
Van: IAalO2g
Aan:
Cc
Bcc
Onderwerp:
Datum:

IAC.102e
loiuceO5slt (3rertanvraag 1,rlluur projertieGer mv reiseron samelwerkrng met revante organisatlon

donderdag 26september2013 14:34:29

L.S., (onder BCC verzonden)

Hierbij verzoek ik u op ARVODI voorwaarden offerte uit te brengen m.b.t. de onderstaande behoefte van Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCrV) - NCSC.
Graag zie ik van u een aanbieding per retour e-mail tegemoet uiterlijk vrijdag 4 oktober 201.3; 12.00 uur.
Indien u geen aanbieding uitbrengt, verzoek ik u dat mij z.s.m. mede te delen.
Ik wens u succes met het uitbrengen van uw offerte.

Met vriendelijke groet,

1A01025
Adviseur Inkoop

Ministerie van Veiligheid en 3ustltle
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DEOB)
Afdeling Servicepunt Inkoop (SPI) Gebouw Noord 235.etaRe
Turfmarkt 147 i 2511 OP i Den Haag
Postbus 18580 1 2502 EN Den Haag

tel i .-..-

SPI 070-370 7818
Emali: ArtiS 2o
Email SPI: solonmlnvnnl.nI
Website http://www.rljksoverheid.nlfvenj

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen.

Offerteaanvraao Inhuur orolectielder tbv realiseren samenwerking mét relevante oroanisaties

Opdracht met inspanningsverpllchtlng — 20 uur per week

1. Situatleschets: IST
Het NCSC wil Nederland digltaai veiliger maken en gaat hiervoor een Nationaal Detectie Netwerk (NON) realiseren.
Het doel van het NON is om aanvallen in een vroeg stadium te detecteren en (geagyregeerde) informatie te delen
met de deelnemers. Een belangrijk voorwaarde voor het tot stand komen van het NON is de samenwerking tussen
overheid, vitale sectoren en leveranciers. Om de publiek private samenwerking te realiseren worden onder meer
pliots gestart en ronde tafels georganiseerd. De activiteiten voor het realiseren van het NON zijn binnen een
programma georganiseerd met meerdere projecten. Voor het realiseren van de samenwerking met de relevante
organisaties is het NCSC op zoek naar een projectleider.

2. Hoofdvraag/probleemsteliing
Organiseren van de samenwerking met organisaties uit de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Activiteiten zijn
onder meer:
• De betrokkenheid van de belangrijkste (10-15) organisaties organiseren
• De gezamenlijke activiteiten starten om samenwerking en visIe op samenwerken in relatie tot NON tot stand te

brengen, bijvoorbeeld via werkgroepen
. Dilemma’s en vraagstukken rond samenwerking bij organisaties helder krijgen en zorgdragen dat deze aangepakt

worden
. Het opleveren van een eindrapportage over bovenstaande zaken met een plan en visie over de samenwerking

voor het project NON In 2014
3. Doelstelling: SOCL

Op 31 december 2013:
. is duidelijk welke (relevante) organisaties deelnemen aan het NON en op welke wijze zij deelnemen
. is inzichteiijk welke dilemma’s er bestaan m.b.t, de deelname en zijn er oplossingen geformuleerd voor deze

dilemma’s
• Is er een gezamenlijke en gedragen concept-Visie opgesteld over het Nationaal Detectie Netwerk en de wijze

waarop samenwerking vorm gaat hebben, passende binnen en daarmee een bijdrage leverend aan de kaders die
vanuit het programma samenwerken en paftnerschap geformuleerd worden

4. De eisen en wensen die aan de projectleider worden gesteld worden gesteld:
Eisen:
. Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het thema cybersecurity, gekoppeld aan nationale veiligheid en publiek

private samenwerking
. Gedegen en aantoonbare kennis van detectie- en incidentrespons processen
. Aantoonbaar en uitgebreid netwerk rond cybersecurity bij voorkeur bij overheid en vitale sectoren
. Prince2 practitloner gecertWiceerd
. In het bezit van een A-screenlng is een pré
Competenties:
. Uitstekend organisatievermogen
. Omgevingssensitief

S. Risico’s
. Gevoeligheid van de materie, mogelijke weerstand bij deelnemende organisaties. Dit dient voortdurend

onderwerp van aandacht te zijn
• Alertheld op omgeving en veelvuldige afstemming kunnen issues in een vroeg stadium blootieggen

6. Rapportage en begeleiding: wijze en frequentie van rapportage
Wekelijks voortgangsoveriag met programmamanager; maandelijkse schriftelijke rapportage.

7. Planning_________________________________________________________
Indienen vragen Uiterlijk maandag 30 september 2013;
Uw vragen indienen bij Art re2n 12.00 uur

Art 102e
Dinsdag 1 oktober 2013; 16.00 uur

Siuitdatum van deze offerteaanvraag Vrijdag 4 oktober 2013; 12.00 uur
Gunningsdatum Zo snel als mogelijk na de sluitdatum



P’nductpJ; dember2O
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Vorm van de ofterte?
Per geschikte kandidaat dient een CV met uitgebreide motivatie te worden aangeleverd.Hoe worden offertes beoordeeld?
De offertes worden op de volgende punten beoordeeld:

Kwaliteit kandidaat: 70%
Prijs: 30%



Dienstencentrum,
InkoopulWoerlngscentruni
SeMcepunt Inkoop

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag

__________________________

Po5tbus 18580
2502 EN Den Haag
wwwriJksoverheld.nlfveriJ

Contactpersoon
lM102
MUWIbtUI h,.aoup

lAnl02

T 05 5287 7104
T 070 370 78 18

Datum : 03-02-2014
Onderwerp : InhuurlAalo2

Bij beanb.ioordîng de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts én zaak in uwGeachte 1 I

brief behandelen.

Hierbij ontvangt u in tweevoud de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
ondertekende overeenkomst met ordernummer 40100005394.

Vriendelijk verzoek Ik u belde exemplaren te ondertekenen en één getekend
exemplaar te retourneren aan:

Ministerie van Veiligheid en 3ustitie
Afdeling Servicepunt Inkoop (SPI)
lAt
Postbus 18580
2502 EN Den Haag

Het tweede exemplaar kunt u behouden t.b.v. uw administratie.

Om een goede facturatle te kunnen realiseren verzoeken we u de getekende
overeenkomst zo spoedig mogelijk retour te sturen. De getekende overeenkomst
is benodigd ten behoeve van toekomstige factuurbetaling. Alle facturen dienen
voorzien te zijn van het bovengenoemde inkoopordernummer. Zonder dit
Inkoopordernummer kunnen wij niet tot betaling overgaan.

