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Scholten Awater BV
afdeling Verkoop
Postbus 483
6500 AL Nijmegen

Uw brief van

Onderwerp

Aanvraag Servers

Kenmerk
MO-JP-10-003 1-aanschaf servers

Referentie

JP-6897

Kempkensberg 2-6,

Inkoop, Kb4, k.9

Postbus 30 I 55

9700 LC Groningen

Groningen,
11-01-2010

Telefoonnummer

050- 599 9674

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is op 1 januarí 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 informeet
onderwíjsdeelnemers en onderwijsinstellingen.

De organisatíe telt momenteelcÍrca 2000 interne medewerkers.

Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor de aanschaf van I seryers
Een specificatie staat hieronder:

L x797762GIBM x3500, D C Intel Xeon 5130 2.0GHz/l333MHz,2x2MB L2,2xSLZMB Chipkill,
OlBay HS SATA/SAS, SR-8k SAS

1 x 39M5785 1GB KIT PC2-5300 ECC FBDIMM X3550 3650 3800 3850 C
.T X 4OK1O4OIBM 146G8 HS 3.5tN 1OK RPM HDD EN¡4SD
1 x 39Y9566 RSA II SUM LINE ADAPTER X38OO X3850 X39OO INMSD
1 x 39Y8.187 Redundant power supply
L x39Y79L7 Power cord

De systemen dienen geassembleerd aangeleverd te worden.

Inhoud oñeÉe

Ik wil u vragen de offerte te specíficeren naar aanschafprijs, leverings -en garantiekosten.

De gunning van deze aanbestedingsprocedure zal plaats vinden op basis van het criterium "de
laagste prijs".

Graag ook de levertíjd vermelden aangezien levering eind januari, begín februari moet
plaatsvínden.
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Reactletermiin
Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk op maandag 18 januari voor 12:00 uur. U kunt
de offerte mailen naar:

aa n bestedi ng @ocwduo. n I

Voor de volledigheid ontvang ik ook graag een getekende papieren versie, deze kunt
u sturen naar:

Dienst Uitvoering Organisatie
t.a..v. afdeling Inkoop,
Postbus 30155
9700 LG Groningen

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

Voorwaarden
De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2008 voor het verstrekken van opdrachten tot
levering 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.

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 Organisat¡e geen
kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst
zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden
en geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige
verbondenheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs. In dat geval is er ook geen

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

Vragen
Heeft u nog vragen dan bij voorkeur per mail. Het is echter ook mogelijk uw vragen
per post of fax te stellen. Uw vragen dienen te worden gezonden ter attentie van:

Vragen per mail: aanbesteding@ocwduo.nl
Vragen per post: zie adres
Vragen per fax: 050 599 9705

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

11 ianuari2010 Vezendino offerte aanvraaq
15 ianuarí2010. 12:00 Sluitinosdatum. indleninq vraqen
'18 ianuari 2010. 12:00 Sluitinqsdatum, indienen offertes
21 ianuari 2010 12:00 Beoordelinq inqediende offertes

25 ianauri 2010 12:00 Gunnino en añ¡¡íizino

26 ianuari 2010 Definitieve ounnino en añ¡¡iizinq opdracht

1 februari 2010 Start leverinq
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Bij voorbaat wil ik u, namens de Di
bedanken voor uw offerte.

ng Onderwijs, alvast hartelijk

Met vriendelijke groet,
Operationeel Inkoper

Dienst Uitvoering Orga nisatie
Afdeling Centrale Inkoop Diensten
tel. 050 599 9674
fax 050 599 9705
e-mail: @ocwduo.nl
e-mail : inkoop@ocwduo.nl
e-mail : aanbesteding@ocwduo. nl

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

Op al onze transact¡es zijn de RUks Inkoopvoorwaarden 2008 Diensten en/of Leveringen van toepassing.
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PROCES. VERBML VAN AANB TEDING

Op 13 januari 2010, om 17.00 uut te Groningen

is door mij het kader van een meervoudig onderhandse overgegaan tot het openen van de
inschrijvingsbiljetten voor de aanbesteding van aanschaf 8 servers ten behoeve van Cito 1

Bijde gehouden aanbesteding zijn ingekomen twee inschrijvingen, waarvan de onderstaande slaat is opgemaakt

Opgemaakt te Groningen, 21 ianuari 2010.

Handtekening

Opgesteld door

1 Omschrijving van de dienst, levering, het werk overeenkomstig het bestek, met vermelding van het
nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek.

Volgn
f.

lnschrijvers Aanneemsom EURO, excl.
van

Scholten Awater
Postbus 483
6500 AL Nijmegen

Biþonderheden

1

2





€)

Van:
Verzonden:
Aan:

IUC-ICT
vrijdag 21 februari 2OL4 L :LB

CC:

Onderwerp: Olferteaanvraag via Negometrix EASI20L0 Rekencentrum Hardware

Geachte deelnemers,

Vanmíddag wordt via aanbestedingstoôl Negometrix een aantal offerteaanvragen naar jullie
verzonden.

Het Inkoopuitvoeríngcentrum Noord (IUC-Noord) gebruikt deze tool om al haar offertes aan te vragen,
mijn aanvraag heeft betrekking op de mantel EASI2010 Rekencentrum Hardware,
netwerkcomponenten.

)Via ttegometrix zijn een aantal vaste contactpersonen bekend, voor de mantel EASI201O heb ik echter
andere contactpersonen. Indien de contactpersonen moeten worden aangepast verzoek ik ieder dat via
de servicedesk van Negometrix te regelen. Dit voorkomt vertraging in de verdere afhandeling.

Servicedesk Negometrix
+31(0)30 666 18 10
servicedesk@ negometrix. com

Indien er vragen of problemen zijn verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

inkoper

Inkoop UiWoeringscentrum Noord (IUC-Noord)
D¡enst Uitvoering Onderwijs
Ministerie Onderwijs, Cultuur Gn Wetenschap

,. i..Kempkensberg 12 | 9722 TB I Groningen I Kamer 9e etage zuid
\i/Pst¡6rr 30155 I 9700 LG I Groningen

T 050 - 599 9674
M 06 - 27t99 359

_ @duo.nl
http://www.duo.nl

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2011) en/of Diensten (ARVODI
20Lt)
enlof Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Bij lT-overeenkomsten (ARBIT-2O10) van toepassing.ggiggiill"*i
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Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie uan ?ndewíjs, Cultuur m
Wetenschap

)

@

> Retouradtes Postbus 30155. 9700 Lc Groningen

Scholten Awater
Wychenseweg 20
6537 TL Nijmegen
(tenderdesk@sa.nl)

t.a.v

Datum; 10 maart 2014
Betreft Gunnlng opdracht tot levering van Testserver ODC-Noord

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht tot
levering van een Testserver ODC-Noord van onderhandse aanbesteding onder
EASI 2010 - Rekencentrum Hardware met kenmerk MO-JP-14-0178 verleent.

Het bedrag dat voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is,
conform uw offerte met kenmerk D00095/00 d.d.26-OZ-2OL4l

xclusief BTW.

U kunt uw factuur onder vermelding van het nog te verstrekken
inkoopordernummer sturen naar het volgende adres:

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

OverschriJdlng.van het door u geoffreerde bedrag kan n¡et worden gedeclareerd,
behoudens uitdrukkelijke schriftelflke toestemming mijnerzijds. Dit kan alleen bU
een vaste prijsopgave, nlet op basís van nacalculatie of begroflngen

Op deze overeenkomst zíjn van toepass¡ng de voorwaarden zoals
overeengekomen onder de Raamovereenkomst EASI 2010 - Rekencentrum
Hardviare. De Dienst Uitvoering OnderwiJs wijst uw koop- en
leverfngsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organisatle
nadrukkelfk van de hand. Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennis
genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief uitsluítingen en
aanpassingen) en een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle paftijen prettige samenwerking.

Afdollng
lnkoop

Postadr€3
Postbus 30155
9700 LG Grontngen

www,ocwduo.nl

ContactgegsY.nÊ

inkoop-ict@duo,nl

Onze rcf€rentlê
12762 Testserver OOC-Noord

Uw ret€r€ntls
D00095/00

Uw brlef van
26 februarl 2014

3$.9.n

tg
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Hoogachtend,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens !e3e.

Manager inkoop Uitvoeringscentrum Noord, Dienst Uitvoering Onderwijs

)

)
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1 13 13 Afsprakensysteem

Tender omschrijving

Naam:

Afsprakensysteem

Selecteer type opdracht:

D¡ensten

Dit is een test / fictieve tender:

Nee

Percelen toepðssen:

Nee

Geachte template gebruiker,

Deze template kent een drietal signaleringen, namelijk:

d* ¡adrulL ¡rd cs:s¡rú - Dit hêefr als bctckenis dat hicr ecn kcuze
qemaakt r¡oet wordcn tusscn ecn aantal oebqdcn alt¿rnatÍeven óf cr
spccifick voor bct inkooptraject gefdcndc informatie ingcgeven moet worden.

(Ð

Referentienummer:
I

Mo-GL-13-oe1s- I rno- )s- I u- 01S1
Korte beschrijving:

InÞíding

Hrerbrj verzoekt het, 14rnisterre van Onderwi¡s, Cultr-¡ur en Wetenschap, voor
deze de Dienst Uitvoering Onderwijs (verder te noemen Opdrachtgever) u
een offerte uit te brengeñ voor het leveren van een online afsprakensysteem

DUO
DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatre, zijnde onderdeel van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe $,et- en
regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en
informeert onderwijsdeelnemers en onderwr¡srnstelli ngen. Voor verd ere
informatie wordt verwezen naar de website www.duo.nl DUO verzorgt ais
uitvoenngsorganisatie, zijnde onderdeel van het M¡nisterie van OnderwiJs,
Cultuur en Wetenschðp de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en
heefr een uitgebreid drenstenpakket. DUO frnanoert en infornieert
onderwijsdeelnemers en onderwrjsrnstellrngen. Voor verdere rnformatie zie
www.duo.nl

Binnen deze offefteaanvraag (op Negometr¡x) is alle informatie opgenomen
die nodig is om e€n offerte op te kunnen stellen.

K¡der offertceanvrrrg

oolstolllng
,1et doel van deze offerteaanvraaa is het afsluiten van een overeenkomst
met één dienstverlener ten behoe-ve van het leveren van een
online Afsprakensysteem, Dit drent in de vorm van een Cloud-oplossing te
ztJn.

.Igdezq offerteaFnvraao.rs lnformatre o.pgenomen over het verloop en de
uit-voeñng vanSe procedure, tevens zün de eisen opgenomen die aan de
uitvoering van de opdracht en aân uw offerte worden gesteld.

Aantrl kandldatcn
Deze offerteaanvraag is toegezonden aan 4 kandidaten met het verzoek een
aanbleding te doen,

Pilot
Voorafgaand aan dit offertetraject heeft opdrachtgever een twee jaar
durende Pilot gedraaid. Op basis van de ¡esultaten van deze P,lot ¡s het
programrna van eisen voor deze opdracht samengesteld.

Interne beschriJving:
(Alleen zichtbaar voór deelnemcrs u¡t

rnkopende orqanrsatie(s)





Typc pruccduru

Nce

, .¡r..cr"nd."" *.JItffi;T
i ilct¡rcndddc oflartf¡¡c
i oca.n v.rgrcnrlcllne
; oDoorlop¡ndc ¡clccllcfa¡c

, 
oq^"* mnkoopryrtccm

Prii3{vrlurtt¡fr¡a tocor¡¡cn (Pnt¡
lr ñht tndcmdtlk tüdcir¡ cvatric¡á¡- ven kwaliÞlt):

'Nat
BAFO toco¡c¡rn (8st ¡nd Fin¡l

Offcr ranpiering nò Offcrtefarc):

PrlFopgtvc:

Fânm.llg. prï¡opgrw

Yt¡lg.W I Psbllcr$c

Frr¡oncn dh rkloord gcven

Pr.rbllcecr op:

¡1..

I fubllqcr tcndar op dr 'Gcaubllc..rd! Tcndar¡' p.gln ven flrgomrtrir
Gcfnt¡rr¡¡cord.n kü[nr'r aló ÍIIET dlrrt ¡¡ntncldcn voor drcln¡mr, dc lnkoper dlcnt
g.¡ntcrrlGûrd. L*t ta ñodlgm

LatX

FOI - Yoonrnlrondl¡ln¡ utn ..n opdrrcfû
!! flflç!gr-1¡oo!!!¡!stggüû_y!ñ.ll-n _9!98¡crll

, FO2 - A¡nkondlglng t n æn opdreclrt
I

Þnmü!!*&l!:ondjl!g v.n rÍ OPDRACHT

FO3 - A¡ntondlglng v.n gpgundc oprlnclrt
N4¡nr!¡!'þûmdrqln! v¡n ..n cl9Utl!E-9!QßA9![

i El tnkoop clrfimunltlã¡
:

Grrn ommsnltlr¡ þc¡chlkbaar

Ovcrlgo opd¡¡

Str mcordcn oflbrtca toG
(vrrtrntrn):

Ne¡

N.a

AnonlGrïlc lnkopcr:



Laat gcdurende de offertefase
aanbieders u¡en die met het invullen

z¡jn gestart

Ja

Actlvecr Vraag & Antwoord modulc:

Ja

Vtlutr i

Euro

Actfveer voorwaa rden voor deeln¿me I

Nee

CPV-code¡

Tender Ch/ codes:

Geen CF/ codcs ln l[st

Inkoopbclcid ù Hotlvcrlngcn

Inkoopbeleid dclen met aanbieders:

Ja

Over¿icht motiverin gcn zlchtb¡¿r
voor aanbieders :

Ne¿

Motiwrlngen

O Mot¡v€ring type procedure

Woñt weergegeven op paginð:

Tender opt¡es: Motlvering type
procrdure*

0
O Motíverlng publlcrtlê aenbcstrdlng Tcndcr optiÊ3: Motiverlng publicåtiê

aanbesteding*

O rnot¡vering gunnen op laågste prijs VragenlíJsten: Gunnen op basis van
laagste prijs*

o
O Motlverlng afvrijking gebrulkelijke

termiJnen

*-
I

Plannlng: t'totivcring afwlJklng van de
9êbruik€lijkc termijnen

O motiveren bundeling Deelnemers: Motivertng bundeling van
inkopende orEanisatles*

I
a motivêr¡ng 3 tot 5 aanbieders Deelnemers

aanbleders
Motivering 3 tot 5

*
a

Van
toepðsshg

¡

Zlchtbaar voor
ôanùieder

r

I¡

TI

¡t

¡r

Tt



1 1 3 1 3 Afsprakensysteem

Status Nr. Vraagtitel
vraag

9 62311. Maximale capaciteit
Gcpubliceerd met
Nummer #11.

Z 623t2. Zijn re.eds Sema.a|!ç
- afspraken niet zichtbaar

in de agenda

Gcpublicecrd mat
Numrner #10.

c 62318. Machine input
Gepublicccrd met
Nummer f9.

9 62324. concept overeenkomst
Gcpubliceerd mct
Nummer #12.

9 62328. Webrichtlijnen
Gepublicecrd met
Nummer #3.

e 6232s 
3åså:i:3j'3ïJ"r.li:[,:"îi
Gepubliccerd met
Nummer f4.

62333, reden van bezoek

Gcpubliceerd met
Nummer #5.

Vr.ag: In de algemene opdrachtomschrilving geeft u aan dat de capac¡teit die beschikbaar is op de
servictkantoren een variabele is waarmeê rekehing gehouden moet ryorden. Voor onze licentieopbouw
is het van belang enig inzicht te krijgen in de maxìmaal benodigde afspraak capac¡teit van de
afspraken. Kunt u per servicekantoor aôngeven wat het maximale aantal gelijktijdige afspraken is?

Gerelateerd
aan

Algemeen

2.1.8.

2.1.16

L.2.t

2.r.L9

ZJ.LI

Gesteld
door

rcc
Software

lcc
Software

lcc
Software

,cc
Software

Laatst
gewijzigd
0p

4 dec 2013
L 1:50

4 dec 2013
11:50

4 dec 2013
11:51

4 dec 2013
13:38

4 dec 2013
13:02

4 dec 2013
L3:02

Gesteld
gedurende

Offe rtefase

Offe rte fase

Offe rtefase

Offertefase

Offertefase

Offertefase

Toegewezen
aan

(DUO)

(DUo)

(DUO)

(DUO)

(DUO)

\OUO)

Vraag: Kunt u nader aangeven welke afspraakgegevens wel of niet z¡chtbaar moeten zijn?

