarden op de te leveren producten en diensten zoals beschreven in deze
overeenkomst.

Artikel ll. Onderteken

Overeenkomst tussen Dienst Uitvoeriñg Ondenrvíjs en flnallst 11 Group, inzake Proof of Technology ZakeliJk Portaal
tendemumm€r: 18534

t

U

4