Indien u vragen hebt m.b.t. deze opdracht kunt u contact opnemen met de in het
briefhoofd genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Aa 12 2

Adviseur Inkoop

Ministerie van Veiligheid en Justitie

L8

> Retouradres Postbus 15580 2502 EN Den Haag

Ordina Public Consulting
T.a.v. lAdm52

Postbus 7101
3430 JC Nieuwegein





Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
InhuurJMbo2Q

Opdrachtnummer 40100005394

DE ONDERGETE KENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, 2511 DP, namens deze de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Nationaal Cyber Security
Centrum fNCSC), vertegenwoordigd door IAO 102, (, in de
functie van General Manager NCSC,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Ordina Public Consulting, (statutair) gevestigd te Nieuwegein, Rlngwade 1, 3439 LM,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd dOOrIAOIO2e 1 In de functie van

IAflIO2. 1
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
— Deze Overeenkomst een dienstvetleningsovereenkomst betreft Inzake inhuur van

personeel op basis van inspannnlngsverplichtlng, waarbij geldt dat er bij
uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden door de ingehuurde (hierna
te noemen Medewerker) sprake Is van een gezagsverhouding ten opzichte van de
inhuurder (Oprachtgever);

— Deze opdracht, conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheids-
opdrachten (BAO), dient te voldoen aan de voorschriften uit Richtlijn 2004/18/EG
die gelden voor 2B-diensten (artikel 23 en artikel 35 lid 4), indien er sprake is van
overschrijding van het van toepassing zijnde drempelbedrag voor Europese
aanbestedingen, te weten € 200.000,00 exclusief BTW;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven In
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI),

Artikel 1. VoorwerD van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

Diensten/werkzaamheden In het kader van Prnjectleider’ waartoe door
Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker wordt Ingezet, welke
opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.
Medewerker Inzet (per week)

102, 20 uur per week
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DIn5tverIenng5overeenkomst 40100005394

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor
zover deze documenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document boven het later genoemde;
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag die aan deze opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. Totstandkoming, tijdsplpnning of duur van de Overeenkomst
2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door

belde partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van

14 oktober 2013 t/m 31 december 2013.
2.3 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.

Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in acht
genomen te worden.

2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging.

Artikel 3. Prijs en overige financiële bepalingen
3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal bestede (advies)uren per maand op

nacalcuiatlebasis declareren tegen een uurtarief van I’ ‘ Iexclusief BTW en
Inclusief reis- en verblijfskosten fI jincl. 21% BTW). Reistijd kan niet
worden gedeclareerd als gewerkte uren. Opdrachtnemer zal maximaal

___________Iexclusief

BTW (1w1c linci. 2ld/o BTW) in tekening brengen
en staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

3.2 De in lid 1 genoemde vergoedingen zijn inclusief alle kosten zoals (en voor
zover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- en
verblijfkosten.

3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer In het kader van deze
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigde
materialen.

3.4 Het overeengekomen tarief is vast en onveranderlijk gedurende de duur van
deze Overeenkomst.

3.5 De factuur wordt door Opdrachtnemer digltaal, in PDF-formaat en duidelijk
gespecWiceerd, aangeieverd onder vermelding van opdrachtnummer
40100005394. De factuuc kan ingediend worden bij facturenifadminveni.ni

3.6 Bij elke rekening moeten de overzichten als bedoeld in artikel 5 (‘Plaats en
tijden van het verrichten van de werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd.
Indien genoemde overzichten ontbreken, kunnen de faduren niet betaald
worden.

Artikel 4. Contactoersonen
4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever isIIo2o telefoon

ic
4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer iSIAl ], telefoon 06-
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DientverIenIngovereenkomst 40100005394

Artikel 5. TIÏden en DIaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden In beginsel verricht in het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen In het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bi] die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever aan
te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

rtikel 6. Van toeoassing zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI 2011)” en voorts voor zover daarvan In deze Overeenkomst
niet wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden
van Opdrachtnemer worden uitgesloten.

Artikel 7. Inteariteltsverklarinu
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrljging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen In dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Artikel S. SlotbeDalina
8.1 Af’wijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij

uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder

door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en In
tweevoud ondertekend,

Den N...2013 Nleuwegeln,..Z.V 2013

De Minister van Veiligheid en Ordina Public Consulting,
Justitie, namens deze, 1
namens deze, Al 102e

A0 102,
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
2-

SPOED

Ordina Consulting Public BV
T.a.v.IAd102

Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein

Datum 16 april 2013
Onderwerp Contract 40100003168 Ondertekening & retour

Directie Bedrijlsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
SPI

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 20301
2500 6H Den Haag
www.rijksoverheid,ni/vcj

Contctnrsoon
IArllO2o

Adviseur Inkoop SPI

.11c2e

Ons kenmerk
40100003168

Uw kenmerk

Geachte (snID2e

Bijlag en

Hierbij ontvangt u in tweevoud de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
ondertekende dienstverienlngsovereenkomst met opdrachtnummer 40100003168,
betreffende ‘Reaiiseren ontwikkeling, Impiementatie en borging IRB
simulatietrainingen en sfmulatiegame bestuurders’.

Bij beanboording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wtlt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Vriendelijk verzoek Ik u beide exemplaren te (laten) ondertekenen, en zo spoedig
mogelijk één getekend exemplaar te retourneren aan:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
2e

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Het tweede exemplaar kunt u vanzelfsprekend behouden ten behoeve van uw
(flnanciëie) administratie.

Als u vr,n hebt met betrekking tot deze overeenkomst kunt u contact opnemen
met de in et briefhoofd genoemde contactpersoon.

Met vrie ke groet,
An tO 2,

Hoofd Servicepunt Inkoop

SPOED

04/16/201 3 Kopie



Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVEREENKOM5T
Realiseren ontwikkeling, implementatle en borging IRB simulaUetralningen
en simulatiegame bestuurders

Opdrachtnimmer 40100003168

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, Turimarkt 147, 2511 OP, namens deze de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Nationaal Cyber Security
Centrum, vertegenwoordigd dOor[A2e In de functie
van General Manager,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Ordina Consulting Public BV, (statutair) gevestigd te Nieuwegein, Ringwade 1, 3439
LM, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd doorIAlu:
functie vanlArt_I2

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beglnhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe dle hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rljksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI 2011).