Vraeg: U geeft aan dat het afsprakensysteem naast de input van klant en medewerker ook via een
machine input moet kunnen krijgen. Kunt u aangeven wat u verstaat onder machine rnput?

Vraag: ln KO ers 1.2.1 wordt verwezen naar de cocept (drenstverlenings)overeenkomst. Deze
is echter niet brj de KO eis opgenomen. Zou u deze overeenkomst bi.¡ willen sluiten, of zou u kunnen
a¿tngeven waar ik de overeenkomst kan vinden?

Vre.g:
Hoe zwaar weegt de e¡s om te voldoen aan de beschreven webríchtliJnen? We merken in de praktijk
bij onze klanten dat bepaalde richtlijnen niet of zeer moeilijk in de praktijk realiseerbaar zijn en een
project onnodig duur maken. Is er een mogelijkheid om hiervoor in concrete gevallen met eÌkaar te
overleggen en evnt. af te wijken van de leÈter van de richtlijnen?

V_raag: Wat is het verschil tussen cåpaciteit per kântoor en þeschikbare werkplekken voor werken op
afspraak?

4 dec 2OL3 Offertefase
13:02 (IJUO)7 2.2.4.



Vnrg: Kunnen wij een opsommlng krlJgen van wåardes voor'reden van bezoek'

9 62335. duur van een aßpraak 2.1.12
GQr¡òllorrl m.t
Nummer #6.

9 62338. Kiezen vðn een starttljd
C.publ¡c6ú ñ.t
Nummer f7.

g 62343. Kunnen alle medewerkers 2.L.14.
alle adviesgcspr"kkcn
uitvoêren

9

Vrng: Duurt een afspraak altijd een van tevorrn inEcstelde tljd of kan een klant dlt instellen

4 dec 2013
13:02

4 dec 2013
13:02

4 dec 2013
13:02

4 dec 2013
13:16

0ffertcfase

Offertefasc

Offertefasc

Offertefase

(DUo)

(DUO)

(DUO)

(oUu)

Ynrg:. Kan.een klant per minrJut cen-starttljd kiezen of wordt dlt door het systeem bepaald in
bijvoorÞccld blokken van een kwrrtier?

2.r.10.

Algemccn

G¡publlanú m¡t
Nummcr #8.

Vrrr¡: Kunnen alle medewerkers alfe adv¡esge¡prekken uitvoeren of is er onderscheid tussen het
soort gesprek dat een medewerker kan ¡Êranilclen?

62359. pilot Rcflcx
GÇrltlla.7d nrtt
Nummer #2.

Ytrrg; Wc zien- op intcrnct htto://wwÏt.rÊFexflrline.cqm/r:flex,/downloadl4lrcfbx case duo.ofd dat
cr êçn gêcltagdc. pilot is gcwccst ñct Rcflcx. Hoc rvodt h€t vervolg vrn de pilot mct Rollcx gczien in
combin.tic met dc ultkomsten ven dczc tanbcstcd¡ng?

g 623?7, lntrekken vraag ovcr Pilot Algcmcen

C¡nrorkr¡rq ¡r¡t
Nur¡mer #1.

4 dec 2013 Offertefase
14:4{l (uuo)

Yrrrg: We wrllen graag de vreag
verwijderen, doen we het op deze

over Pilot Reflex intrckken. Omd¿t wê de vraag niet konden
manier.



Dienst Uiwocring Ondcnviis
t{¡ini¡t¿ris yan Orulmiþ, Culnnr at
Yftterrdrcp

> Rrtoirrd?.r tollh¡r 30155. 9700 Lc €.oc¡ngm

ICC Sot'twarc
T.¡.v.
Zutph€nstrut 59
7575 Ei Olderuaal

Detum: X9 dcccmbcr 2013
Bctrcltr Besl lssl ng orntrent gunn¡ ng aenbcstcd lng Afr praker¡sy¡tcem

Geacfitc

Hlcrbf wll lk u bcdankcn voor het ultbrGng€n van e,en olfbrtr, als rcadfe op d€
mGarvosdlg ondcrhrnd¡¿ aaobætuling'Afspraþnsystc€m' mct kenmcrk MO€L-
¡3-09f5 cn Nêgomctrlx nummÊr 11313, ten behocvc van Dlenst Uliloêrlng
Ondcnv[: (DUO). Tot mltn phzlcr ken lk u, mct Þctrukklng bt uw lnrdrrfvir¡,
medc dclcn d¡t u¡v lrachr[vlng E gckwrlllccerd ¡ts dc cconmrlsch meest
voordcllgc lnsô rlJvi ng.

Op dczc rneervoudlg ondcrùandse aanÞcstedlng dJn twec lnsdrrgvlngen
mÙtngcn. TlJdrns hct .cr:6 dcd van dc bcoordcling :[n dc onfttngcn
lnrchrfvlngcn bcood¡cld op gcrcl{kürcld. Uw lnechrlJvlng voldccd aan dlt
ondcdccl van dc þcærdcllnq.

DUO heeft uw lnsdrrijving vervolgans müc gcnomen ln de lnha.ldelltk
bcoordellng. Dlt bcttl(cnt dat uw lnschriJvlng ¡an dc h¡nd van dc ln hct
bcschr{vcnd docsmrnt opgqromen gunningscrlterla en de subgunnlngrcrterla
bcoordccld i¡.

Hct c€rstc d¿cl v¡n de lnhoudclllkc beoordlllng bctrên d. hrdltlü.ve
bcoorücllng vln uw lnrdrrlrvlng. Oc:e bcoonlcllng hcclt plr*s grnroflden atn dê
hand van de k¡ralltatþve gunnlngcrlterlr, ûn tot Êên lntrcudrlt kc beoordclhg L
komen hcctt h€t bcoordellngsterm dc onWlngcrì lflrchrl¡rlngal mct êllolr
vcrgchkrn. Uw ¡ßdlrlrvlng scoorde 72,5tl$ op het ov¡derdccl kwditclt. Dc
m.xlmtl¿ 3eo¡c op dlt ondcrdccl l¡ 100%. tlct dczÊ 3corÊ clndigd€ uw
lnrchriJvlt¡ rl¡ tvrccdc op dlt oridcrdcel. Dc hæ$tt ¡orc was 75¡16.

Hct twccde dcel vrn dc lnhot¡dclltkc broorúcll¡U b.truft dr bæordcllng op hct
ondcrúccl pr{¡. Uw insdrriJvlng scoordc op hct ondcrdcÊl prlrs cls b$te.

Voor l,.:n totralovezldrt åün vàn allc tocackcnds scores en punten mct
bctrrkkrng tot uw lnsô1lrüvlng wrnus lk u nåar dc trndcr ln tlcgometrlx

Op b¡sls van dc lnhordelfke bcoordcllng (prüs cn twalltclt) ls u¡v lnsdìrltvlng als
cconomlsdì m€c* voordcllge lm€hrlJvll}g rangcmcrtt. Dcrhrlvc wor{t de
opdncht atn uw orlrnlsâtle gegund.

!ìro
Olrrüa

Afd.aftl'
lo¡.¡ap

lúrkr
roibt 3û13t
9700 t€ Gionlryrn

wrlil.ô¡o.r{

Ccrfx¡|.oü.r
rt¡O..Hln0aduo,il

ürrúbilü
ltOnGL-r1-0915

L.gomddx: lttl3
fþ.trfr

ll¡ùrIr¡n

¡lrb|r.r
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Dczc gunnlnçbcsllsslng houdt nog gccn arnvlrrding vm uw renbod ln, als
bcdocld in årtllcl 6:217 ven h¿t Burgcrlük Wctboçk, Dt:c ¡¡nv¡¡r{lng vtndt
setlt plrüts mGt hct ¡lultcn vrn dc ovorcnkomit d¡ hþrondêr rangagêven.

DUO l¡ voorncmcns mct uw bcdrff rcn ovÊruÊnkom¡t rrn ta gaan trnefi in dc
op¡cltortendc tarmlrn vån 17 kålÊnd.rdeg€n na de d¡g van de venendlng van dlt
schrüvcn, dcrhrlw tG rukcnan v¡nrf 20 dcccmbor 2013 cÊn clvlal kort geding ts
rtngc¡ptnncn ln vËrtrnd mct dlt voomÊmcn en of tcruf de opgevraagde
bewlrs3tukkên níct blnncn 20 k¡lcndcrdogan dJn mng€hvcÉ cn ol ult de
op,g€vrttgde bcwltirtukkcn lr çblckrn d¡t nþt lln dG gcstddc cl¡cn ls voldt'n.

In dlt vcrband dccl lk u mcdr drt dÊ tÈnîün v¡n -ln dlt gev¡l 17 kelendcdegcn-
ln dr zln vrn ¡rükrl 2.I2? Lô I van dc Aenbcrtedlngswct 2012 op 20 dccember
¿013 aanvrngt.

De uftrpnrk vrn dc cwntucla ¡rcfitsza¡k wordt ln bcainecl af¡crvadrt. WrnnêGr
gecn kort gedlng wordt !!nf¡t p.nnan cn ¡tn dG lndcru oprclìortÊndê
voomatrdan b volda¡n, worút nr hct vcËtr{hn v¡n dc oprchoÊrnde lerm{n
hct gcnocrndc voomÊmcn omgczat ln êtll dÉllnltlêyc oveËcnkomst.

Voorultbprnd op dc dcllnltieve ovcruenkomst ¡ullcn wiJ op kortc tcñn¡rn contrct
mat u opncmln om cên rñ9rr* mG u t€ drnncn om d. dêllnluÊvÊ
o\rçrêÊnkomrt mé u rf tC sEmmeñ.

W[ vcrwadrtcn u hiermce voldmnde g€InÍoñncard tr hcbåcn"

Hoo!¡drtcnd,

Oc mlnl¡tcr vrn Ondnþ. Cultuur cn Wetcnschap,
nâment d€ze,

Þlan.gcr Bcdrlþvocrlngdlcnstcn, Þlcn¡t Ultvocrlng Ondcnv{s
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Dienst Uitvoeri ng Onderwiis
Ministerie van ontlerwijs, Culntttr et¡

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Malengo BV
T,a.v. r

Grlffeweg 97-B
9723DV GRONINGEN

Datum; 30 januari 2014
Betreft : beslissing omtrent gunning Opleveri ng Prototype MO-SL- 1 4-0020

Geachte

Hierbij wil ik u bedanken voor het uitbrengen van een offerte, als reactie op de
meervoudig onderhandse aanbestedlng'Oplevering prototype' met kenmerk MO-
SL-14-0020 en Negometrix nummer 11853, ten behoeve van Dienst Uitvoerlng
Onderwijs (DUO). Tot mijn plezier kan ik u, met betrekking tot uw inschrijvíng,
mede delen dat uw inschrijving is gekwallficeerd als de economisch meest
voordelige inschrijvlng.

Op deze meervoudig onderhandse aanbesteding zljn driê inschrljvingen
ontvangen, Tijdens het eerste deel van de beoordeling zljn de ontvangen
inschrijvingen beoordeeld op geschiktheid.'Uw inschrijving voldeed aan dlt
onderdeel van de beoordellng.

DUO heeft uw inschrijving vervolgens mee genomen in de inhoudelljk
beoordeling. Dlt betekent dat uw inschrijvlng aan de hand van de in het
beschríjvend document opgenomen gunningscriteria en de subgunningscriterla
beoordeeld is.

Voor een totaaloverzicht aan van alle toegekende scores en punten met
betrekking tot uw inschrijvlng verwijs ik u naar de tender in Negometrix.

Op basis van de inhoudelijke beoordeling (prijs en kwaliteit) is uw inschrijving als
economisch meest voordelige inschrijving aangemerkt. Derhalve wordt de
opdracht aan uw organísatie gegund.

Deze gunningsbeslissing houdt nog geen aanvaarding van uw aanbod in, als
bedoeld in artikel 6:2t7 van het Burgerlijk Wetboek, Deze aanvaarding vindt
eerst plaats met het sluiten van de overeenkomst als hieronder aangegeven.

DUO is voornemens met uw bedrijf een overeenkofnst aan te gaan tenzíj in de
opschortende termijn van 20 kalenderdagen na de dag van de verzending van dit
schrijven, derhalve te rekenen vanaf 30 Januari 2Ol4 een civiel kort geding is
aangespannen in verband met dit voornemen en of tenzij de opgevraagde
bewijsstukken niet binnqn 5 kalenderdagen zijn aangeleverd en of uit de
opgevraagde bewijsstukken is gebleken dat niet aan de gestelde eisen is voldaan,

BVD
Dhectle

Afdellng
lnkoop

Postadr€s
Postbús 30155
9700 LG Gronlngen

wr¡w,duo,nl

Contactgagâv€ns
aanbested¡ng@duo.nl

Onzê ref6r€nt¡é
I'lO-SL- 14-0020

Negometr¡x; 11853

Uw refsi€ntls

Uw lrrlef van

Blrlagon

(-r
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In dlt verband deel ik u mede dat de termljn van -ln dlt geval 20 kalenderdageir-
ln de zln van artlkel 2,L27 lld 1 van de Aanbestedingswet 2012 op 30 Januarl
2014 aanvangt,

De ultspraak van de eventuele rechtszaak wordt in beginsel afgewacht. Wanneer
geen kort gedlng wordt aangespannen en aan de andere opschortende
voorwaarden ls voldaan, wordt na het verstrfken van de opschortende term[n
het genoemde voornemen omgezet ln een deflnitleve overeenkomst.

Voorultlopend op de deflnitleve overeenkomst zullen wU op korte termfn contact
met u opnemen om een afspraak met u te plannen om de definltieve
overeenkomst rnet u af te stemmen.

W[ verwachten u hlermee voldoende gelnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

De mínlster van Onderwfs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

Teamlelder IUC-Noord

)

I
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Ondenarerp:
Bijlagen:

vrijdag L6 augustus 2013 11:53
info@myforms.nl
Dienstpostbus Inkoop 8¿ Contract
Offerte aanvraag Dígitale P-schouw OCW
FO Digitale P-schouw_versie tbv offerteaanvraag.pdf; BIR TNK 1.0 definitief.pdf;
EDOC-#5395L5-v1-B'rjlage_2_Prijstabe[908_Digitalisering_P-schouw.xls; EDOC-#
539552 -v1 - Bijlage_3_Eigen_verklaring_aan bestedi ngsproced ures_aan be....pdf;
EDOC-#539554-v1-Bijlage_4_Concept_dienstverleningsovereenkomst.doc; EDOC-#
537 637 -vL4 -Offerteaanvraa9_1908_digitaliseri ng_P-
schouw_versie_HH_en_edB_DOC.DOC; EDOC-#539556-vL-Bijlage_5_ÁRBIT_2O10.pDF

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerteaanvraag ten behoeve van aanschaf Software voor digitale P-schouw
OCW op basis van het HR3P model (1908)
I

Alle overige informatie inclusief de planning en deadlines vindt u in de offerteaanvraag en de daarbij
behorende bijlagen.

Ik verzoek u per omgaande te laten weten of u deze afferteaanvraag in goede orde heeft ontvanaen.

Met vriendelijke groet,

Inkoopadviseur

(afwezig op vrijdag)

l,lini¡teric van OndcnrviJs, Cultuur en wctcn3châp
D¡rect¡e Facllitair Managcmênt en IcTllnkoop
Rijnstraat 50 | 2515 XP I Den Haag
Postbus 16375 | 2500 Bl I Den Haag

M 06-4684{
!(o)minocw.n¡





Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Offefteaanvraag ten behoeve Yan

Sofrurare voor dlgitale P-schouw OCW op basis van
het HR3P model

Kenmerk: EDOC # 537637
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1. Inleiding

Hierbij verzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Direct¡e
Personeel en Organisatie (verder te noemen Opdrachtgever) u een offerte uit te brengen voor
softwarê voor een digitale P-schouw OCW op basis van het HR3P model.