Artikel 1. VpprwerD van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

Diensten betreffende “Introductieprogramma CS IV, Simulatietraini ng
IRR, Simulatiegame Bestuurder&’, overeenkomstig de op basis van de
offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 6 maart 2013 en door Opdrachtnemer
uitgebrachte offerte d.d. 14 maart 2013 referentienr. P1301-01-6875, een en
ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken, welke
opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor
zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document boven het later genoemde;
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI 2011;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag.
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Dienstverleninsoverecnkomsc nr, 40100003168

Artikel 2. Totstandkomina tiidsnlannlna of duur van de Overeenkomst
2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door

beide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen aanvangen per 11 maart 2013 en de

datum van afronding Is 17juni 2013.
2.3 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.

Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken In acht
genomen te worden.

2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging.

Artikel 3. Prijs en pverie financiële beDalingen
3.1 Opdrachtnemer zal de Diensten tegen een maximum totaalprjs van

IA lOic exci. BTW (fA_10 Ic 1) verrichten.
3.2 De in lid 1 genoemde vergoeding is inclusief alle kosten zoals (en voor zover

van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- en verblijfl<osten.
3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdcachtnemer In het kader van deze

Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigde
materialen.

3,4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3,5 Betaling vindt maandelijks achteraf, na acceptatie van de geleverde Diensten,
plaats.

3.6 De factuur wordt door Opdrachtnemer digitaal, In PDF-formaat en duidelijk
gespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrachtnummer
40100003168. De factuur kan Ingediend worden bij facturenlfad@minvenl.nl

Artikel 4 Contactpersonen
4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever Is *ito telefoon

lAd 102,

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is lAt 102e [telefoon
jArIlO2e

Artikel 5. Tijden en plaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht In het kantoor van

Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij nader overeengekomen in het kader
van uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden.

Artikel 6. Van toeoassina zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI 2011)”, echter m.u.v. ‘Aansprakelijkheid’. Hiervoor geldt
datgene wat in de aanbieding van Ordina Consulting Public BV op pagina 15
onder punt 6,1 is opgenomen. De algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer worden verder uitgesloten.

6.2 Het Is Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de door de werkzaamheden
verkregen kennis, documentatie en netwerk voor projecten, Onderzoek en
onderwijs, anders dan voor deze opdracht, te gebruiken. Bij twijfel daarover
treedt Opdrachtnemer vooraf in overleg met Opdrachtgever.
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DIenstverIenngsovereenkomst nr. 40100003168

Artik& 7. Intepriteitsverklaring
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generlel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen ten einde personen in dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Artikel 8. SlotbetaIinp
8,1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij

uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder

door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.

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

Den Haag, ..i.? ‘—t 2013 Nleuwegein 2013

De Minister van Veiligheid en Ordina Consulting Public BV,
Justitie,

namens deze,

t”
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

3A

Arl IS 2e

Datum 6juni 2016
Onderwerp Offerteaanvraag:

Projectmanagement ondersteuner ICT in de Nieuwbouw

Geachte H 102e

Hierbij nodigen wij u uit, namens de Directie Bedrijfsvoering en ondersteuning
Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tot het
uitbrengen van een offerte voor een ‘Projectmanagement ondersteuner ICT in de
Nieuwbouw’ t.b.v. het Dienstencentrum i.o.

Situatie
Zie bijlage 1

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
SeMcepunt Inkoop

Schedeidoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www. riJksoverheid.nh/venj

Contactpersoon

Inkoper

T lAt 102e

F 070 370 79 71

lA5102e

Ons kenmerk
4500937332

Bijlag en
2

BIJ beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Opdracht
Gevraaode functie:
Werkzaamheden:
Aantal FTE / inzet:
Ingangsdatum:
Duur & einddatum:

Wijziging:

Beëindiging:

Locatie:

Projectmanagement ondersteuner
zie functiebeschrijving (bijlage 1)
1 FE (fulltime), 40 uur per week
Z.5.M.
± 7 maanden, t/m 31 december 2012, met eventueel optie
tot verlenging
wijziging van de opdracht slechts toegestaan indien vooraf
schriftelijk toestemming verleend door Ministerie van
Veiligheid en Justitie, DBOB/CoZa/IFAD (=inkoopafdeling)
in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht geldt
een opzeg termijn van 2 weken
Den Haag, Schedeldoekshaven 100, 2511 EX

Eisen en Wensen
eisen en Wensen: zie bijlage 2 voor een overzicht van de eisen en wensen.
(Uw offerte dient op basis van deze punten opgebouwd te zijn).

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Indien n.a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht
zijn op deze opdracht de ARVODI (Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij
verzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u in geval van gunning akkoord gaat
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met deze voorwaarden. Tevens bevestigt u dat, in geval van gunning van deze Directie bedrijfsvoering enopdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij
etementgunning zal de opdracht worden vastgelegd In de bij de ARVODI behorende commercieie Zakendienstverleningsovereenkomst. Servicepunt Inkoop
Datum
13 juni 2012

Offerte
Ons kenmerk

Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de in bijlage 2 genoemde eisen en 450097332
wensen en deze zo stoedig mogelijk, uiterlijk dinsdag 19 juni 2012, vôôr
16.00 uur, per e-mail In te dienen aan: jw

Informatie
• Voor aanvullende opdrchtinhoudelijke Informatie, evenals informatie m.b.t.

het project kunt u contact opnemen met I.i 0e

Portfoliomanager, tel. , of mobiel, j 020

• Commerciële vragen kunt u richten aan I11a2 1inkoper, I.a io

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling Inkoop
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38
Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
“Inhuur MID2, t’
in de functie van Projectmanagement ondersteuner

Datum: 3 juli 2012
Opdrachtnummer 4500937332

DE ONDERGETEKEN DEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Schedeldoekshaven 100, 2511 Ex), namens deze,
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement, vertegenwoordigd
doorIAolo2e t. in de functie van Directeur,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Ordina Commercie BV (statutair) gevestigd te Nieuwegein aan de Ringwade 1, 3430
3C, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door lArtlo2e in de

functie van Ion io2e

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
— Deze Overeenkomst een dienstverleningsovereenkomst betreft inzake inhuur

van personeel op basis van inspannningsverplichting, waarbij geldt dat er bij
uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden door de ingehuurde
(hierna te noemen Medewerker) sprake is van een gezagsverhouding ten
opzichte van de inhuurder (Oprachtgever)

— Deze opdracht, conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheids-
opdrachten (BAO), dient te voldoen aan de voorschriften uit Richtlijn
2004/18/EG die gelden voor 2Bdiensten (artikel 23 en artikel 35 iid 4), indien
er sprake is van overschrijding van het van toepassing zijnde drempelbedrag
voor Europese aanbestedingen, te weten € 200.000,00 exclusief BTW;

VERKLAREN TE ZIiN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe dle hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rljksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI 2011).

Artikel 1,. Voorwerp van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

Diensten/werkzaamheden in het kader van Projectmanagement ondersteuner
waartoe door Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker wordt ingezet,
overeenkomstig de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 19 juni 2012
(e-mail), een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt
afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.
Medewerker Functie Inzet (per week)

] Projectmanagement ondersteuner 40 uurA0 102,
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Dlenstvedenlngsovereenkonist

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleeft het eerdergenoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst
2. de ARVODI 2011
3. de offerte

Artikel 2. Totstandkoming, tijdsølpnning of duur van de Overeenkomst2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract doorbeide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van 4 juli2012 tot en met 31 december 2012. Het aantal uren betreft 40 per werkweek.2.3 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in achtgenomen te worden.
2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging.

Artikel 3. Prijs en overige financiële bepalingen3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal gewerkte uren pet maand opnacalculatiebasis declareren tegen een uurtarief van f o ‘ xclusief BTW,mci. 19% BTW); maximaal 26 weken ad maximaal 40 uur geeftmaximaal ¶ . ] exclusief BTW ff. -

- Inclusief BTW).Reistijd kan niet worden gedeclareerd als gewerkte uren.3.2 De in lid 1 genoemde vergoeding is inclusief alle kosten zoals (en voor zovervan toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis— en verblijfkosten.3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van dezeOvereenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigdematerialen.
3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duurvan deze Overeenkomst.
3.5 De factuur wordt door Opdrachtnemer digitaal, In PDF-formaat en duidelijkgespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrachtnummer4500937332. De factuur kan ingediend worden bij facturenifadtminveni.nl.3.6 Bij elke rekening moeten de overzichten als bedoeld In artikel 5 (‘Plaats entijden van het verrichten van de werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd.Indien genoemde overzichten ontbreken, kunnen de facturen niet betaaldworden.

Artikel 4. Contactpersonen
4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is

telefoon I1 Io t.

_______________________________

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is 14 ° 0e
-.

telefoon t.
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Artikel 5. Tilden en Diaats werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van
Opdrachtgever, te Den Haag aan de Schedeldoekshaven 100, tenzij nader
overeengekomen in het kader van uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de
plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de overeengekomen
Diensten dienen te worden verricht, alsmede Opdrachtnemer in staat te stellen
de werkzaamheden onder de bi] die partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden
te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever aan
te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

Artikel 6. Van toepassing zlinde Voorwaarden
6.; Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI 2011)”, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet
wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitgesloten.

Artikel 7. Integriteitsverklaring
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generiei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen ten einde personen in dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Artikel 8, Slotbepaling

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

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

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

Den Haag, 3 juli 2012 Nieuwegein 9.... juli 2012

De Minister van Veiligheid en Ordina Commercie B.V.

Justitie, namens deze,
namens deze, 40IÔ2

Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning
Reçtu r1enrtpm”n

‘JI 1020

__________________________________________

Art 10 20

Directeur

_________________
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 5H Den Haag Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
tnkoop

Aa IS ir

Datum 22 december 2011
Onderwerp Qfferteaanvraag: Projectleider

Geachte heerIr 1’
Hierbij nodigen wij u uit, namens GOVCERT.NL van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie, tot het uitbrengen van een offerte voor de inzet van een
Projectleider.

Informatie hierover kunt u terugvinden in bijlage 1 van deze offefteaanvraag.

Wij verzoeken u uw offerte z.s.m., doch uiterlijk dinsdag 27 december 2011.,
v66r 12.00 uur, pete-mali in te dlenen;IAulo2c

Informatie
Commerclle vragen:
Vragen met betrekking tot commerclëie aspecten kunt u richten aan i i

1:1 e—tnall:
,

tel.
IJ4’$UUuIIIKe vrdqtn:

Vragen betreffende de inhoud kunt u richten aan t! e
maII:jA1102e Ibr oi teletoonnummec1Â,102r 1•
Wij hopen ier ee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met bel ii g tegemoet.

Met r ndei groeten,
[rlIO2e

Hof4.ry)tepu Inkoop

Bijiagen:
1 Besc r]vlng opdracht
2 Commerciële en juridische aspecten
3 ARVODI en Concept Dienstverlenlngsovereenkomst
4 Geheimhoudingsverklaring

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www. rljksoverheld.ni/venj

Contactperaon
[lA. (Sander) Haarsma
înkoper

T 070 30 63g4
h.a.haarsma@mlnvenj.nI

Ons kenmerk
4500934442/SHA

B/j beantwoordIng de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u etechts één zaak In uw
brief behandelen.

Pagina 1 van 8



Bijlage 1 Beschrijving opdracht
Directie aedr1jfsvoerin en
Omdersteuning
BestuursdepartementHoofdvraag
InkoopHet vinden van een geschikte projectleider voor het managen van diverse

projecten hij het Security Team en Nieuwe Diensten. Datum
22 december 2011

• Het organiseren van diverse finter)nationale tactische oefeningen op het
vlak van ECT-verstoring binnen GOVCERT.NL waarbij de volgende
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

o opstellen projectplan
o realiseren projectresultaten
o vaststellen impact O Organisatie
o opstellen scenario’s t.a.v. uitvoeringsvarianten
o afstemming regullet werk vs. projectwerkzaamheden

• Het managen van de teams die zich bezighouden met de
doorontwikkeling van diverse tools die Intern zijn ontwikkeld.
Hierbij gaat het om de volgende werkzaamheden:

o opstellen projectplan
o realiseren projectresultaten
o vaststellen impact op organisatie
o opstellen scenario’s t.a.v. uitvoeringsvarlanten
o afstemming regulier werk vs. projectwerkzaamheden

Functie-eisen:
De projectmanager is in staat Govcert zelfstandig te vertegenwoordigen bij onze
partners en afnemers en heeft aantoonbare ervaring als projectmanager. De
kandidaat heeft affiniteit met informatiebeveiliging en is gewend te werken in
organisaties waar vertrouwelljkheld van informatie cruclaal is. HIJ heeft
doorzettingsvermogen en komt voor zichzelf op. De kandidaat is in staat de
balans te vinden tussen lange termijn projectwerk, korte termijn incidenten en de
inzet van beschikbare capaciteit.

De kandidaat die de opdracht gaat uitvoeren, bezit de volgende competenties:
• Zelfstandige werkhoudlng fgestructureerd) en teamspeler;
• Flexibel en initiatiefrijk (speelt soepel in op veranderende

omstandigheden en zoekt proactief naar nieuwe mogelijkheden);
• Resultaatgericht en enthousiast (gericht op zoeken naar verbinding en

in staat om mensen voor zich te winnen);
• Gevoel voor (politieke) verhoudingen;
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als

schriftelijk, Nederlands en Engels (gewend om
omgeving/opdrachtgever actief te informeren over voortgang);

• Doorzettingsvermogen en in staat om zaken af te ronden (laat zich
niet snel uit het veld slaan en is erop gericht het resultaat te
behalen).