OCW bestaat uit een bestuursdepartement (BD) en een aantal buiten het BD gepos¡t¡oneerde
dienstonderdelen. Meer informatie over de buiten het BD gepos¡tioneerde dienstonderdelen
vindt u op: http://www.rijksoverheld.nl,/mlnlsterles/ocw/dlensten-en-lnstellinoen.

De volgende dienstonderdelen van OCW nemen deel aan dit offertetraject:
- Bestuursdepartement inclusief kleine buitend¡ensten;
- Dienst Uitvoering Onderwijs;
- Rijksd¡enst voor het Cultureel Erfgoed;
- Nationaal Rijksarchief;
- Inspectie van het Onderwijs;

Deze offerteaanvraag bevat de informatie díe nodig is om een offerte op te kunnen stellen.
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2. Kader offe¡teaanvraag

2.1. Doelstelling
Het doel van deze offerteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met één
dienstverlener ten behoeve van het leveren van geschikte software voor een digitale P-schouw
OCW op basis van het HR3P model.
In deze offerteaanvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de
procedure. Ievens zijn de eisen opgenomen die aan de uitvoering van de opdracht en aan uw
offerte worden gesteld.

2.2. Selectie van kandidaten
Deze ofierteaanvraag is toegezonden aan zes kandidaten met het verzoek een aanbieding te
doen.
Voorafgaand aan dit offertetraject heeft Opdrachtgever een marktonderzoek uitgevoerd.

2.3. Omschrijving van de opdracht
De P-schouw is voor Opdrachtgever een belangrijk middel b¡j de ontwikkeling van de
medewerkers en maakt onderdeel uit van de gespreks- en ontwikkelcyclus (start- en
functioneringsgesprek). De P-schouw wordt 1 maal per jaar uitgevoerd, Daarnaast wordt de
informatie op diverse aggregatie- en abstract¡eniveaus gebruikt voor het opstellen van
meerjarige strateg ische personeelspla nnen.
De voorbereiding en de verwerking van de P-schouw wordt echter nog handmatig uitgevoerd
en heeft een papieren vorm. Voor de leidinggevenden is dit omslachtig en voor de P-
beheerders tijdrovend. Daarnaast is een zekere mate van foutgevoeligheid aanwezig.
Als methode voor het schouwen wordt als uitgangspunt het HR3P-model gehanteerd. De P-
schouw bestaat uit onderdelen die inzicht geven in het potentieel, het functioneren en de
ontwikkellng van de medewerker.
Het doel is om voor de gehele organisatie voor de komende twee jaar in het najaar (uiterliJk 1

november 2013) een generieke digitale P-schouw in te richten.
BiJ Opdrachtgever zijn ca, 4100 FTE in dienst (december 2072).
De gebruikers van de P-schouw zijn leidinggevenden, p-adviseurs, p-beheerders en
informatie-specialisten (totaal ca. 350 FTE).

Gevraagd wordt om beschikbare personeelsschouw-software te leveren die voldoet aan de
gestelde eisen (onder andere op het gebied van beveiliging in het kader van de wet
bescherming persoonsgegevens) en die het schouwproces en de gewenste HR3P methodiek bij
OCW ondersteunt. Het betreft de technische implementatie met, indien nodig, een instructie of
opleiding aan de gebruikers c.q. key-users.
In de nieuwe situatie moet de manager met behuf p van de software in staat zijn om op een
gebruiksvriendelijke wijze, via een digitaal formulier, de gegevens over zijn personeel in te
voeren (selfservice). Vervolgens kan de manager deze gegevens automatisch tot
overzichtelijke rapportages genereren met organisat¡e en persoonsgegevens op de
verschillende aggregatíe- en abstractleniveaus .

De andere groep gebruikers, p-adviseurs en p-beheerders, kunnen met behulp van de
software, de beschikbare informatie en rapportages het schouwproces ondersteunen en de
managers adviseren.
Vanuit de rol van informatiespecialisten is de geaggregeerde informatie geschikt te maken
voor de gewenste managementinformatie.
Zie ook het bijgevoegde concept-functioneel ontwerp (bíjlage 1).
De funct¡onele impfementatie, waaronder de communicatie en het gebruik van de software,
wordt door de Opdrachtgever zelf uitgevoerd,
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3. Procedure en voorwaarden

3.1. Communicatie
Alle communicat¡e m.b.t. deze offerteaanvraag verloopt u¡tsluitend schriftelijk per e-mail via
de onderstaande contactpersoon, met een afschrift aan de vervangend contactpersoon.

Minister¡e van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie: FM/ICT
Contactpersoon:
e-mailadres: ' ¡@minocw.nl

Vervangend contactpersoon: dienstpostbus inkoop en contract
e-mailadres : i&c@mi nocw.nl

3.2. Taal
De offerte en eventuele correspondentie moet gesteld zijn in de Nederlandse taal

3.3. Voorbehoud
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het gehele offertetrajeét tijdelijk of definitief te
stoppen, Eveneens behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.
Inschrijvers hebben in een dergel¡jke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten
gemaakt in het kadervan deze offerteaanvraag. Door het uitbrengen van een offerte verklaart
de inschrijver zich akkoord met deze voorwaarden.

3.4. Kostcn offcrtc
Aan het opstellen en uitþrengen van een offerte zijn voor Opdrachtgever geen kosten
verbonden.

3.5. Indiening offerte
Het uiterste inlevermoment van de offertes is vastgesteld op 2 september 2013 orn 12.00 uur.

Offertes dienen, rechtsgeldig ondertekend, per email te worden gericht aan de onder 3.1
vermelde contactpersoon.

Het risico van te late indiening van een offefte, door welke andere oorzaak dan ook, is geheel
voor rekening van de lnschriJver. Offertes die na het uiterste inlevermoment worden
aangeboden zullen nlet worden beoordeeld. Ook worden offertes die anders dan per e-mail
worden aangeboden niet beoordeeld.

3.6. Vollcdigheld en lndcling offcÉc
Offertes dienen volledig te zijn, dat wil zeggen dat alle gevraagde informatie in de offerte is
opgenomen en dat alle gevraagde prijzen zijn ingevuld. Opdrachtgever behoudt zich het recht
voor om onvolledige offertes terzijde te leggen.

Uw offerte dient te worden ingedeeld conform de volgende indeling:
- Aanbiedingsbrlef;
- Per eis en (sub)gunningscriterium een reactie met toelichting;
- Prijsstelling (zie b¡jlage 2).
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3.7. Stellen van vragen
Uitsluitend per e-mail inged¡ende vragen worden tijdens het offertetraject in behandeling
genomen. De vragen mogen tot 11 kalenderdagen voor sluitingsdatum, d.w.z. tot 22 augustus
2013 ingediend worden. De vragen dienen per e-mail te worden gericht aan de onder 3.1
vermelde contactpersoon. Uiterlijk 6 kalenderdagen voor sluitingsdatum zullen de vragen
worden beantwoord. De antwoorden op alle gestelde vragen worden middels een nota van
inlichtingen aan alle inschrijvers geanonimiseerd bekend gemaakt.

3.8, Klachtenm€ldpunt
Tijdens de aanbestedingsprocedure is het mogelijk een klacht in te dienen als u het niet eens
bent met de gang van zaken bij deze aanbesteding of een onderdeel daarvan, of wanneer u
van mening bent dat een bepaald handelen of nalaten van OCW in strijd is met wettelijke
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
klachtenmeldpu ntaan besteden @ mi nocw. nl. De klacht wordt overeenkomstig de door het
ministerie van Economische Zaken gepubliceerde'Klachtafhandeling bij aanbesteden'
behandeld.

De stappen van de procedure
1. U d¡ent uw klacht schriftelijk in via klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl. In deze

schriftelijke klacht maakt u duidelijk dat het over een klacht gaat, waarover u klaagt
en hoe deze volgens u zou kunnen worden verholpen. De klacht bevat verder de
dagtekening, naam en adres van uw onderneming en de aanduiding van de
aanbesteding.

2. Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht, met een
afschrift aan onder 3.1 vermelde contactpersoon voor deze aanbesteding. 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 titel 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 begínt 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 uít aan de
aanbestedende dienst via de onder 3.1 vermelde contactpersoon voor de
aanbested¡ng,

5. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de
conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht ís en de aanbestedende
dienst corrigerende enlof preventieve maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende
dienst u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee. Ook de andere (potentiele)
inschrijvers worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase in de
aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de onder 3.1
vermelde contactpersoon voor de aanbesteding aan de inschrijvers worden
gecommuniceerd op hetzelfde moment dat u als indiener van de klacht het bericht
krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen.

6. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek tot de conclusie komt dat de
klacht niet terecht is, dan wijst zij de klacht gemotiveerd af en wordt u daarover
bericht.
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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
Aan bestedi ngsexperts.

L Als de aanbestedende dienst u heeft laten weten hoe zij de klacht behandelt, 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.

3.9. Planning

3.1O. Geheimhouding
Door het indienen van een offerte verklaart inschrijver vertrouwelijk om te gaan met alle
informatie die in het kader van d¡t project wordt verkregen en geen informatie aan derden
beschikbaar te steflen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor door inschrijver in te
schakelen partners, onderaannemers en hulppersonen. In een dergelijk geval blijft inschrijver
wel verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht.

Inschrijver verklaaft verder zich te onthouden van verklar¡ngen van welke aard dan ook die
andere betrokkenen kunnen schaden. Schending van deze voorwaarde kan tot gevolg hebben
dat lnschrijver van (verdere) deelname wordt uitgesloten. Opdrachtgever zal eveneens
vertrouwelijk omgaan met de informatie die door inschrijvers wordt verstrekt en deze alleen
gebruiken voor zover dit voor het beoordelen van de verschillende offertes nodig is.

3. 1 1. Uitsluitingsgronden
Op dit offertetraject zijn uitsluitingsgronden van toepassing. De uitsluitingsgronden zijn
opgenomen in de Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
(bijlage 3). Inschrijver dient de Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van
aanbestedende diensten in te vullen en rechtsgeldig ondertekend op te nemen in de offerte
conform de in paragraaf 3.7 aanoegeven indeling.

Voor de gunning zal aan de beoogde winnaar worden gevraagd de gedragsverklaring
aanbesteden te overleggen. Mocht hij niet ¡n staat blijken de gedragsverklaring te
verstrekken, dan zal zijn offerte als niet ingediend worden beschouwd en wordt de opdracht
automatisch gegund aan de eerstvolgende partij van de ranglijst.

3. 1 2. G€sta nddoeningstcrmijn
De door inschrijver in te dienen nadere offerte d¡ent een onherroepelijk aanbod te betreffen
dat tenminste tot 90 dagen na het uiterste inlevermoment geldig blijft.

Verzendinq offefteaanvraao 16 auoustus 2013
Indienen vraqen tot uiterliik 22 auoustus 2013 12.00 uur
Publiceren nota van inlichtinoen 27 ausustus 2013
Indienen offertes tot uiterliik 2 september 2013 12.00 uur
Voornemen tot ounnino 4 september 2013
Proof of conceDt 5 seotember 2013
Bekendmakino ounnino 9 september 2013
Inoanosdatum overeenkomst 16 seotember 2013
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3.13. Akkoordverklarlng en juistheid van de gclcvcrdc informatic
Door het indienen van de offerte verklaart inschrijver dat hij borg staat voor de juistheid en
volledigheid van alle gevraagde en geleverde gegevens en akkoord gaat met alle in dit
document aangegeven condities, voorbehouden en voorwaarden.

Indien Ín een latere fase blfkt dat onjuíste.enlof onvolledige informatie is verstrekt kan
inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten, dan wel kunnen al gemaakte afspraken
worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever.

3.14. Conceptovcreenkomst en voorwaarden
Bij deze offerteaanvraag is een concept (dienstverlenings)overeenkomst gebaseerd op de
"Algemene Rijksvoorwaarden bij lT-overeenkomsten" (ARBIT-2o10) opgenomen. Deze

offérteaanvraag, evenals de door inschrijver uit te brengen offerte, maakt deel uit van de
eventueel af te sluiten (dienstverlenings)overeenkomst.

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van inschrijver worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

De wederziJdse rechten en verplichtingen van partijen worden uitslultend geregeld door de
definitieve (dienstverlenings)overeenkomst en de daarbij behorende "Algemene
Rijksvoorwaarde n b ij lT-overeen komsten" (ARBIT-2O 10).

Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor een periode van twee jaar,
met éénmaal een optie om de overeenkomst te verlengen met een periode van maximaal 12

maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 16 september 2OI3.

De concept (dienstverlenings)overeenkomst en de ARBIT-2010 zijn als respectievelijk bijlage 4
en bijlage 5 bijgesloten.
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4 Beoordeling en gunning

De ingediende offertes zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium
'economisch meest voordelige inschrijving' Bij deze beoordeling worden de criteria pr¡js en
kwaliteit beoordeeld.

4.1. Algcmeen vcrloop procedure
Na ontvangst van de offertes zal eerst worden gekeken of aan alle formele eisen is voldaan en
alle condities, voorbehouden en voorwaarden zoals gesteld in deze offerteaanvraag zijn
geaccepteerd. Daarna zal worden gecontroleerd of aan de inhoudelijke eisen zoals gesteld in
hoofdstuk 5 Programma van eisen en wensen is voldaan. Het niet voldoen aan een e¡s
betekent dat de offerte n¡et verder inhoudelijk wordt beoordeeld en dat inschrijver wordt
uitgesloten van verdere deelname: alle eisen zijn knock-but criteria. Vervolgens zal de offerte
inhoudelijk worden beoordeeld op basis van de (sub)gunningscriteria. Bij deze inhoudelijke
beoordeling zal ook de prijs worden beoordeeld.

4.2. Bcoordcling onderdeel kwaliteit
Be oordel i n gsco m m i ss i e
De beoordeling van de (sub)gunningscriteria vindt plaats door minimaal drie
materiedeskundigen die zitting hebben in een voor dit offertetraject geformeerde
beoordeli ngscommissie.

Algemeen
Omwille van de objectiviteit worden de (sub)gunningscriteria beoordeeld op het moment dat
de beoordelaars nog geen kennis hebben van de prijzen. Voor de beoordeling van de
antwoorden op de open vragen en/of de invulling van een wens wordt een meet¡nstrument
gehanteerd dat gebruik maakt van rapportcijfers welke worden toegekend door de i.ndividuele
beoordelaars.

( Su b )g u n n i ng scri te r ia
De volgende rapportcijfers kunnen toegekend worden bij de beoordeling van de
(sub)gunningscriteria: 10,5,0. Deze opsomm¡ng ls uitputtend en zal dooralle beoordelaars
worden toegepast. Getallen achter de komma ulorden niet toegekend door de indivlduele,
beoordelaars.
Bii het toekennen van bovengenoemde rappoftcijfers moet elke beoordelaar een degelijke
motiver¡ng van het antwoord in de score tot uitdrukking laten komen. Ieder lid van het
beoordelingsteam beoordeelt de ontvangen offertes individueel en kent individueel een
rapportcijfer toe aan de beantwoording/invulling van een (sub)gunningscriterium.

Plenaire sessie
Na de individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie met alle beoordelaars plaats waarin
de scoreresultaten worden doorgenomen. Grote afwiJkingen tussen individuele scores
onderling worden beargumenteerd besproken. De beoordelaars mogen elk afzonderlijk, indien
zij daartoe de noodzaak zlen, op grond van die argumentatie hun eigen toegekende
rapportcijfer aanpassen. Iedere individuele beoordeling telt evenredig mee voor de totaalscore
van de offefte.

De afzonderlijke rappoftcijfers van de individuele beoordelaars worden per open vraag en,/of
wens afgezet tegen de weegfactor (rapportcijfer x wegingsfactor) van het betreffende
(sub)gunningscriterium om te komen tot een score per beoordelaar. De scores van alle
beoordelaars voor dat (sub)gunningscriterium worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het
aantal beoordelaars. Het gemiddelde aantal punten dat uit deze berekening komt, is het aantal
punten dat een inschrijver ontvangt voor de beantwoording/invulling van het
(sub)gunningscriterlum en waarmee gerekend wordt bij de verdere beoordeling.
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4.3. Baoordeling onderdeel priJe
De prijs die wordt beoordeeld is de geoffreerde totaalprijs (exclusief BTW) voor het leveren
van software voor een digitale P-schouw OCW op basis van het HR3P model.

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een prijs d¡t l¡gt tussen minimaal € 20.000 en
maximaal € 70.000 voor twee jaar. Een score van 0 tot 10 wordt daarbij gehanteerd. ). De
prijs wordt absoluut beoordeeld door de toepassing van de aangegeven staffel (zie 5,3.
Prijsstelling).

Het is niet toegestaan om als prijs een nul (0) of een negatieve waarde in te vullen. Wij maken
u erop attent dat dergelijke offeÊes zullen worden aangemerkt als ongeldig en terzijde zullen
worden gelegd.

1.4. Gunning
Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de econom¡sch meest voordelige inschrijving
(beste prijs/kwaliteitsverhouding) die aantoonbaar aan de gestelde eisen en voorwaarden uit
de offerteaanvraag heeft voldaan. De economisch meest voordelige inschrijving betreft de
offefte d¡e het hoogste totaafaantal punten heeft behaald. Het totaalaantal punten wordt
bepaald door het totaal aantal punten voor het onderdeel kwaliteit en de punten voor het
onderdeel prijs bij elkaar op te tellen.

Verificatie van gegevens uit de offerte van de economisch meest voordel¡ge inschrijver vindt
voor de bekendmaking van de gunn¡ng plaats. Het kan hierbij gaan om het aanleveren van
bewijsmiddelen zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel ter controle van de
ingevulde Eigen Verklaring voor aanbested¡ngsprocedures van aanbestedende diensten en
rechtsgeldige ondertekening van de offerte. Ind¡en uit de bewijsmiddelen blijkt dat de
economisch meest voordelige inschrijver toch niet âan de gestelde eisen voldoet, zullen de
gegevens van de inschrijver die op basis van de beoordeling als nummer twee is geëindigd
worden gever¡fieerd en, indien in orde bevonden, zal de opdracht aan deze inschrijver worden
gegund.
Er wordt naar gestreefd om in de week van 2 september 2013 de beoordelingen af te ronden
en alle inschrijvers schriftelijk van het voornemen tot gunning in kennis te stellen.
Aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving zal worden gevraagd om
op 5 september 2013 een proof of concept te geven aan Opdrachtgever in Den Haag of
Amersfoort.

ì

j
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5. Programma van eisen en wensen

In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waaraan de uitvoering van de opdracht dient te
voldoen, alsmede de (sub)gunningscriteria. Verder bevat dit hoofdstuk een omschrijving van
de wijze waarop de prijs dient te worden geoffreerd.

5.1. Kwaliteit'eisen aan de uitvoering van de opdracht
Onderstaand zijn de inhoudelijk e¡sen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen. Alle
eisen zijn knock-out criteria. Het niet voldoen aan een eis betekent dat de offerte niet verder
inhoudelijk beoordeeld wordt en dat inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan
d¡t offertetraject.

Eis 1 - Aansluiteisen en beve¡laoino van de qêoevens
¡ Voldoet de software aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt?

BelangriJk daar biJ is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (bijlage 6).
. Kan de software web-based via een beveiligde link worden aangeboden?
. Bevat de software Act¡ve-X bestanden?
r De data ¡s alleen beschikbaar en toegankelijk voor de OCW organisatie en wordt

t¡jdens het inladen van de gegevens en het verwerken opgeslagen op de datacenters
van OCWRijk. Is dat mogelijk?

Eis 2 - Implementatíe
. Is vanaf gunning een maximale doorlooptijd van de implementatie van maximaal 4

weken haalbaar?
. Is er voldoende capaciteit beschikbaar in de periode vanaf gunning tot 1 november

2013?
. Is er een garantle te geven voor de beschikbaarheid van capaclteit gedurende de

contractperiode voor mogelijke aanpassingen?

Eis 3 - HR3P methodiek en aanoassinoen
. Is de software ingericht volgens het HR3P model of kan de software aan het HR3P

model worden aangepast? Zie functioneel ontwerp (bijlage 1).
r Kan de software worden aangepast op aanvullende wensen?

Eis 4 - Geoevens medewerker. comoetenties en kwaliflcaties. Kunnen de gegevens uit P-Direkt (SAP) van OCW ingeladen worden in de software?
. Kan de software een automatlsche update maken van de mutaties (in-, door en

uitstroom)
. Kunnen de competenties en kwalificaties worden overgenomen uit het Functiegebouw

Rijk?

E¡s 5 - Manaoementinformatíe
r Kan het systeem informatie leveren op verschillende aggregat¡e- en abstractie

niveaus?
o Is de informatie voor de leidinggevende direct beschikbaar?
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5.2. Kwalitcit - (sub)gunningscriteria
Onderstaand zijn de (sub)gunningscriteria opgenomen waarmee punten gescoord kunnen
worden. Het maximum aantal punten wordt vermeld in de tabel in 5.4.

(Sub)gunningscriterium 1 - organ¡satie en implementatie
a. In hoeverre kan worden voldaan aan het functioneel ontwerp (bijlage 1)? Geheel - 10

punten; gedeeltelijk - 5 punten; niet - 0 punten.
b. Hoe lang duurteen aanpassing van de software bij nieuwe wensen en.of eisen? Binnen

een week - 10 punten; maximaal 2 weken - 5 punten, 2 of meer weken - 0 punten.
c. In hoeverre is een digitale demo beschikbaar? Via een link - 10 punten; cd-rom of

andere datadragers - 5 punten; niet beschikbaar - 0 punten.

(Sub)gunningscriterium 2 - instructie en scholing
a. In hoeverre is een opleiding en of instructie voor de gebruikers c.q, key users nodig?

Geen opleiding - 10 punten; alleen key users/beheerders - 5 punten; alle users - 0
punten.

b. In hoeverre is het een seff service systeem? Eenvoudige toegang voor manager en
gebruiksvriendelijk - 10 punten; gebruiker is afhankelijk van ondersteuning - 5 punt;
geen self service - O punten.

c. Hoe toegankelijk is de handleiding voor de software? Digitaal - 10 punten; andere
vorm - 5 punten; niet beschikbaar - 0 punten.

5.3. Prijsstelling
Voor de prijsopgave dient ¡nschrijver gebruik te maken van het format prijsstelling zoals
bijgevoegd in bijlage 2 van deze offerteaanvraag. De pr¡jzen moeten worden vermeld in Euros,
zowel inclusief als exclusief BTW, waarbij eventuele kortingen verwerkt zijn.

Verder dient de prijsstelling "all-in" te zijn. De volgende kosten zijn hierbij in ieder geval
inbegrepen: de salariskosten, de overheadkosten, telefoonkosten/onlinekosten, de kosten voor
ondersteunend werk, de kosten voor het gebruik van apparatuur, software, parkeer-, reisuren,
reis-, installatíe- en afleverkosten en logistieke kosten. Ook alle eventueel verdere bijkomende
kosten moeten inbegrepen zijn.

De opbouw van uw prijsopgave dient als volgt te zijn:
- Een onderscheid in incidentele en structurele kosten, o.a. contracts-, abonnements- of

licentiekosten per contractjaar, kosten voor helpdesk per case per contractjaar,
implementatiekosten, ople¡d i ngskosten per d eel nemer, aanpassi ngskoste n aan H R3P,
tussent¡jdse (andere) aanpassingskosten, overige kosten;

- Toelichting bij de kosten;
- Totaalprijs exclusief BTW;
- Totaalprijs inclusief BTW.

Het volledig ingevulde prijsformulier dient opgenomen te worden in de offerte conform de in
paragraaf 3.6 aangegeven indeling. Indien het prijsformulier is aangepast en/of niet geheei is
ingevuld kan de offerte terzijde worden gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan het
offertetraject.
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hoger dan 70.000 0

65.000 - 69.999 1

60.000 - 64.999 2

55.000 - 59.999 3

50.000 - s4.999 4
45.000 - 49.999 5

40.000 - 44.999 6

35.000 - 39.999 7

30.000 - 34.999 I
25.000 - 29.999 9

lager dan 25.000 10

)

5.4. Overzichtwcglngcn

)

Kwaliteit, bestaande uit:
Onderdeel Organisatie en implementatie

- Gunningscrlterium 1a
- Gunningscriterium 1b
- Gunningscriterium lc

Onderdeel instructie en scholing
- Gunningscriterium 2a
- Gunningscriterium 2b
- Gunninoscriterium 2c

10
t0
10

10
10
10

2
t
1

1

1

1

Totaal scorc ondcrdccl Kwalltelt 6,llo/o

Totaalprijs excl. BTW, bestaande uit:- zie bfilage 2 10 1

Tot.al score ondcrdccl Prijs 4Oolo
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FO Digitalisering P-schouw OCW
Status: Versie t.b.v. offerteaanvraag
Datum;15-8-2013

f nleiding
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel gesteld om in 2013
voor de gehele organisatie een digitale P-Schouw te ímplementeren. Dit betekent dat vanaf 2013
alle medewerkers digitaal geschouwd moeten zijn en hierover gerapporteerd moet kunnen worden

Dit functioneel ontwerp voor het digitaal schouwen is bedoeld om diverse paftijen de mogelijkheid
te bieden om een prijsopgave c.q. de technische mogelijkheden c.q. onmogelijkheden aan te
geven.

Op dit moment wordt er al binnen de onderstaande organisatieonderdelen geschouwd. Dit zijn:
. Hoftoren (departement), Den Haag: handmatig + SAP
. Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort; digitaal
. Onderwijsinspectie, De Meern: digitaal
. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Groningen en Zoetermeer: hebben ook een schouw

ingericht in hun SAP-systeem; deze wordt echter niet of weinig gebruikt.

Men wil voor de P-Schouw de HR3P methodiek hanteren. De indeling in de matrix binnen OCW is
volgens onderstaande tabel (NB. rij- en kolomnamen nog definitief te bepalen):

Algemeen

Er vinden per jaar per medewerker 2 momenten van schouwen plaats. Dit is namelijk de P-Schouw
(Personeelsschouw) en O-Schouw (Ontwikkelschouw).
Voor het P-Schouw formulier zie bijlage 1. Voor het O-schouw formulier zie bijlage 2.

De OCW-organ¡satie telt ca. 4100 medewerkers. Een schouw moet per organisatieonderdeel
mogelijk zijn op ieder willekeurig moment in het jaar.
Iedere medewerker ontvangt minimaal 1 P-Schouw en 1 ontwikkelschouw per jaar.

De antwoorden op de vragen in het P-Schouw formulier over potentieel en huid¡g presteren leiden
tot de indeling in de HR3P matríx.

Potentieel

Huidioe Dresteren
Voldost
ctclcclmetíg
nictaan
gcrtcldc ci¡an

Voldoet aan de
eisen

Voldoct bctcr
op Gan aantal
aspecten dan
gcstcldc c¡3€n

Prcgtcart ovar
da vollc
brccdtc
rtcbelmatlg
blfzondcr gocd

Plafond bcrcikt

groci binncn dc
ft¡nctic

groei naar
anderç funrtic

promonocrùaar
blnncn l Jaar
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FO Digitalisering P-schouw OCW
Status: Versie t.b.v. offefteaanvraag
Datum: 15-8-2013

Com petenties/kwal ificaties zijn afgeleid van het Fu nctieGebouwRij k.

De kwaliteitsschalen kunnen variabel zijn en kan per vraag verschillend zijn.
Voorbeelden van schalen

. Jalnee

. Slecht/ Matig/ Voldoende/ Goed/ Uitstekend

. Onvoldoende/Matig/Voldoende/Goed,/Excellent

. Plafond bereikt/Groei binnen functie/ Groei naar andere functie/Promoveerbaar binnen 1

jaar
. Mobiel in huidige functie/ Bakenl Lerend/ High potential
. Moeilijk ontwikkelbaar/ Op langere termijn ontwikkelbaar/ Op korte termijn ontwikkelbaar/

Voldoende ontwikkeld/ Goed ontwikkeld/ Uitontwikkeld huidige werkplek/ Sterk te
ontwikkelen/ In beperkte mate ontwikkeld/ Voldoende ontwikkeld/ Ruimschoots ontwikkeld

. LBO/VMBO/VO/MBA/HBO/WO

. Laag/Gemiddeld/Hoog

De beantwoording per vraag/competent¡e moet beantwoord kunnen worden met een keuzevakje,
keuzelijst of radiobutton en,/of een tekstveld. Een tekstveld kan bestaan uit maximaal 200 tekens.

Aloemcne ounten:
. Opstellen van formulier per organisatieonderdeel moet op ieder gewenst tijdstip mogelijk

zijn.
r De formulieren moeten afgestemd kunnen worden op de organisatieonderdelen en functies

van de te schouwen medewerker. Dit moet door (Opgeleide) OCW-medewerkers zelf
mogelijk zijn. Dit vraagt flexibiliteit. De vragen moeten worden afgeleid van de functie en
de bijhorende competenties vanuit FunctieGebouwRijk.

. Formulieren moeten via digitale weg webbased worden aangeleverd bij de manager.

. Alleen formulieren van de medewerkers waaraan de manager direct leiding geeft ntogen
worden aangeleverd bij de betreffende manager.

. De manager vult de formulieren elektronisch in.

. De formulieren kunnen maximaal 5 soorten statussen hebben, bijvoorbeeld:
o In ontwikkeling (Niet te gebruiken door de organisatie en niet te versturen naar de

manager)
o Aangeboden bij manager (Alleen de betreffende manager kan het formulier

invullen)
o In bewerking (Formulier is in bewerking door de manager. De manager kan het

formulier bewerken en tussent¡jds opslaan, zodat hij het later weer bewerken)
o Gereed voor collegiale toetsing.
o Afgesloten (Formulier is gereed en kan niet meer worden bewerkt).

. De manager ontvangt een e-mail wanneer de formulieren klaar zijn om in te vullen.

. De manager moet ook inzicht hebben over de status van de formulieren voor zijn
medewerkers.

. Er moet voor de functioneel beheerder een rapportage aanwezig zijn over de statussen per
manager en hoe lang een formulier in een bepaalde status aanwezig is.

. Wanneer het betreffende formulier is afgesloten moeten de gegevens direct gebruikt
kunnen worden voor de rapportages.

. De ingevulde formulieren moeten digitaal opgeroepen kunnen worden,
¡ Het formulier rnoet geprint kunnen worden op A4 formaat.
¡ Actuafiteit van de competenties/kwalificaties maximaal 2 jaar. Dit betekent dat de

geschouwde competenties maximaal 2 jaar geldig mogen zijn. Dit houdt in dat de op het
moment van schouwen de competentie een einddatum mee moet krijgen. (Dus schouwen
op 01.01.2013 betekent dat de competentie een einddatum mee krijgtvan 3L.L2.20t4.)

r De historie per medewerker moet opvraagbaar zijn.
. Bij bepaalde onderdelen moet er een toel¡chting gegeven kunnen worden wanneer men het

onderdeel kiest, c.q. de cursor er op plaatst.
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FO Digitalisering P-schouw OCW
Status: Versie t.b.v. offerteaanvraag
Datum: 15-8-2013

Rappoltagest

Algemeen:
Actualiteit van de organisatie (maximaal 1 maand)

HRSP matrix
Presentatie: Indeling in de HR3P matrix (4 bij 4 matrix)
(Doorklikken naar medewerkers-niveau) vanuit de Grafiek (matrixvorm)
Kengetallen:

. Aantallen medewerkers en percentages (van aantal medewerkers in dienst van het
geselecteerde organisatieonderdeel per vakje in de matrix)

Selectiemogelijkheid :

. Organisatieonderdeel (De manager mag alleen de medewerkers/output zien van zijn
onderdeel.