• Gevoel voor klantvraag / probleem, kunnen vragen naar de
achterliggende vraag.

Verder worden de volgende eisen aan de kandidaat gesteld:
• Afgeronde HBO-/WO-opleiding (of vergelijkbaar);
• Ervaren in aansturen van complexe intersectorale projecten
• Ervaren in het aansturen van teams;
• Ervaring met onderhouden en uitbouwen (internationale) relaties;
• Affiniteit met en interesse in IT (beveiliging);
• Kennis van (praktische toepassing van) Prince II;
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. Ervaring mét orgânlsatles waar vertrouwélijkheid van informatië DIrcti• 5efiijtsvaerlng en
cruciaal is, is een pré; Ondersteuning

Begtuursdepartement
Inkoop

Overig:
Gezien de aard van de werkzaamheden en de startdatum van 1 januari 2012 ) Datum

het hebben van een positieve A-screening door de AIVD vereist. 22 december 2011

One kenmerk

Looptijd: 45009344421SHA

Staftdatum: 1januari 2012
Einddatum: 31 december 2013
Inzet: fulltime, 40 uur per week
De mogelijkheid bestaat dat het contract bij het naar tevredenheid uitvoeren van
de werkzaamheden wordt verlengd tot en met het einde van het project.
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Bijlage 2 Commerciële en juridische aspecten DIrecIe Bedrjfsvoerin en
Ondersteuning
BestuursdepartementHieronder vindt u een opsomming van eisen en wensen m.b.t. deze Tnkoopofferteaanvraag. Per punt wordt uw instemming dan wel uw beantwoording

evraad Datum
22december2011

Randvoorwaarden: Ons kenmerk
- 4500934442/SHA• De opdracht dient te worden uitgevoerd op basis van een

inspanningsverplichtlng;
• Uw offerte heeft een geldigheidstermijn van tenminste 3 maanden.

Algemene eisen (AE):
AE-1 Uit uw offerte moet blijken dat u voldoet aan de in deze offefteaanvraag

opgenomen eisen;
AE-2 Al uw correspondentie die met deze offerteaanvraag samenhangt zal

vertrouwelijk worden behandeld. Correspondentie en ontvangen
aanbiedingen zullen na afloop niet aan u worden geretourneerd. Ook u
dient deze informatie vertrouwelijk te behandelen;

AE-3 Aan uw antwoord op deze offerteaanvraag zal voor de Opdrachtgever
geen kosten verbonden zijn;

Algemene eisen: AE-1 t/m AE3, gaat u akkoord met de bovenstaande punten?

Commerciële eisen (CE):
CE-1 U verklaart dat uw uurtarief in uw offerte een maximum is, inclusief alle

kosten en voor de duur van de inzetperiode niet zal worden opgehoogd;
CE-2 De kosten dienen per maand achteraf, na acceptatie van de geleverde

Diensten, gefactureerd te worden. Uw facturen dienen minimaal de
onderstaande gegevens te vermelden;
• naam van de opdrachtgever
• betrokken persoon vanuit de Opdrachtgever
• betrokken persoon vanuit de Opdrachtnemer
• referentienummer = 4500934442
• totaal bedrag (in. en excl. BTW)

CE-3 U geeft aan of er gebruik wordt gemaakt van derden. Indien hiervan
gebruik wordt gemaakt dan verstrekt u naam, adres en telefoonnummer;
U blijft daarbij de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor de
opdrachtgever;

CE-4 U bevestigt uw bereidheid om, indien dit in het belang is van de
Opdrachtgever, samen te werken met derden.

Commerciële eisen: CE-1 t/m CE-4, gaat u akkoord met de bovenstaande punten?

Juridische eisen (JE):
JE-; U bevestigt schriftelijk dat u akkoord gaat met de in bijlage 3

toegevoegde Dlenstverleningsovereenkomst en de ARVODI. Hierbij zijn
uitdrukkelijk uw voorwaarden uitgesloten;

Juridische eis: JE-1, gaat u akkoord met bovenstaande punt?

Eisen ten aanzien van in te zetten medewerkers (ME):
ME-1 U dient de namen op te geven van de eindverantwoordelijke medewerker

en de namen van andere In te zetten medewerkers vergezeld van een CV
en een korte motivatie, waaruit de specifieke deskundigheden en ervaring
van deze medewerkers btijken;

ME-2 De medewerker zal geheimhouding moeten waarborgen en hiervoor een
geheimhoudingsverklaring moeten invullen. Deze treft u aan in bijlage 4;

ME-3 Na gunning zal u als Opdrachtnemer een verklaring omtrent gedrag (VOG)
moeten aanvragen en bij de Opdrachtgever indienen tde VOG dient voor
de start van de inhuur te zijn verstrekt, gezien de doorlooptijd van het
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opvragen van een VOG kan het gebeuren dat een VOG nog niet bij de
offerte Is gevoegd).

ME-4 De medewerker dient een positieve A-screening van de AIVD te hebben.
Eisen aan in te zetten medewerkers: ME-; t/m ME-4, gaat u akkoord met de
bovenstaande punten?

Gunning (GE):
GE-; De opdracht wordt verleend aan de uit economisch oogpunt voordeligste

aanbieding waarbij gelet wordt op (totaal)-prijs, kwaliteit en mate van
conformlteit van de speciflcaties.

GE-2 Zolang niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt en nog
geen schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst tot
stand is gekomen, is geen sprake van enige gebondenheid van
Opdrachtgever. In dat geval Is er ook geen enkele verplichting tot
vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

Gunningselsen: GE-1 en GE-2, gaat u akkoord met de bovenstaande punten?

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartennent
Inkoop

Datum
22 december 2011

Ons kenmerk
4500934442/SHA
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Bijlage 3 ARVODI
Directie Gedrjlsvoenng en
OndersteunJn
Bestuursdepartement
Inkoop

Datum
22 december 2011

Ons kenmerk
4500934442/SHA
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.BJjiage 4 Geheimhoudingsverklaring derden
- Directie BeUrijsvoerIng en

Ondersteuning
Restuursdeprtcment

Verklaring met betrekking tot de Inkoop

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
mber 20H

Ons kenmerk
4500934442/SHAOndergetekende,

naam

geboortedatum:

geboorteplaats

werkzaam bij

verklaart hierbij:

a. dat hij/zij op de hoogte is gesteld van zijn verplichtingen tot geheimhouding
van de vertrouwelijke gegevens van het ministerie van Veiligheid en Justitie
die hem/haar ter kennis (kunnen) komen;

b. dat hij/zij belooft de voorschriften, welke zijn of zullen worden gegeven
inzake de beveiliging van die gegevens getrouwelijk te zullen nakomen;

c. dat hij/zij die gegevens niet aan niet gerechtigden zal onthullen, tenzij
hem/haar door het ministerie daartoe schriftelijk toestemming is verleend;

d. dat hij/zij kennis heeft genomen van de bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht Inzake geheimhouding, te weten de artikelen 2, 3, 4, 5, 23, 272 en
273 (bijlage) en dat hij/zij de betekenis en het belang van die bepalingen
heeft begrepen.