¡ Peildatum (Histor¡e moet beschikbaar zijnlblijven)

Detailrapportage
Kengetallen

. Aantal medewerkers per competentie/kwalificatie
Rijen

. Medewerker (Pernr + Naam)

. Schaal + trede

. Organisatieonderdeel
¡ Formatieplaats
r Functiê
r Functiegroep
¡ Functiefamilie
. Leeftijd(geboortedatum)

Kolom:
. Competentie/kwalificatie (meerdere kwalificaties per rij moeten mogelijk zijn)

Selecties:
. Organisatieonderdeel
. Medewerker
. Competentie/kwalificatie
r Positie op de matrix
. Weging
. Functie
. Peildatum (Historie moet dus beschikbaar zijn)
¡ Schaal

U itwisse I baa rheid I i nterfaci n g
De gegevens moeten uitwisselbaar zijn met andere systemen (Bijvoorbeeld SAP / P-Direkt). Zodat
de gegevens gecombineerd kunnen worden met andere rapportagesystemen. Het formaat van de
u¡t te wisselen gegevens wordt gedaan door middel van .csv of .txt bestanden.

Dit geldt ook voor de in te lezen gegevens voor medewerkers en organisatie vanuit de
bronbestanden.
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FO Digitalisering P-schouw OCW
Status: Versie t. b.v. offerteaa nvraag
Datum:15-8-2013

A uto risatie / ve ttro u we I ¡j kheid I beve í I i g i n g
Het betreft de registratie van persoonlUke/vertrouwelijke gegevens. Dit houdt in dat de gegevens
alleen binnen het Ocw-domein beschikbaar mogen zijn. Gegevens mogen niet worden geleverd
aan systemen die zich buiten het OCw-domein bevinden.

Voor de techniek en databeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), tactisch
normenkader (TNK) van toepassing.

Verder dient de software webbased te zijn en geen Active-X bestanden te bevatten

Op de software zal door OCW een "scan informatiebeveiliging" worden losgelaten.
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Van:
Verzondcn:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdao 27 ¿sa' 'c¡95 2013 16:08

Nota van Infichtingen 1908 Digitaliseríng P-schouw
Eigen verklaring digitalisering P-schouw.pdf.DRF; EDOC-#540890-v8-
Nota_van_lnlichtingen_-_I908_D ig italisering_P-schouw.XLS.DRF

Geachte heer/mevrouw,

In de bíjlage vindt u de Nota van Inlichtingen en de herzíene Eigen Verklaring m.b.t. het offertetraJect
voor Digitalisering P-schouw.
Kunt u de ontvangst van beide stukken per omgaande bevestigen via dit e-mailadres?
Uw offerte zien wij met belangstelling tegemoet.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Inkoopactviseur

lanvcz¡g op vrijdag)

M¡it¡itcr¡c van Ondcrwij!, Cultuur cn Wetcnschap
Dirsctie Facíl italr ftlana gement Gn ICT¡/Inkoop
R¡jnstraat 50 | 2515 XP I Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ I Den Haag

M 06-4684!
Ominocw,nl
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Ministerie van Onden¡rriis, Cultuur en
Wetenschap

Eezoekadres

i,i¡nstraat 50

Den Hðag

Postbus 16375

2500 B.l Den t-taag

www.m¡nocw. nl

Contactpe¡soon

i&c(ôminocw.nlNota van inlichtingen f9O8, e54Og9O

Inleiding
Bijgaand treft u aan de vragen en de daarbij behoiende antwoorden, die zijn gesteld naar aanleiding van de
offerteaanvraa g behorende bij de boven genoem de aan bestedi ng.

De vragen (en antwoorden) zijn geanonimiseerd weergegeven en gezonden aan alle partijen die uitgenodigdzijn om in te schrijven.

Voor ieder onderdeel van OCW is het
dezelfde opbouw.

Geen onderscheid. Wel afscherming
en indeling volgens de
verzorgingsgebieden, zoals ook in
het P-direktsysteem bestaat.
Gegevens voor de manager moeten
ook voor ande ren zijn afgeschermd.
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aan
Di nn P-schouw

- E540890

Hebben alle diensten een zelfde opbouw van de
vraagstelling of wil elke dienst eigen specifieke
vra kunnen ?

Is de behoefte aan informatie voor P-adviseurs, p-
beheerders en Informatiespecialisten gelijk of
ondemcheidend ten opzichte van elkaar? Indien
onderscheidend, over welke informatie moeten zij
afzonderlijk kunnen beschikken?
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Zie antwoord bij 2

De wens is een volledig ingericht
systeem dat voor alle organisatie-
onderdelen op dezelfde manier is
ingericht. Daarbij is het de
bedoeling dat bij het digitaal
inloggen de betreffende key
user/manager direct de gegevens
van zijnlhaar organisatieonderdeel
ter beschikking heeft. zie ook
antwoord bij 2 en 3.
Deze verwijzing is niet juist: er dient
naar paragraaf 3.6 verwezen te
worden.

De beoogde winnaar krijgt 8 weken
om de GVA te overleggen. Mocht hij
niet in staat zijn deze te verstrekken
dan wordt de opdracht automatisch
gegund aan de eerstvolgende partij
van de ranglijst die weel een GVA
kan overleggen.

Een demonstratie van de
beschikbare web based software en
een toelichting conform de
offerteaanvraag in hoeverre de
offerte aansluit op het functioneel
¿rntwarn

Geldt dit ook voor de kleinere buitendiensten die
direct hangen onder het bestuursdepartement. Zo
ja, hoeveel kleinere bestuursdiensten zijn er?
Wilt u een systeem casco aangeleverd krijgen die u
zelf inricht of wilt u dat er een systeem wordt
geplaatst waarbij de inrichting door de
opdrachtnemer wordt gedaan na overleg met elke
afzonderlijke dienst en daarbij door deskundigen
van de opdrachtnemer worden geadviseerd?

In 3.11 verwijst u naar 3.7: Ïnschrijver dient de
Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van
aanbestedende diensten in te vullen en rechtsgeldig
ondertekend op te nemen in de offerte conform de
in paragraaf 3.7 aangegeven indeling", Wij snappen
niet wat deze verwijzing behelst, kunt u dit

In 3.11 geeft u aan dat bij gunning de beoogde
winnaar een gedragsverklaring aanbesteden (GVA)
dient te overleggen. De aanvraagterm¡jn is groter
dan de doorlooptijd van dit offertetraject. In het
geval dat deze verklar¡ng niet in ons bezit is: Hoe
wenst u hiermee om te gaan?

4.4: Kunt u specificeren hoe u de proof of concept
wil inrichten? Hoe gaat u om met benodigde
aanpassingen die nog niet zijn gerealiseerd?
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De softwa re wordt aangekocht door
het concern OCW en daardoor wordt
OCW eigenaar. Het concern OCW
plaatst de software op een intern
beveiligd netwerk. Het systeem zaf
noo¡t b¡j externe partijen worden
gehost!

Na het geven van een commando
aan functioneel beheer bij OCW.
E.e.a. is afhankelijk van de planning
van de schouw door de organisatie-
onderdelen.

Het betreft een handleiding voor de
gebruiker van het systeem (key-
user, manager, functioneel beheer)

Internetexplorer 8 (DUO Groningen)
en Internetexplorer 9 (OCW en
overige diensten),

Eis 1: Tijdens het voortraject is gebleken dat
opdrachtgever de software in-house wil plaatsen.
Het al dan niet beschikbaar zijn van informatie door
derden is in dat geval niet uitsluitend een taak van
de soñruare-leverancier, Ook het aanbieden van de
software op een beveiligde link is een onderdeel dat
niet uitsluitend door de software-leverancier
bepaald wordt. Mocht dit niet het geval zijn en deze
eis toch blijft staan, kan de software uitsluitend
geplaatst worden in het datacenter van de

everancier. Graag vernernen wij of u dit
kzo z

Eis 4, 2e bullet. Automatische update en een
moment van foto maken. Het HR3p model wordt
gebruikt om op momenten een 'foto,te maken van
de organisatie die geanalyseerd kan worden.
Tijdens dit proces wordt in de regel niet gesleuteld
aan de database. Een automatische update kan er
toe leiden dat tijdens het maken van de 'foto,het
beeld wordt bewogen. Wilt de opdrachtgever een
volcontinue automatische update of na het geven
van een commando de gegevens te updaten?

(Sub)s unningscriteria hoofdstuk 5.2,c: Wat bedoelt
u precies met de handleiding voor de software? Het
invullen van het schouwformulier als de directe
gebruiker of (ook) de bediening van content
managementsysteem (CMS)?

Binnen welke webbrowsers dient de software
bènaderbaar te zijn?
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De competenties zijn gekoppeld aan
het individu en zijn na 2 jaar niet
meer geldig, dus niet meer
zichtbaar.

Het is niet bezwaarlijk dat de
detailrapportage in Excel wordt
geëxporteerd, maar het heeft de
voorkeur dat het conform het
functioneel ontwerp ook in txt en
csv exporteerbaar is.

Van zowel bijlage 1 als 2 alleen de
gegevens onder de kopjes
"persoonlij ke gegevens",
"organisatiegegevens" en
"dienstverband" komen uit P-direkt.
Deze gegevens dienen door het op
te leveren systeem goed te kunnen
worden ingelezen. Dit gebeurt niet
door een automatische update maar
handmatig door functioneel beheer
b¡j ocw.

is het bezwaarlijk als de detailrapportage als export
in Excel wordt gegenereerd?

2

3

3

Functioneel
ontwerp, bijlage 1

Functioneel
ontwerp, bijlage 1

Functioneel
ontwerp, bijlage 1

72

13
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aliteit van de competenties/kwalificaties
maximaal 2 jaar. Dit betekent dat de
geschouwde competenties maximaal 2 jaar geldig
mogen zijn. Dit houdt in dat de op het moment van
schouwen de competent¡e een einddatum mee moet
krijgen. (Dus schouwen op 01.01.2013 betekent dat
de competentie een einddatum mee krijgt van
31.72.2074.
Wat gebeurt er op de ingevoerde einddatum met de
geschouwd competentie?

Uitwisselbaarheid / Interfacing
De gegevens moeten uitwisselbaar zijn met andere
systemen (Bijvoorbeeld SAP / P-Direkt). Zodat de
gegevens gecombineerd kunnen worden met andere
rapportagesystemen. Het formaat van de uit te
wisselen gegevens wordt gedaan door middel van
.csv of .txt bestanden."

Kunt u aangeven welke gegevens uit de in bijlage 1
en 2 van het FO genoemde formulieren uit SAP
en/of andere systemen worden aangeleverd? Mogen
deze gegevens middels een import / export ter
beschikking gesteld worden of moet er een
geautomatiseerde koppeling met de van toepassing
zijnde systemen ontwikkeld worden? Als dit laatste
het geval is dient het Ministerie van OCW een
technische beschrijving van deze koppeling(en) toe
te voegen om een pr¡js te kunnen bepalen.



De scan informatiebeveiliging is een
checklist die bepaald of het nodig is
om een uitgebreide risicoanalyse
voor het systeem uit te voeren. De
scan is voor intern gebruik en kan
niet door derden worden ingezien.

Over 3 jaar vanwege de mogelijke
optie tot verlenging.

In dat geval hoeft u niets in te
vullen (dus ook geen 0).

Een helpdesk die zowel voor de
systeembeheerder en eventueel
voor de gebruiker beschikbaar is
voor vragen.

De functioneel beheerders van de
OCW organisatie moeten in staat
zijn de aanpassingen te kunnen
verrichten (max. 2 medewerkers).

Een verzoek tot wijziging (change)
of een oplossing voor een probleem
(call).

H oe zit een scan informatiebeveiliging er uit?

Prijsopgave(Bijl age 2 van uw stukken) laat een
tabel zien voor drie jaren. Wilt u over 3 jaar
beoordelen of over 2 jaar, de termijn die in uw
stukken staan vermeld? Een 0 vermelding wordt
namelijk door de opdrachtgever
niet geaccepteerd.

een mogelijke opdrachtnemer voor bepaalde
essentiële onderdelen geenkosten hoeft te
berekenen omdat het al standaard in het systeem
zit, hetgeen een € 0,-- oplevert, wordt dit niet
geaccepteerd. Hoe los dit op bij de opgave of moet
in elke kolom per definitie een bedrag worden

Wat ziet u als onderneming vanuit de helpdesk?
Gaat dit om inhoudelijke ondersteuning
bijvoorbeeld van de gebruiker of vraagbaak bij
technische storingen, waargenomen door de
gebruikers of uitsluitend vragen van bijvoorbeeld de
professionel e a pp I i cati e- of systeem beheerd ers?

Is het de bedoeli ng dat er per locatie of dienst een
of meerdere medewerkers worden opgeleid om
(kleine) aanpassingen zelf te verrichten en zo ja,
om hoeveel medewerkers gaat het?

Bij helpdesk geeft u aan dat u een prijs per case
wilt zien. Kunt u toelichten wat u met 'per case'
bedoelt?
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Het (te bouwen) systeem moet de
gegevens kunnen inlezen. Hiervoor
dient OCW aan te geven hoe deze
gegevens exact zijn gedefinieerd
(numeriek, alfanu meriek, datumveld
etc) Dit zien wij als de koppeling
met P-direkt gegevens. Import en
export gebeurt handmatig door de
functioneel beheerder bij OCW, D¡t
is onderdeel van het offertetraject
(a). De kosten kunnen worden
geschaard onder de
¡mplementatiekosten (b). Wij zien
dit als afstemming over het te
bouwen format waarin de gegevens
uit P-direkt kunnen worden
ingelezen. Er is geen aanpassing
aan P-direkt zijde mogelijk.

Ja. Zie bijlage Eigen Verklaring
hoofdstuk 4.
Nee.

Bij deze

Nee.

Er dient een koppeli ng te komen met P-Direkt (SAp)
te komen. Om een koppeling te realiseren dient
altijd afstemming te zijn tussen de twee partijen.
Pas hierna kan een goede prijsinschatting worden
gemaakt,
a. Is de koppeling een onderdeel van dit
offertraject?
b. Zo )a, onder welke noemer wilt u deze kosten
scharen
c. Hoe gaat u om met het feit dat de kosten kunnen
variëren na afstemming? Of dat er kosten gemaakt
dienen te worden aan de zijde van p-Direkt?

Zijn er facultatieve uitsluitingsgronden van
toepassinq?
Zijn de geschiktheidseisen van toepassing? Zo ja,
ziin deze uitoewerkt?
Dit is pas echt in te vullen en van toepassing als wij
zicht hebben oo bovenstaande 2 vraoen
Onder het begrip "documentatie" kan volgens
jurisprudentie ook de broncode gerekend worden.
De broncode alsmede technisch en functioneel
ontwerpmateriaal van (standaard) programrnatuur
raakt kern van de bedrijfsactiviteiten van
leverancier,

Gaat het Ministerie van OCW akkoord om de
broncode alsmede het technische en functioneel
ontwerpmateriaal uitdrukkelijk uit te sluiten van de
definitie docu mentatie?
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Art. 12.6 biedt voldoende
waarborgen voor wat u bedoelt, De
tekst wordt niet aangepast.

Hier gaan wij niet mee akkoord.

Hier gaan wij niet mee akkoord.
"Bruikbaarheid" is geen onderwerp
van dit artikel. Wellicht bedoelt u
"haalbaarheid" in lid 2. Naar onze
mening is in lid 3 voldoende
duidelijk bepaald wat de
verantwoordelijkheden van zowel
Wederpartij als Opdrachtgever in
deze zijn.

Wat onder "gebrek" dient te worden verstaan is
ruim omschreven. Elke storing die beoogd gebruik
in de weg staat, wordt aangemerkt als gebrek. Dit
dient explicieter gemaakt te worden.

Gaat het Ministerie van OCW akkoord met
onderstaa nde tekstvoorstel :

"Een aan leverancier toe te rekenen gebrek in de
programmatuur dat het normale gebruik van de
Prestatie belemmert of het anderszins niet-conform
specificaties als beschreven in de documentatie
functioneren van de Prestatie

Het "gebruiksrecht" wordt zeer ruim en rekbaar
omschreven.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord met
onderstaande tekstvoorstel :

Het recht van Opdrachtgever om de prestatie(s)
uitsluitend binnen zijn eigen organisatie door
geautoriseerde personen te laten gebruiken en
uitsluitend voor gebruik ten behoeve van de eigen
organisatie van Opdrachtgever voor de interne
doeleinden van zijn organisatie

Gaat het Ministerie van OCW akkoord om op te
nemen dat de beoordeling door leverancier van de
bruikbaarheid van de Prestatie voor de
doelstellingen en locatie van Opdrachtgever
alsmede de haalbaarheid binnen de door
Opdrachtgever aangegeven kaders, is gebaseerd op
de door het Ministerie van OCW verstrekte
informatie en gegevens
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30 ARBIT, bijlage 5 art.8.1,
8,2,9,3,9,4

3 Zeer ruime omschrijving van maatwerkprestaties.
Overdracht van lE-rechten en afstand
persoonlijkheidsrechten op deze prestaties aan het
Ministerie van OCW. Bovendien bij verschil van
mening geldt als uitgangspunt dat het Ministerie
van OCW rechthebbende is.

Gaat het Ministerie van OCW akkoord mêt
onderstaa nd tekstvoorstel?
"Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder,
maar niet beperkt tot het auteursrecht,
m e rke n recht, octroo i recht, h a n de I s n a a m re cht, m et
betrekking tot enig werk, waaronder mede
beg repen documenten, ontwerpen,
co m p u t e r p rog ra m m a tu u r,
maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet
e I e ktro n i sch va stg e I eg de i n form ati e, b I ijft be ru ste n

leverancier of de derde van wie leverancier het
heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever

ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze
worden de intellectuele eigendomsrechten met

tot enig werk overgedragen aan
Opdrachtgever. Indien leverancier een

aan Opdrachtgever verleent, is dat
een n¡et exclusief en niet-overdraagbaar

Alle rechten van intellectuele
eigendom op alle krachtens de Overeenkomst
ontwíkkelde of ter beschikking gestelde

en documentatie alsmede
voorbereidend materiaal daaruan, berusten
ttif<lttifand hìì lcvcrancier ôn¡lra¡-hfnevcr i< niaì

8.1 is er duidelijk in wanneer het
maatwerk is of niet. Geen aanleiding

m aan te passen.



gerecht¡gd de programmatuur en documentatíe te
vervreemden, te bezwaren dan wel, in (sub)ticentie
te verstrekken. Opdrachtgever zal de
Programmatuur of de in de onderhavige bepaling

za ken n iet ve nteelvo ud ig en, o pen ba a r
of daarva n kopieën vervaa rdigen.,'

vendien houdt artikel 8,7 sub b een onbeperkt
in. Dat is niet redelijk,

het Ministerie van OCW akkoord met
derstaand tekswoorstel?

Opdrachtgever mag de Prestaties uitsluitend binnen
zijn eigen organisatie door geautoriseerde
gebruikers laten gebruiken en uitsluitend voor
gebruik ten behoeve van de eigen organisatie van
Opdrachtgever voor de interne doeleinden van zijn
organisatie. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
om derden de Prestaties te laten gebruiken of de
Prestaties ten behoeve van derden aan te wenden,
tenzij zulks anders in de Overeenkomst is vermeld.
Het gebruiksrecht omvat uitsluitend gebruik op de
i nfra stru ctu u r v a n I eve ra n ci e r, h et g e b ru i ks rec ht
omvat geen recht tot gebruik van de prestaties op
co m pute rsy ste m e n a n d e rs d a n d e i n fra stru ctu u r
v a n I eve ra n ci er. H et g e b ru i ks recht i s. n i et- excl usi ef
e n n í et- ov e rd ra a g ba a r. H et g eb ru i ks reiht o m vat
het gebruik van de standaard in de prestaties

wezige functionaliteiten zoals beschreven in de
van de betreffende Prestatie



ARBIT, bijlage 5 art.8.5 3 Bevat een zeer ruime vrijwaringbepaling. Bevat een
te breed geformuleerde vrijwaring. Als gevolg
hiervan is leverancier onbeperkt aansprakelijk voor
mogelijke claims van derden gebaseerd op een
beweerdelijk auteursrecht inbreuk alsmede voor
claims gebaseerd op vergelijkbare aanspraken ter
zake kennis, ongeoorloofde mededinging en
dergelijke, Vrijwaringen zijn niet verzekerbaar
(zeker niet een die niet nader is bepaald zoals deze
vrijwaring) en doen leverancier in procesposit¡e van
het Ministerie van OCW treden, Bovendien is de
vrijwaring niet gekoppeld aan enig maximum.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om deze
vrijwaring te beperken tot aanspraken die zijn

baseerd op vermeende inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van die derde en de vrijwaring

€ 1.000.000,-- per claim

Acceptatie vindt pas na livegang
plaats. We gaan niet akkoord met
betaling vóór de accept¡e.

Hier gaan wij niet mee akkoord

Artikel 11.1 Betalingsverplichting voor
Opdrachtgever ontstaat pas na acceptatie van de
programmatuur.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om de
implementatiekosten wel voor livegang (acceptatie)

Algemeen: Gaat het Ministerie van OCW akkoord
dat de beperking van de aansprakelijkheid van
leverancier mede van toepassing is op de
ga rantiebepalingen?
Artikel 12,4
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om deze
a pa rte aanspra kel ij kheidsbe pa I i ng te laten verva I len
en te volstaan met de algemene
aansprakel ijkheidsbepaling?
Artikel 12.6
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om de
zinsneden 'voor zover Wederpartij aantoont dal en

4

4

art. 11

t2

ARBIT, bijlage 5

ARBIT, bijlage 5

31

32

33



ARBIT, bijlage 5 art. 18,3,
18.4

6 Artikel 18.3
Welke gedragscode wordt hier in casu bedoeld? Kan
het Ministerie van OCW deze bij beantwoording

zodat leverancier weet wat er van hem
verlangd?

kel 18.4
Gaat verder dan wettelijke bepaling. Volgens Wbp
ruimte voor afweging van belangen.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om toe te

: "Wederpartij verleent in alle redelijkheid
haar medewerking?"

mbt 18.3 gedragscode, zie bijlage,
mbt 18.4 OCW gaat akkoord.

Hier gaan wij niet mee akkoord.

OCW gaat akkoord.

Niet werkbaar voor leverancier bij noodzakelijk
koppeling met systemen bij het Ministerie van
OCW. Leverancier is bovendien al aansprakelijk
voor hulppersonen.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord met
onderstaa nd tekstvoorstel ?

"Het is leverancier toegestaan derden bij de
uitvoering van haar verplichtingen in te zetten.,,

.. Instemming maatregelen laat eventuele fatale
leveringstermijn onverlet. Vertraging kan ook
oorzaak hebben in enig handelen/nalaten het
Ministgerie van OCW en/of haar personeel. Dit is,
zoals het artikel gelezen wordt, een onredelijke
bepaling.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om op te
nemen dat partijen in overleg zullen treden bij
dreigende vertraging om een voor beide partijen
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ARBIT, bijlage 5 art.26 7 Aansprakelijkheid omvat alle soorten schade:
directe schade en gevolgschade. Hoge
aansprakelijkheid van persoons- en zaakschade van
1.250.000,-- per aanspraak. Omvat ook aanspraken
van derden.
Aansprakelijkheidsbepaling zoals opgenomen in
ARBIT voorwaarden staat niet in verhouding tot de
waarde van de te leveren prestatie.
Gaat het M¡nisterie van OCW akkoord met
onderstaa nd tekstvoorstel ?

"Leverancier aanvaardt een verplichting tot
schadevergoeding voor zover en tot zover dat uit dit
artikel blijkt. De totale, cumulat¡eve
aansprakelijkheid van Leverancier jegens
Opdrachtgever voor directe schade'is beperkt tot
een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de
drie maanden voorafgaande aan het
schadetoebrengend feit aan leverancier, uit hoofde
van deze Overeenkomst, betaalde bedrag of €
250.000,-- indien dit laatste bedrag lager is.
Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor
enige indirecte schade, daaronder begrepen
winstderving, verlies van gegevens, (schade-)
vorderingen van derden, boetes of naheffingen,
gemiste opbrengsten of besparingen of andere
indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit
uit of in verband staat met niet nakomen van enige
verplichting van leverancier, dan wel enig
onrechtmatig handelen.
De vorige leden van dit artikel zijn niet van

OCW gaat akkoord met een
verlaging van de aansprakelijkheid
tot een bedrag van € 750.000 per
aanspraak.
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38 ARBIT, bijlage 5 art. 30 I Artikel 30.2
Geeft recht tot ontbinding in geval van overmacht
na term¡jn van 15 werkdagen. Dit is een
ongebruikelijk korte termijn,
Gaat het Ministerie van OCW akkoord met het
onderstaand tekstvoorstel?
In geval van overmachtsituatie gaan partijen niet
eerder tot ontbinding over dan na het verstrijken
van een termijn van zestig dagen,
Na ontbinding ontstaan voor partijen verplichtingen
tot ongedaanmaking over en weer van hetgeen
reeds is gepresteerd. Partijen zijn er bij gebaat om
gevolgen ontbinding vooraf te regelen.

Gaat het Ministerie van OCW verder akkoord met
onderstaand tekstvoorstel?
"Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is
gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn."

30.3
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om artikel
30.3 wederzijds te stellen en ontbinding in het
geval van ingrijpende wijziging in de zeggenschap
over de activiteiten van leverancier dan wel in geval
fusie of overname, te laten vervallen?

Gaat het Ministerie van OCW akkoord dat
ontbinding in geval van beslag pas mogelijk is
indien heqlan na nnheffinncnrnrprllrre niet wnrdt

Hier gaan wij niet mee akkoord.



opgeheven en door beslag de overeenkomst niet
kan worden vooftgezet?

Gaat het Ministerie van OCW akkoord met om
onderstaand teksWoorstel toe te voegen aan de
laatste zin van artikel 30.3?
"indien en voor zover deze bevoegdheid wordt
toegepast met in achtneming van de beginseten
van proportionaliteit en non-discriminatie.,'

30.6
Op grond van dit artikel kan een overeenkomst van
opdracht te allen tijde worden opgezegd, ook als
sprake is van een overeenkomst voor bepaalde
duur. Voor leverancier niet aanvaardbaar
overeenkomsten voor bepaalde tijd diene'n niet

te kunnen worden opgezegd, werking
n artikel 7:4OB BW dient dan ook te worden

uitgesloten. Van een overeenkomst van opdracht is
al snel sprake (implementatie, onderhoud, support,
beheer, ASP),

Gaat het Ministerie van OCW akkoord dat artikel



Geen tijdelijk gebruikersrecht, het is
onbeperkt op dat stuk waarvoor
concern OCW betaald. Heeft.
Niet akkoord met onderstaand
tekstvoorstel. Artikel 43.1 geeft
duidelijk aan wat er bedoeld wordt.

Artikel 43.t en 43.2
Gebru i ksrecht is eeuwigdu rend, onherroepel ij k en
onbeperkt. Gebruiksrecht strekt zich ook
automatisch uit over nieuwe versies, Zonder dat
additionele vergoeding is vereist, valt onder gebruik
het gebruik van alle functionaliteiten ook al staan.
deze niet in documentatie vermeld, het onbeperkt
maken van kopieën en deze op te slaan en te
testen, het recht om standaardprogrammatuur voor
test- en ontwikkeldoeleinden te gebruiken en tot
slot programmatuur zonder enige begrenzing en
beperking te gebruiken.
Dit is niet redelijk/aanvaardbaar.

Gaat het Ministerie van OCW akkoord met
onderstaa nd tekstvoorstel? :

Opdrachtgever mag de Prestaties uitsluitend binnen
zijn eigen organisatie door geautoriseerde
gebruikers laten gebruiken en uitsluitend voor
gebruik ten behoeve van de eigen organisatie van
Opdrachtgever voor de interne doeleinden van zijn
organisatie. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
om derden de Prestaties te laten gebruiken of de
Prestaties ten behoeve van derden aan te wenden,
tenzij zulks anders in de Overeenkomst is vermeld.
Het gebruiksrecht omvat uitsluitend gebruik op de
infrastructuur van leverancier, het gebruiksrecht
omvat geen recht tot gebruik van de Prestaties op
computersystemen anders dan de infrastructuur
van leverancier. Het gebruiksrecht is niet-exclusief
en niet-overdraagbaar.
Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de
standaard in de Prestaties aanwezige
functionaliteiten zoals beschreven in de

10art. 43ARBIT, bijlage 539



ARBIT, bijlage 5 art. 45 11 B¡j een "werkelijke" Saas oplossing zal geen
installatiekopie worden verschaft. Opdrachtgever
kan geen installatie zelf tot stand brengen.

Leverancier gaat (met name ook met oog op
uitputtingsleer uit het auteursrecht!) niet akkoord
met het verschaffen van een kopie van de
programmatuur op een stoffelijke drager.

Gaat het Ministerie van OCW akkoord om artikel 45
te laten vervallen zodat er rekening wordt
gehouden met inschrijvers die een "werkelijke,,

Het wordt geen Saas oplossing.
Software wordt intern gehost op een
beveiligde server concern OCW.

Hier gaan wij niet mee akkoord. Het
gaat niet om aanpassingen in
Standaardprog rammatuur d ie
Wederpatij voor andere klanten zou
willen toepassen, maar om
aanpassingen "specifiek ten
behoeven van Opdrachtgever".

Defi nitie van maatwerk is heel ruim geformuleerd:
valt alles onder wat specifiek ten behoeve van het
Ministerie van OCW wordt ontwikkeld, waaronder
tevens aanpassingen op de standaard
programmatuur. Dit is niet aanvaardbaar.
Aanpassingen op standaard programmatuur zal
leverancier voor meerdere klanten willen toepassen

Gaat het Ministerie van OCW akkoord met
onderstaand tekstvoorstel?
"Maatwerkprogrammatuur : specifiek ten behoeve
van Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde
Programmatuur, niet zijnde aanpassingen op de
standaard programmatuur. De rechten van
intellectuele eigendom op Maatwerkprogrammatuur
rusten bij de Leverancier tenzij Partijen in de
overeen kom st h ierva n u itd ru kke I ij k zij n
afgeweken.

L2art. 48ARBIT, bijlage 5
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ARBIT, bijlage 5 art. 53 t2 Dagelijkse leiding en toezicht op de uitvoering van
de opdracht ligt volledig bij leverancier. Niet
redelijk; onder andere implementatie is een
gezamenlijke inspanning waarbij leverancier
afhankelijk is van medewerking en inzet van de
overheid.

Gaat het Ministerie van OCW akkoord om op te
nemen dat de dagelijkse leiding van en het toezicht
op de uitvoering van de Overeenkomst bij
Opdrachtgever en leverancier gezamenlijk

53 is van toepassing op
¡esdiensten en niet op deze

nvraag

oCW gaat akkoordDe programmatuur dient zowel in objectcode als
broncode te worden opgeleverd, Niet aanvaardbaar
tenzij in de overeenkomst partijen uitdrukkelijk zijn
overeengekomen dat leverancier de auteursrechten
op bepaalde, in de Overeenkomst nauwkeurig
omsch reven maatwerkprog ra m matu u r ove rd raa gt
aan het Ministerie van OCW.

Gaat het Ministerie van OCW akkoord met
onderstaande tekstvoorstel als toevoeging op artikel
57?
De Opdracht tot ontwikkeling van
Maatwerkprogrammatuur omvat de Oplevering
daarvan. Oplevering vindt plaats in objectcode
tenzij Partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.

t2art. 57ARBIT, bijlage 5
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ARBIT, bijlage 5 58 t2 Zie ook opmerkingen bij artikel 11 Arbit
n

58.3 en 58.4
vaag omschreven. Niet akkoord, tenzij onder de

volgende voorwaarden:
. Acceptatie dient plaats te vinden op basis van
objectieve criteria die erop gericht zijn vast te
stellen of de programmatuur voldoet aan hetgeen
schriftelijk is overeengekomen;
r Leverancier dient in de gelegenheid te worden
gesteld bij de acceptatie aanwezig te zijn;
¡ Acceptatie dient niet te worden onthouden op
grond van kleine gebreken die ingebruikname van
het systeem niet in de weg staan.
Gaat het Ministerie van OCW akkoord om
bovenstaande (drie) punten op te nemen/te

is rd

Ja, Toetsing vindt plaats via Interne
Scan Baseline Informatiebeveiliging.

Dit is een uitgebreid docum ent. Zijn alle beschreven
wensen/eisen in dit document van toepassing? Hoe
vindt toetsing plaats?