(plaats), (datum)

(handtekening)

Pagina 7 van 8



Bijlage bij de Verklaring met betrekking tot de geheimhoudingsplicht Ie 6edrijsvoering en

_______________

OndersteunIngrt. 2 De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op Ieder die zich In Nederland aan enig Bestuursdepartement
strafbaar feit schuldig maakt. Inkoop

________________

Datumkr-t. 3 De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op Ieder die zich buiten Nederland aan boord 22 december 2011
van een Nederlands vaartuig of luchtvaartulg aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Ons kenmerk

4500934442/SHA\rt. 4 De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op ieder dle zich buiten Nederland schuldig
maakt:
1. aan een der misdrijven omschreven In artikel 92-96, 97a, 105 en 108-110.

rt. 5 -1 De Nederlandse Strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland
schuldig maakt:
1. aan een der misdrijven omschreven in de TItels 1 en II van het Tweede Boek, en in

de artikelen 206, 237, 272, 273, 388 en 389.
2. aan een telt hetwelk door de Nederlandse stratwet als misdrIjf wordt beschouwd en

waarop door de wet van het land waar het begaan is, straf Is gesteld.
-2 De vervolging kan ook plaatshebben, indien de verdachte eerst na het begaan van hetfeit Nederlander wordt.

rt. 23 -T Hij die tot een geldboete is veroordeeld Is verplicht tot betaling van het bij de
rechterlijke uitspraak vastgestelde bedrag aan de staat binnen de termijn door het
openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest is belast, testellen.

-2 Het bedrag van de geldboete is ten minste EUR 2.
-3 De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, Is gelijk

aan het bedrag van dle categorie dle voor dat telt Is bepaald.
-4 Er zijn zes categorieën:

de eerste categorie, EUR 225;
de tweede categorie, EUR 2 250;
de derde categorIe, EUR 4 500;
de vierde categorIe, EUR 11 250;
de vijfde categorie, EUR 45 000;
de zesde categorie, EUR 450 000,

-5 Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop geen geldboete is
gesteld, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de
eerste, onderscheidenlijk de derde categorie.

\rt. 272 -1 Hij dle enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wei van vroeger ambt of beroep
verplicht Is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

-2 Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd
op diens kiacht.

ft. 273 -1 Met gevangenIsstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft hij dle opzettelijk

1. aangaande een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening bIj welke hij
werkzaam is of Is geweest, bIjzonderheden waarvan hem geheimhouding Is
opgelegd, bekend maakt of

2. gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geautomatiseerd werk van een
onderneming van handel, nijverheid of dienstverlenIng en dle betrekking hebben op
deze onderneming, bekend maakt of uit wlnstbejag gebruikt, indien deze gegevens
ten tijde van de bekendmaking ot het gebruik niet algemeen bekend waren en
daaruit enig nadeel kan ontstaan.

-2 Niet strafbaar Is hij die te goeden trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen
belang de bekendmaking vereiste.

-3 Geen vervolg heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de onderneming.
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, Retouradres Postbus 2030;, 2500 CH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

1B

Geachte JAC 102e

Hierbij ontvangt u in tweevoud de door het Ministerie van Veiligheid en Justitieondertekende Dienstverieningsovereenkomst met opdrachtnummer 4500934442.

Vriendelijk verzoek ik u beide exemplaren te ondertekenen en zo spoedig mogelijkéén getekend exemplaar te retourneren aan:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. V1 102e

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Het tweede exemplaar kunt u behouden t.b.v. uw administratie.

Indien u vragen hebt m.b.t. deze opdracht kunt u contact opnemen met de in hetbriefhoofd genoemde contactpersoon.

Directie Hedrljfsvoerjng en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeldoekahaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 18580
2502 EN Den Haag
www.rljksoverheid.nh/mlnvenj

Contactpersoon
40102e

f 070 370 79 71

l1102e

Ons kenmerk
4500934442

BIjIagen

BIJ beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Hoogachtend,
4,1 1D2

Hoofd Servicepunt Inkoop

Ordina Consulting BV.
Ib02e

Postbus 7101
3430 JC Nieuwegein

Datum
Onderwerp

24 januari 2012
Contract 4500934442
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
Tnzet Projectleider

Datum: 11januari 2012
Opdrachtnummer 4500934442

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nededanden, waarvan de zetel Is gevestigd te ‘s-Gravenhage, te dezenvertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Justitie, namens dezedNationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, [2o

hierna te noemen; Opdrachtgever,

en

Ordlna Consuitlng B.V., (statutair) gevestigd te Nleuwegein, (Postbus 7101, 3430)C), te dezen_rechtsg.eidlg vertegenwoordigd door de heer2e j, In deftindle van 02E,
_j

hierna te noemen; Opdrachtnemer,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofd lettergebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hIeraan wordt gegeven Inartikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachtentot het verrichten van diensten (ARVODI).

Artikel 1. Voorw.ro van de Overeenkomstii. Opdrachtgever ver1eert aan Opdrachtnemer opdracht tot de Inzet van] als Projectleider, overeenkomstig de op basis van deonerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 22 december 2011 met kenmerk4500934442/51-lA, door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 23 december2011 met kenmerk Pl 101-01-6134, een en ander voor zover daarvan niet indeze Overeenkomst wordt afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij dezeaanvaardt.
1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaieert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:1. deze Overeenkomst;

2. de ARVODI;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. Totstsndkomlna. tlldaaIannlna of duur van de Overeenkomst2.1. Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract doorbeide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van 1januari 2012 t/m 31 december 2013 o.b.v. een maximale Inzet van 40 uurper week.
2.3 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in achtgenomen te worden.
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2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging t/m het einde van het
project.

tikei 3. Prils en overine financ1te benailnoen3.1 Opdrachtnemer zal de Diensten verrichten tegen een prijs van maximaal
jI12exU BTW ( md. BTW), waarbij een uurtarief geldt van

excl. BTW 1Wlc mcl. BTW).3.2 e n Id 1 genoem e vergoedingen zijn inclusief alle kosten zoals fen voor
zover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reIs- enverblijfkosten.