13Bijlage BIR TKN
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

MyForms B.V.
T.a.v.
Hogeweç 21
53OI LB ZALTBOMMEL

Daturn
Betreft

on¡a rtl¡rantL

5440 7 l

,r) 9 september 2013
Mededeling gunningsbeslissing I908 Digitaìisering P-schouw

Geachte

De afgelopen periode zijn de ontvången offertes voor Digitalisering P-schouw
grondig bestudeerd en beoordeeld. Daãrbij ¡s uitgegaan van hetgeen de
inschrijvers o ns sch rifrel ij k hebben aa n gereikt.

Aan de hand van in de offerteaanvraðg opgenomen gunningscriterra heeft een
inhoudelijke beoordeling en onderlínge vergelijking van de offertes
plaatsgevonden.

De Þeoo¡deling heeft ertoe geleíd dat uw offerte d.d. I september jl. is
aangemerkt als de economisch meest voordelige inschrijving. D€ opdracht werdt
hierbij dan ook aån uw organisatie gegund. Ik feliciteer u met d¡t resultaat.

De overige inschrijvers heb ik gelijktijd¡g mededeling gedaan van mrjn
gunningsbeslissing.

Zoals aangegeven in de offertea:rnvraåq¡ zijn og de met u te 6luiten
overeenkomst de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Bij IT-overeenkomsten 2010
(ARBIT-2010) van toepassing.
^^ 

l-^*^vP ^vrLc Lçril¡rJt¡ ÃurrL u uc uvËrceilKurft5( Let unogfLgKefllilg (g9elrìoeE ¿left.

Graag spreek ik het vertrouwen uit dat met deze gunningsbeslrssing een basis
voor een voor beide partí¡en preltige samenwerking tot stand is gebracht.

Hoogachtend,

De miniqter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
naç ^'
Dirc....=.,, --soneel & Organisðtie

!.!q:rl{l I vJ.1 i
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r¿ 8r.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donoerdag 4 november 2010 L4:56

. @readsoft.com'
Offerteaanvraag inzake Scanoplossing SAP, referentienummer MO-GS-10-460
Offerteaanvraag aan Readsoft.doc

Geachte

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

Binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/DUO worden op dit moment ca.
35.000 facturen per jaar ontvangen. Door een centralisatie van de betaalfunctie binnen OCW zal dit
aantal toenemen tot 70.000 tot 100.000 facturen per jaar. Echter, op termijn zal een groeiend deel
van de facturen conform elektronisch (XML) facturen via Digipoort gaan lopen. Deze twee
ontwikkelingen werken tegengesteld, zodat het maximum in te verwerken facturen niet precies
Þepaald kan worden

DUO is voornemens dit proces te automatíseren, waarbij enerzijds gebruik gemaakt wordt van het
bestaande document scanning en registratie van de postkamer en waarmee alle inkomende papieren
facturen gescand worden, anderzijds gebruik gemaakt wordt van het bestaande SAP-systeem en de
daarin opgenomen workflows en verwerkingsprocedures.

DUO nodigt U hierbij uit om een offerte hiertoe uit te brengen, In bijgevoegde offerteaanvraag treft u
alle relevante informatie aan.

Indien U niet wenst deel te nemen of niet kunt deelnemen aan deze offerteaanvraag verzoeken wij U
dit tijdig aan te geven aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Inkoper ad Interim

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

T +31 50 599 97 72
Mail to:
www.ocwduo.nl

,@ocwduo.nl

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het formaat ,doc .xls of .pdf. Bestanden in 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. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extenties bevatten zullen in
zijn geheel worden geweerd.

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2008) en/of Diensten
(ARVODI 2008) van toepassing.
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Wtrye-!
Dienst Uiwoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cukuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Readsoft B.V.
ï.a.v.
Astronaut 22
3824 MJ AMERSFOORT

Datum
Betreft Meervoudig onderhandse offefteaanvraag scanoplossing SAP
Ref.nr. MO-GS-10-460

Geachte heer/mevrouw,

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

Binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/DUO worden op
dit moment ca. 35.000 facturen per jaar ontvangen. Door een centralisatie van de
betaalfunctie binnen OCW zal dit aantal toenemen tot 70.000 tot 100.000 facturen
per jaar. Echter, op termijn zal een groeiend deel van de facturen conform
elektronisch (XML) facturen via Digipoort gaan lopen. Deze twee ontwikkelingen
werken tegengesteld, zodat het maximum in te verwerken facturen niet precies
bepaald kan worden.

Deze facturen worden op dit moment:
. voor facturen die aan een bestelling gerelateerd kunnen worden:

geregistreerd in het SAP systeem, en vervolgens geboekt en verwerkt;
. voor papieren facturen waar geen valide referentie naar een bestelling te

maken is: in een workflow procedure in het SAP systeem verder
afgehandeld,

DUO is voornemens dit proces te automatiseren, waarbij enerzijds gebruik
gemaakt wordt van het bestaande document scanning en registratíe van de
postkamer en waarmee alle inkomende papieren facturen gescand worden,
anderzijds gebruik gemaakt wordt van het bestaande SAP-systeem en de daarin
opgenomen workflows en verwerkingsprocedures.

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

l) Een automatiseringsoplossing die in staat is om conform het voorgenomen
proces factuurontvangst (zie bijlage a) voor zowel de papieren stroom als
de elektronische stroom facturen te ontvangen en verwerken;

2) Op basis van ontvangst van de gescande factuur automatisch de
herkenning van de factuur aanvangt;

3) Met een herkenningpercentage van 7Oo/o bij aanvang en 90o/o na een
inleertijd van 2 maanden;

4) Voor documenten die gerelateerd kunnen worden aan een bestelling, of

Afdel¡ng
lnkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo. nl

Coñtactg€gevsng

Senior inkoper
aanbestedlng@ocwduo,nl

Onrê referentie
MO-GS- 10-460

Uw rcfrrantiê

Uw br¡ct van

BUlag€n

Bijlage A: procesbeschrijving

Fåctuurontvðngst SOll

Bijlage B: systeem- en

netwerkinfrastructuur DUO

Bijlage C: Worktlow

ontvôngen fðcturen SOLL
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MO-GS-10-460 SCANOPLOSSTNG SAP

aan een in het SAP systeem bekende leverancier (vendor of invoicing
party): een geautomatiseerde (MM) registrat¡e van deze facturen met alle
bekende en in te vullen gegevens; voor documenten die hieraan niet
gerelateerd kunnen worden: opname in een uitvallijst en ondersteuning
om de bijbehorende SAP gegevens te kunnen vinden, danwel de factuur
als onrechtmatig te kwalificeren;
Werkend opleveren van dit proces in de ontwikkelomgeving van DUO;
Ondersteuning bij de ingebruikname van het systeem, en het "inleren"
van factuurherkenning.

s)
6)

2. Randvoorwaarden gestcld door dc huidigc ¡nfrestructuur
De geboden oplossing moet werken binnen de huidige DUo- ¡nfrastructuur. Deze
bestaat uit de volgende efementen:o Kodak i820 en Kodak i840 scanner bij de postkamer;. Documentopslag op het lokale netwerk;. Powersystem-I platform (zie bijlage b van deze oftefte aanvraag). Ingerichte SAP ECC 6.0 omgeving (zie bijlage c van deze offerte

aanvraag).
Hiervoor verwijzen wij u ook naar bijlage B system en -en netwerkinfrastructuur
DUO.

3. Overige infornratie:
DUO heeft kennis van de scanner en SAP omgeving in eigen beheer en zal
hiervoor ondersteuning in dit traject leveren. Van de leverancier wordt verwacht
dat zij kant-en-klare installatie instructies levert, technische systeem
documentatie en ondersteuning bij incidenten.
Daarnaast wenst DUo ten aanzien van de benodigde licenties een maintenance
overeenkomst af te sluiten.

4. Planning:
Vanaf januari 2011 zal de centralisatie van de betaalfuncties van OCW zijn
weerslag hebben op OCW/DUO. Daarom is DUO van zins om haast te maken van
dit traject:

week: 4 45 46 47 48 49 50 5l 52 1 2 3 4 5 6
Versturen
van offerte
aanvragen
Eventuele
leveranciers
vragen

Ontvangen
offertes

Selectie
oplossino

Leverino

lnstallatie
Opgeleverd /
werkend in
ontwikkel-
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4.1 Proccdurc

De offertes dienen uiterlijk 18 novcmber 2O1O bij DUO binnen te zijn. DUO
streeft er naar de opdracht wcck 48 dan wel uiterlijk in week 49 te verstrekken.
Mocht u vragen hebben ten aanzien van deze offerte aanvraag dan verzoek ik u
dit uiterliJk deze schriftelijk te stellen voor dinsdag 9 november 2010 12.00 uur.
De vragen kunt u mailen naar aanbestedino@ocwduo.nl.
Alle vragen zullen vervolgens anoniem worden verzameld en beantwoord door
DUO. De antwoorden zullen uiterlíjk op maandag 15 november 2O1O aan u
worden verstrekt.

5. Offertc
U sluit bij uw offerte een opbouw van gevraagde onderdelen 1 t/m 6 zoals
opgegeven bij punt 1 Opdrachtomschrijving. Dit betekent voor uw offefte het
volgende:
1. een overzicht van de kosten voor de aanschaf van licenties en maintenance,
uitgesplítst per benodigde licentie en op jaarbasis;
2, Overzicht van de benodigde ondersteuning zoals gevraagd in deze
offerteaanvraag uitgesplitst naar uren, tarief, met aangeven inspanning DUO en
inspanning leverancier;
3. Aantonen en verklaren dat de geboden oplossing past binnen het DUO proces
en architectuur zoals omschreven in de bijlagen A t/m C;
4. Automatische starten herkenningscyclus: aantonen door middel van een
onderbouwing en verklaren;
5. Automatische uitvoeren regístratiegang in SAP: aantonen door middel van een
onderbouwing en verklaren;
6. Kwaliteit automatische herkenning en matching: aantonen door middel.van een
onderbouwing en verklaren;
7: Leveren van de oplossing binnen de gestelde planning: hetopleveren van een
planning.

Transport
acceptetie
omoevino

lnleren
verschillende
factuurdocu
menten

naar
Transport

Productie

Opgeleverd
aan
eindgebruíke
rs
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Ik verzoek u uw ofterte uiterlijk 18 november 2O1O in te dienen. Deze dient
voorzien te zijn van de gevraagde financiële onderbouwing zoals opgenomen in
punt 1 opdrachtomschrijving en punt 6 prijsstelling.

De offerte client gestrrrrrrl te worden aan:
Dienst U¡tvoering Onderwijs
T.a,v.'
Kempkensberg 4
9722 TB Groningen

Voorts verzoek ik ù dezelfde dag een digitale versie te sturen naar het e-
mailadres met vermelding van behorend kenmerk bij deze offerteaanvraag:
aanbestedi ng @ocwduo. nl

6. PriJsstclling
In de offerte dient u een vaste totaalprijs op te nemen voor het gevraagde
Hiervoor doet u een aparte opgave. Gelieve een onderbouwing van de totaalprus
op te geven door een uitsplitsing te maken van alle onderdelen ( exclusief BTW)
zoals opgenomen in punt 5 Offerte.

De aan te bieden totaalprijs is all-in. Dat wil zeggen dat in ieder geval zijn
inbegrepen ten behoeve van de migratiekosten en daarbij in te zetten
medewerkers: salariskosten, overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk,
kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis- en
verblijfkosten (woon-werkverkeer), parkeerkosten, opleidingskosten, wervings- en
selectiekostenf vervanging, verzekeringspremies, winst, herstel van eventuele
gebreken, het verstrekken van instructies, nazorg en alle eventuele bijkomende
kosten, zoals de kosten voor voorbereiding en uitvoering.

Hct all-¡n tarief is exclusicf dc van tocpassing zijndc BTW.

7. Concept naderc overeenkomst en ARBIT en overigc bcpalingen
Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de duur van
één jaar. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van der zijnde
van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De wederzijdse
rechten en verplíchtingen van paftijen zullen uitsluitend worden geregeld door een
overeenkomst en de daarbij behorende ARBIT. De ARBIT kan op uw verzoek
worden verstuurd.

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

DUO behoudt zich het recht voor om een nadere toelicht¡ng te vragen op de
uitgebrachte offerte. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere)
afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk
zijn bevestigd,
Aan het uitbrengen van uw offefte zullen voor 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
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schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid
aan DUO. In dat geval is er ook geen enkefe verplichting tot vergoeding van welke
schade of kosten dan ook.

8. Gunningsproccdure
De aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gunningsprocedure die
in paragraaf is beschreven.

Procedurele toetst:
Allereerst zal worden getoetst of de offerte van de inschrijver 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 zoals beschreven in deze offerteaanvraag.
De offeÊes worden beoordeeld op de feitelijke inhoud van de papieren offertes op
de aanbieding met de "economisch meest voordelige inschrijving".

Gunning
Gunning vindt plaats op basís van de aanbieding met de "economisch meest
voordel ige i n sch rijvi ng".

De gunníngscriteria bestaande uit:
Priis: 40 punten bestaande uit:

. Kosten voor aanschaf inclusief 1 jaar ma¡ntenance 15 punten

. Kosten voor onderhoud en licentie op jaarbasis 15 punten

. Geoffreerde eigen inspanningen 10 punten

Kwaliteit: 60 punten, bestaande uit:
. Inpassen in DUO proces en architectuur k.o.
r Automatische starten herkenningscyclus 10 punten
¡ Automatische uitvoeren registratiegang in SAP 10 punten
¡ Kwaliteit automatische herkenning en matching 40 punten

ïijdigheíd:Leveren van oplossing binnen de planning k.o,

Er wordt naar gestreefd de gunning in wcck 48 dan wcl wcck 49 te laten
plaatsvinden.

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

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

Met vriendelijke groet,
Senior inkoper van Dienst Uitvoering Onderwijs
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 15 november 2010 17:38

Aanbesteding
Antwoorden op de Nota van Inlichtingen kenmerk MO-GS-10-460 Scanoplossing
SAP.

Beste Inschrijver.

Zoals vermeld in de offerte aanvraag ontvangt u hierbij de antwoorden op de Nota van Inlicht¡ngen in
kader van de aanbesteding MO-GS-10-460 Scanoplossing SAP.

GI
Vragcn en

Antwoorden efa..,

. Met vriendelijke groet,
')

Senior inkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 2-6 | 9722 TB I Groningen I Kamer K64, kamer 9
Postbus 30155 I 9700 LG I Groningen

Mail to:
www.duo.nl

@duo.nl

Eventueel mee te zenden documenten bij voorkeur in het formaat .doc .xls of ,pdf. Bestanden in 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. Mailberichten welke bestanden met één of meerdere van deze extenties bevatten zullen in
zijn geheel worden geweerd.

Op al onze transacties zijn de Algemene Rijksînkoopvoorwaarden Levering (ARIV 2008) en/of Diensten
(ARVODI 2008) van toepassing.
!-------
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Vra0on on antwoordon t€n aan.¡€n v¿n Off!¡td¿nvnrg Scanoplols¡ng SAP r€Lnr. ¡lO.GS.I0-160

îM l/lñþôôrder
I Scope:

Er is 6nige onduidelljkhê¡d ovgr dô scopê van de gôvraagde oplosing. En€rzijds wrdt er
g€sproken ovsr de wrkflowafhand€l¡ng ¡n SAP, andez¡jds wrd€n de prqc€ss€n voor d6
alhandeling vsn d6 factur€n in d6tâ¡l beschreven in de bilagen.
yrtâg: Moslen ds process€n BBP_06_400 (âlhandslen factuur met inkooporder) €n
BBP_00_500 afhandelBn facluur zond6r ¡nkoopordor) ml ofniet b¡nnên de âan te b¡êdsn
coloss¡nd ên ¡ñôl6mênlâliê mrdên ôDdcnôñcn. ôf vâllân dêzâ blr¡lÊn dâ sc¡ôâ?