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

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.3.5 Betaling vIndt maandelijks achteraf plaats na ontvangst en acceptatie van het
resultaat van de Diensten.3.6 De factuur wordt door Opdrachtnemer dlgltaal, In PDF-formaat en duidelijk
gespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrachtnummer4500934442. De factuur kan ingediend worden bi] facturenIfadmmnius,nl

3.7 Bij elke rekening moeten de overzichten als bedoeld In artikel 5 (Tijden en
plaats werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd. Indien genoemde overzichten
ontbreken, kunnen de facturen niet betaald worden.

Artikel 4. Contactoeroonen4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever Is4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is e
Artikel 5. Tilden en olaats werkzaamheden5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor vanOpdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering van

de werkzaamheden.5.2 Indien noodzakelijk verplicht Opdrachtgever zich het Personeel vanOpdrachtriemer toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten
behoeve van de overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede
dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij dle partIj
gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier
geldende kantoortijden.5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzichtopstellen van het aantal uren dat hij dle week daadwerkelijk zijnwerkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever aan
te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

Artikel 6. Van taeoasalna zllnde Voorwaarden6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “AlgemeneRljksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten fARVODIy’. De algemene en bIjzondere voorwaarden vanOpdrachtnemer worden uitgesloten.

Artikel 7. Inteodteltsverklar(na7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van
Opdrachtgever genertel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.
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Artikel B. SiotbeaIIna
8,1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zijuitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerderdoor partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent dehierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en intweevoud ondertekend,

Den Haag .2012

DE MINISTER VAN Veiligheid enJustitie,
namens deze,

Nieuwegein 2012
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EN Den t-laag

Arl 102e

Datum 26 oktober 2011
Onderwerp Offerteaanvraag: intaketeam implementatie DMS Digi]ust

Geachte lAt 122e

Hierbij nodigen wij u uit, namens de Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepaftement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tot het
uitbrengen van een offerte voor een intaketeam (2 Fte) implementatle DigiJust.

Situatie

Directie Bedrljtsvoerlng en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EN Den Haag
www. rijksoverheid. nh/venj

Contactpersoon

AdviSeur Inkoop

T IAA 1020

F Ü,u j,u /9 /1

A0
102e

Ons kenmerk
4500933199

Bij lagen
2

BIJ beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts én zaak In uw
brief behandelen.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat op het punt om het digitaal werken
te implementeren binnen het bestuursdepartement, circa 2000 medewerkers. Met
het Ulgitaal werken wordt een nieuwe werkwijze en werkomgeving (processen
met digitale ondersteuning van het DMS Digiiust) geïntroduceerd en uitgerold in
de organisatie.

Opdracht
Intake team inmplementatie DM5
zie functiebeschrijving (bijlage 1)
2 FÏE (fulltime), 36-40 uur per week
1 november 2011.
± 2 maanden, t/m 31 december 2011
wijziging van de opdracht slechts toegestaan indien vooraf
schriftelijk toestemming verleend door Ministerie vaneiligheld
en Justitie, DBOB/CoZa/IFAD (=ïnkoopafdeling)
in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht geldt
een opzegtermijn van 2 weken

Locatie: Den Haag, Schedeidoekshaven 100

Eisen en Wensen
Eisen en Wensen: zie bijlage 2 voor een overzicht van de eisen en wensen.
(Uw offerte dient op basis van deze punten opgebouwd te zijn).

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Indien n.a.v. deze offefteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht
zijn op deze opdracht de ARVODI (Algemene Rijksvoorwaarden VOOt het

Gevraagde functie:
Werkzaamheden:
Aantal FÏE / Inzet:
Ingangsdatum:
Duur & einddatum:
Wilziging:

Beëindiging:
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verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij Directie Bedrijfsvoering en
verzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u in geval van gunning akkoord gaat

ementmet deze voorwaarden. Tevens bevestigt u dat, in geval van gunning van deze Commercléle Zaken
opdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij IFD

gunning zal de opdracht worden vastgelegd in de bij de ARVODI behorende
dienstverlenlngsovereenkomst. Datum

26 oktober 2011

Ons kenmerk
Offerte 4soo9331gg
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de In bijlage 2 genoemde eisen en
wensen en deze zo spoedig mogelilk, uiterlIjk dinsdag 1 november 2011, v6ôr
12.00 uur, per e-mail in te dienen aan: 1A1C2

Gelieve tevens de beschikbaarheidsgegevens van aangeboden kandida(a)tfen) te
vermelden In uw offerte, zoals (mogelijke) aanvangsdatum medewerker(s),
inzetbaarheid (uren per week) en, indien van toepassing, reeds geplande
verlofdata.

Informatie
• Voor aanvullende functieinhoudelifke intprmate evenals informatie m.b.t. het

project kunt ii contact opnemen met JAn 102,

• Commerciële vragen kunt u richten aan}ao2o
Inkoop, tel. V1 102,

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met belangstelling tegemoet.

,rIQn,1eiiiI, —

Hoofd Servicepunt Inkoop
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65
Ministerie van Veîligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVERËENKOMST
Inzet Il02 — intake & coördinatie invoering DigiJust

Opdrpchtnummer: 4500933199

DE ONDERGETEKEN DEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Schedeldoekshaven 100), namens deze, de Directie
Bedrijfsvoering & Ondersteuning Bestuursdepartement, vertegenwoordigd door de

______________un

de functie van waarnemend Directeur,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Ordina Consulting B.V, gevestigd te Nieuwegein aan de Rlngwadel (3439 LM), te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd doorlAlo2e , in de functie
vanl’ j, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Deze Overeenkomst een dlenstverleningsopdracht betreft inzake detachering

(inleen of inhuur van personeel) op basis van inspanningsverplichting, waarbij
geldt dat er bij uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden door de
Ingcieende (hierna te noemen ‘Medewerker’) sprake is van een
gezagsverhoudlng ten opzichte van de Inlener (‘Opdrachtgever’);

- Deze opdracht, conform het Besluit Aanbestedingsregels voor
Overheidsopdrachten (BAO), dient te voldoen aan de voorschriften uit
Richtlijn 2004/18/EG die gelden voor 2B-diensten (artikel 23 en artikel 35 lid
4), indien er sprake Is van overschrijding van het van toepassing zijnde
drempelbedrag voor Europese aanbestedingen, te weten € 200.000,00
exclusief BTW;