I

I

lOe processen AAp 06,400 €n BBP-06-500 vall€n bu¡ten de scop6 van de

loplossing. Zs ziin to€g€voegd omdat d€ gevraagde oplossing hisrop moet
laânsluitôn on de bsnod¡ode oeoavens oD mæt lâv8fen,

2 Hsrk€înlng:
Er mrdt gesproken over analys8 van dê fâctuur op bestelling ên/oflôveranci€r én over
h€rkenn¡ng van g€g€vsns.
Vragon: W€lks gogovons d¡€n€n h€¡kend te mrd€n en in w¡k dsls¡l? All€sn factuur
kopgegevens ofook factuur regelgegevens? lndi6n het laatste ook het g6vãl ìs, is d¡l 6en
há.dÀ a¡. a^ ¡ßlLâ 

^ô.ôwÂñê 
ñi^iñr.r,

I
I

lDe vemchting is oat zowl kop- als regelgsgov€ns herkond rcrdon:

lArtiketnummers, - omschrijv¡ng, aantå|, pr¡js, D€ mate warin de oplosing
lh¡c¡âân v^ld.êt M.dl maa6amôêñ ¡ñ hat êrilarù¡ñ "hâ*ânnind"

3 ln hoev€rre reegl do planî¡ng m€€ in de gunningscrilorìâ? M.a.w. mt mrdt mêt k,o. bedoell,?lLsv€ranc¡er rcrdt geachtzich 3an btgevosgd plann¡ng te kunnsn ænformsren,
llndiên dit niet mogslük ¡s, st¿at hot levôlanciêr vrij om aan to gêv€n wat wÉl

lhaalbaår is, maâr behoudt DUO zich het rBcht voor om 6Én and6re aanbieding,
ldiÞ úl h¡nnâñ dâ ôôvrâáôda ôláñn¡nô bliiff. la kiczan

4 Wordt met €en all-in prijs, een flxsd prils bedoelP lNee; het steât de lev€Encief vnj om rn ¿Jn pn,sopgâve vanaþele componenten
lop te nom6n. Als dât bv. êsn ¡nshalting vân ondôrsteun¡ngsursn b¡i instâllat¡€ ¡s,

ldan wrdt leverancier wÉl g€acht oon ¡e€lo schatling van d€ benodigde ur€n aân

Ite gsv6n. Als dle schalt¡ng signlllcant añrijkt van andere aanbisdlngen. of nâ

lgunning bijdaadrerkel¡jke r€alisatia s¡gnificant bliikt af te wijkên, dan z¿l

lleverands¡ hier om nadere toelichting wrden gevraagd.
I

5 ls er €en ArchivsJink gec€rt¡l¡ce€rd archiefsystoem âenrezig? ISAP ArchiveL¡nk ¡s ¡n beperxte mate rng€nchl, voor de lacluurdæumontsn dle n!
l(op êen klêins scannsr) 8ls image tosgêvosgd worden aân de SAP Fl-tactuur.

I(NB: in de nieum ¡mplementati€ zal nog uilslu¡tend met MM.tactur€n gswrkt

ö
spgoslagen als ¡npul voor vefdere vsrerk¡ng richt¡ng SAP?

lNee; voor 0e uðL z.o laclur€n wfol êon acflevg- xML Kopp€lng g€f€alls€efd:

ldat wil z€ggen dât dêze d¡r€ct als IDOC vêMrkt zullen rcrden. D€ze váll6n dus
lh'il.n dÀ c¡ô^. v,n da davr.â^da ôôlô.c¡nd

I Hesn OUO dê boschikking over e€n SAP Arch¡volink gocertiliceord arch¡of, indion i€ mlk
¡rchiêf belfoft dit (inclus¡ef vsrsi€nummers) en dient dit archi6fls wrdsn gebru¡kt in

lNê€i op d¡t momsnt rcrden ds postkaßer scans g€8rchiveêrd in de IBM

lCommon Seruer oplossing.
I

ð Blrlsge A . Pag. 7: Zorgt da postkamer eNoor dat een factuur bsstaando uit msordsre
pagina's als éón digilål€ fâchJur wordt g€s€nd of wrd6n sr voor alle pag¡na's ãparte dloitals
pagina's gemaakt? lndien h6t laatst€, hoê ¡s éón complêt6 factuur dan ts herk€nnsn (m¡ddsls
gen sch€idingsv€|, blsnco pagina, barcode op d€ 1ê pâglna van dê factuur)?

lPosltamer zorgl voot de scan op laclu

lmeerdere pagina's als één documsntrcrdl g€scand en opgêslâgên.

I

I

s EUIãgo A Pag 9.: ln relk lormaat mrden do tâcluren aangel€v€rd vsnu¡l de p6tkamer na IPUÞ
E^.ññ'ñ^? I

l0 8[fage A Pag, 1l: De cenlraal opggslagon dlgilalo facturen vofmon ínput voor procêstap lDocumentsn mrdsn op96slaggn op scân dâtum.
BBP_06-300. Worden ds fsctufên in folders opgeslag€n conlorm €en bepaalde batch ofscanl
lâhrñ ckrr.Ítrr.? Wât ¡a dêtâ êtnr^l¡rr., I

¡oa A P!o, 16l Vndt @€dtrmfltvenGl rådal¡süå ohea h stAP mktds&r MIGO? ¡Ja. M|GO

12 Bilage APâ9.22: Dient €en rspportags t@l om KPI'S sn Pl's te tonen ond€rd€ot v¿n d6

)





Dienst Uiçvoering Onderwijs
Minisrcrie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 97OO LG G¡oníngen

Readsoft B.V.
T.a.v. de
Astronaut 22
3824 MJ AMERSFOORT

Datum 28 december 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezler deel ik u mee dat Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht
'scanoplossing sAP' met ons kenmerk Mo-Gs-10-0460 verleent. Het bedrag dat
voor deze opdracht door u in rekening kan worden gebracht is, conform uw
offerte d.d. 17 november 2010, zijnde € exctusief BTW. Het
ordernummer waarmee U kunt factureren wordt U nog nader toegezonden.
U kunt uw factuur onder vermelding van het ordernummer, dat U zo spoedig
mogelljk van ons krijgt, sturen aan onderstaand factuuradres:

Dienst Ultvoer¡ng Onderwijs
t.a. v. Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens u i tdrukkel ijke sch riftelij ke toestem m I ng m ij nerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de De Algemene Ríjksvoorwaarden voor het
verstrekken van opdrachten tot het verr¡chten van Diensten 2oog (ARVoDI-2009)
van toepassing. De Dienst Uítvoering Onderwijs wijst uw koop- en
leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw organisatie
nadrukkelijk van de hand, Door aanvaarding van de opdracht verklaart u kennfs
genomen te hebben van de bovenstaande voorwaarden (inclusief u¡tslu¡tingen en
aanpassingen) en,een exemplaar in uw bezit te hebben gekregen.

Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerkíng.

l-loogachtend,
Inkoopmanager van Die.<t Uítvoering Onderwijs

Afd€llng
Inkoop

Postadr€s
Postbus 30155
9700 LG Groningen

www.ocwduo,nl

Contactgegrv€ns
Oocwduo.nl

Onre refer€ntle
MO-GS-10-0460

Uw ref€rGntt€
Scanoplossing SAP

Uw ollê?te van
LTlruzoto

Eljl¡g.n
ARVODI2OlO
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Van:
Verzonden:
Onderwerp:

Inkoop-ict
vrijdag 9 september 2011 16:30
Offerte aanvraag MO-JP-11-0445 GFI Webmonitor

Geachte heer, mevrouw,

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

Met deze mail wil ik ieder de mogelijkheid bieden ons een concurrerende offerte aan te bieden inzake
het onderhoud op GFI Webmonitor.

Inhoud offerte:

Op dit moment maken wij gebruik van de volgende onderdelen:

* GFI Webmonitor Websecurity Edition voor totaal 2200 users

* GFI Kaspersky anti-virus i.rpdates 2200 mailboxes

Wij.hebben op dit moment support en maintenance t/m 31 oktober 2011

End-user: IB-Groep
Customer ID: 230955

Wij willen het support en maintenance contract verlengen met 1 jaar met een optie voor een 2e en 3e
jaar.

Ik verzoek u het onderhoud per jaar, per product te specificeren in uw offerte.

Reactietermijn:

Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk vrijdag 19 september voor 12:00 uur, wanneer dit problemen
oplevert hoor ik dat graag.

U kunt de offerte per mail sturen naar:

inkoop-ict(ôduo.nl

Vragen:

Ieder heeft de mogelijkheid vragen tot dinsdag 13 september voor 10:00 uur aan te leveren.

Beoordeling offeËe:

Gunning vindt plaats op basis van de aanbieding met de "laagst€ priis".

In verband met de interne afhandeling dient uw offerte een geldigheidsduur te hebben van 45 dagen.
Tijdens deze periode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk bod.

Voorwaarden:

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

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

I



Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het recht een nadere toelichting te vragen op de uitgebrachte
prijsindicatie. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen
rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Aan het uitbrengen van uw prijsindicatie zullen voor Dienst 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 geen schriftelijke overeenkomst is
gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs. In dat geval
is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

De Dienst Uitvoeríng Onderwijs behoudt zich het recht de príjsindicatie ten alle tijd in te trekken, ook
in dat geval is er geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

Ik wíl u er op wijzen dat de offerte bij meerdere partijen is uitgezet.

Vragen:
Heeft u vragen dan dient u deze per mail te stellen

Alle vragen en daarbij behorende anLwoorderr, ook van andere aanvragers worden aan alle
mededingers toegezonden en dienen te worden beschouwd als onderdeel van de offerteaanvraag.
Daarom is het niet toegestaan om op een andere dan de hierboven beschreven wijze contact te zoeken
met de opdrachtgever om informatie te verkrijgen.

Vragen per maíl: inkoop-ict@duo.nl

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

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

Met vriendelijke groet,

Operationeel Inkoper

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van OCW
Kempkensberg L2 | 9722 TB I Groningen I Etage 9
Postbus 30155 | 9700 LG I Groningen

Op al onze transact¡es zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Lovering (ARIV 2008) en/of Diensten (ARVODI 2008) en/of Algemene
Rijksinkoopvoorwaarden Bij lT-overeenkomsten (ARBIT-201 0) van toepassing. U kunt deze downloaden via onze site:

ARBII 2010.pdf
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vríjdas ro ,ept",iu" r 20L:ig';i'"'t''
Inkoop-ict
RE: GFI levering voor DUO Groningen

Goedemiddag

Hartelijk dank voor de terugkoppeling. Zal aan onze administratie de onderstaande gegevens
doorgeven.

Groeten en een fijn weekend toegewenst.

[Insert your disclaimer here]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Va n : In koop- ict I maílto : in koop-ict@ocwduo. nl]
Verzonden: vriirlao ?0 september 2011 15:25
Aan: '

Onderwerp: FW: GFI levering voor DUO Groníngen

Goedemiddag

Bedankt voor onderstaande codes, ik zal ervoor zorgen dat dit bij de juiste personen terecht komt.

Er lopen nog een aantal administratieve taken, waaronder het sturen van een inkooporder.
Dit neemt blijkbaar meer tijd in beslag dan ik had gedacht.

Ik heb een voorlopig nummmer aangemaakt die je kunt vermelden op de factuur, tztzal alsnog een
ordernummer worden aangeboden.

ATB 10022535

De factuur kan naar het volgende adres worden gestuurd:

Dienst Uitvoeríng Onderwijs
T.a.v. de bedrijfsadmi nistatie
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Wanneer er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Groet,
Inkoop

--- --Oorspronkelijk bericht-----
Van: [mailto:' .(ôarrix.nl]
Verzonden: vrijdag 30 september 2011 10:16
Aan: Inkoop-ict
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Onderwerp: GFI levering voor DUO Groningen

Goedemorgen heer

Hierbij sturen wij u de licentiegegevens betreffende uw bestelfing van GFI Webmonitor.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Below please find your license key to unlock the product:

You can log on to this customer account from the link below; https://customer Allggj!-AÊpx

Product:GFI WebMonitor for ISA - Websecurity renewal for 3 years

Options:

KasperSky Anti-Virus Updates Renewal for 3 years

License key: Bwn28-3ê2r¡¡¡$tpQBtW'" --'rHs3c' r.-qWj-68f

A user name and secure password have been generated for you to access the customer area.

If you would like to change these credentials plèase log ínto
httos://custorner'- -',com/login.asprrl-^r'rlrnlJ-f!5gdilge:'- '*!Alg,e.gI¡X

make the necessary changes and submit the form.

If you have forgotten your password, you can request a new one from our web page
https://custc'--'.- - g1þ¡or :w-];'1¿ '-'Je=

The end-user credentials for the GFI Customer Area
(http://customers.gfi.com) are the following:

End-User: Dienst Uitvoering Onderwijs
Customer ID: l
Username:
Password: ,

Please note: The customer ID is to be used when requesting technical support.

flnsert your disclaimer here]
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ßVt agt3. ae
Van:
Verzonden:
Onderwerp:

vrijdag 16 april 2010 15:39

Offerteaanvraag documentscanners met het kenmerk MO-AH-10-0231

Geachte heer/mevrouw,

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

Met deze brief wil ik bij u een offerte aanvragen voor:
De aanschaf van twee Kodak i620 documentscanners inclusief onderhoud

Vragen offerte
Hebt u nog vragen dan is het mogelijk per e-mail uw vragen in te dienen.
Deze ontvangen wij uiterlijk dinsdag 20 april voor 14:00 uur bij de D¡enst Uitvoering Onderwijs.
Uw vraqen dienen te worden gezonden ter attentie van:

Vragen per e-mail: aanbesteding@ocwduo.nl.

Al uw vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en wel op woensdag 2I april 2010. Alle vragen en daarbi¡
behorende antwoorden, ook van andere aanvragers worden aan alle mededingers toegezonden en dienen te
worden beschouwd als onderdeel van de offerteaanvraag. Daarom is het niettoegestaan 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 26 april 2010 voor 14:00 uur
U kunt de offerte mailen naar aanbestedino@ocwduo,nl
Tevens kunt de offerte sturen naar:

Opbouw offerte
U dient in de offerte een totale prijsopgave te geven (inclusief 3 jaar onderhoud). Het dient tevens inzichtelijk te
zijn wat de prijs per scanner is en hou de onderhoudskosten opgebouwd zijn.
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.

Voorwaarden
De Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-2008) 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.

Nadere Informatie
Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen. Tijdens deze periode heeft de offerte het
karakter van een onherroepel¡jk 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
part¡jen schriftelijk zijn bevestigd.
Aan het uitbrengen van uw ofterte zullen voor de Dienst Uitvoering Onderwijs geen kosten zijn verbonden,
ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden . Tolang er geen volledige
overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen
sprake van enige verbondenheid aan de Dienst 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 offerte.

1

Hoogachtend,



Inkoper van de Dienst Uitvoering Onderwijs,

ARIV-2008.pdf

2



Dienst Uiwoering Onderwiis
Ministerie van ?nderwijs, Cultuur en

Wetenschap

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Kofax Netherlands
T.a.v.
Meidoornkade 19
3992n AG Houten

Datum 11 mei 2010
Betreft Gunning

Geachte

Met plezier deel ik u mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs u de opdracht voor
de levering van één documentscanner inclusief onderhoud van onderhandse
aanbesteding met MO_AH_10_0231 verleent. Het bedrag dat voor deze opdracht
door u in rekening kan worden gebracht is, conform uw offerte met kenmerk
20100317JE05 van 17 maart 2010 van € i,- exclusief BTW. U kunt u factuur
ondervermelding van ordernummer L00I3427 sturen aan onderstaand
factuu radres:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Bedrijfsadm inistratie
Postbus 30f55
9700 LG Groningen

Het afleveradres voor de scanner is:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Europalaan 2
27lL AH Zoetermeer

Overschrijding van het door u geoffreerde bedrag kan niet worden gedeclareerd,
behoudens uitd ru kkelijke schrift elijke toestemmíng mijnerzijds.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden van Leveringen (ARIV-
2008) zijn 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.

AldeUng
Inkoop

Postadres
Postbus 30 155
9700 LG Groningen

www,ocwduo.nl

Contâctgagavêns
An, el
¡nkoper
Tel. 050 599 9573
aanbesteding@ocwduo. nl

Onzc rcfercntlc
MO_Al'l_10_0 2 3 1_Koda k
scan ners

Uw rcfcr€ntla
20 1003171E05e

Uw brlcf van
17 maart 2010

B¡jlaecn
ARIV
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Graag vertrouw ik op een voor alle partijen prettige samenwerking

Hoogachtend,
Manager Inkoop a.i. van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Dhr. G, Burgering
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