- Voor deze opdracht (inclusief eventueel vervolg) betekent dit specifiek, dat bij
overschrijding van genoemde drempelwaarde door de (cumuiatieve)
opdrachtwaarde, kan worden volstaan met het achteraf sturen van een
bericht van gunning van de opdracht aan het Bureau voor Officiële Publicaties
van de EG.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Ri]ksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst
1.1. Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer tot het verrichten van

diensten/werkzaamheden in het kader van de implementatie van OMS
Digiiust binnen het bestuursdepartement, overeenkomstig de op basis van de
offefteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 26 oktober 2011, kenmerk
4500933199, door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 31 oktober 2011,
een en ander voor zover daarvan niet In deze Overeenkomst wordt
afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.
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DienstverleningsovereenkGmst 4500933199

1.2 Opdrachtnemer zal de hierna te noemen Medewerker inzetten voor uitvoeringvan de werkzaamheden:
.

1.3 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI 2011;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag dle aan de opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. Totstpndkgmïng. tijdsnlpnning of duur van de Overeenkomst2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract doorbeide partIjen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van

1 december 2011 tot en met 31 januari 2012. De Medewerker wordtmaximaal 40 uur per week ingezet voor uitvoering van de overeengekomenwerkzaamheden, totaal ten hoogste 344 uur.
2.3 Indien van toepassing kan deze Overeenkomst tussentijds worden beëindigd.Hierbij dient een opzegtermijn van twee weken in acht genomen te worden.
2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging van (totaal) maximaal

____________Iexclusief

BTW, ofwelI’ 1
2.5 Hierbij geldt tevens dat onbenutte c.q. resterende uren uit huidigeOvereenkomst (indien van toepassing) overgeheveld mogen worden naar eenverlengingsovereenkomst. Dat wil zeggen dat de resterende uren (alsnog)benut mogen worden gedurende de looptijd van een eventuele verlengingsovereenkomst.
2.6 In aanvulling op lid 4 geldt, met lnachtneming van het geldende BesluitAanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO), dat verdere verlengingen/of uitbreiding van de Overeenkomst slechts toegestaan en mogelijk Is, opdien voorwaarde dat Opdrachtgever hiertoe voldoet aan het (achteraf) sturenvan een bericht van gunning van onderhavige opdracht aan het Bureau voorOfficiële Publicaties van de EG.

Artikel 3. Prijs en overige financiële bepalingen
3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal bestede uren per maand op basisvan nacalculatie declareren tegen een uurtarief van ‘ exclusief BTW(13 1 inclusief 19% BTW).

____________

3.2 Opdrachtnemer zal totaal maximaalI Iexclusief BTW (344 uren), Intekening brengen en staat ervoor in dat dit maximum niet wordt
overschreden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Opdrachtgever.

3.3 De in lid 1 genoemde vergoedingen zijn inclusief alle kosten zoals (en voorzover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- enverblijfkosten. Reistijd kan niet worden gedeclareerd als gewerkte uren.
3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duurvan deze Overeenkomst.
15 Facturen dienen als ‘readable PDF’, duidelijk gespecificeerd en ondervermelding van opdrachtnummer 4500933199, digitaal te worden gezondenaan: façturenffadminvenj.nl

4500933199
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Endien digitale facturatle niet mogelijk is, kunnen facturen per post gestuurd
worden aan:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a. v. Financieel Administratieve Dienstverlening
Postbus 18580

2502 EN DEN HAAG

3.6 Bij elke rekening moeten de overzichten als bedoeld in artikel 5 (‘Plaats en
tijden van het verrichten van de werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd.
Indien genoemde overzichten ontbreken, kunnen de factu ren niet betaald
worden.

Artikel 4. Contactoersonen

_____________________________

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever lsIA20 t
4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer js Art 10 2e

Artikel 5. Tijden en plaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht In het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel
in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever
aan te wijzen persoon laten accorderen.

Artikel 6. Van toeuassing zUnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten 2011 (ARVODIy’, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet
wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitgesloten.

Artikel 7. Intepriteitsverklaring
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel

van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen
aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen
in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na
te laten.

Artikel 8. Slotbenalina
8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij

uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder
door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en Intweevoud ondertekend,

Den Haag, •%5 2011 Den Haag,Q. t.i.?L%
De Minister van Veiligheid en lustitie, Ordina Consulting BV
namens deze, namens deze,
Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning
Bestuursdepartemn.,

Waarnemend Directeur

\



> Retouradres Postbus 20301 2500 OH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

6A

Datum 23 april 2012
Onderwerp Offerteaanvraag: Projectmanager ICT in de Nieuwbouw

Geachte AI 0

Hierbij nodigen wij u uit, namens de Directie Bedrijfsvoering en ondersteuning
Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tot het
uitbrengen van een offerte voor een ‘Projectmanager ICT in de Nieuwbouw’ t.b.v.
het Dienstencentrum i.o.

Situatie

Directie BCdrij(svoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
tnkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 OH Den Haag
www.rljksoverheid nl/ven]

Contactpersoon
02

Inkoper

F 070 370 79 71
1A0102

Ons kenmerk
4500936670

Bijiagen
2

BIJ beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts én zaak In uw
brief behandelen.

Zie bijlage 1

Opdracht
Gevraagde functie:
Werkzaamheden:
Aantal FTE / inzet:
Incjangsdaum:
Duur & einddatum:

Wijziging:

Beëindiging:

Locatie:

Projectmanager
zie functiebeschrijving (bijlage 1)
1 F[E (fulltime), 40 uur per week
Z.S.M.
± 8 maanden, t/m 31 december 2012, met optie tot
verlenging
wijziging van de opdracht slechts toegestaan indien vooraf
schriftelijk toestemming verleend door Ministerie van
Veiligheid en Justitie, DBOB/CoZa/IFAD (=inkoopafdeling)
in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht geldt
een opzegtermïjn van 2 weken
Den Haag, Schedeidoekshaven 100, 2511 EX

Eisen en Wensen
Eisen en Wensen: zie bijlage 2 voor een overzicht van de eisen en wensen.
(Uw offerte dient op basis van deze punten opgebouwd te zijn).

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Indien n.a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht
zijn op deze opdracht de ARVODI (Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij
verzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u in geval van gunning akkoord gaat
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met deze voorvaarden. Tevens bevestigt u dat, in geval van gunnlng van deze Directie Hedrljfsuoerlng enopdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij tamefltgunning zal de opdracht worden vastgelegd in de bij de ARVODI behorende Commerciële Zakerdienstverleni ngsovereenkomst. Sarvicepunt Inkoop
Datum
23 april 2012Offerte
Ons kenmerkWij verzoeken u uw offerte te baseren op de In bijlage 2 genoemde eisen en 4500936670

wensen en deze zo spoedig mogelIjk, uiterlijk donderdag 26 april 2012, v66r12.00 uur, per e-mail in te dienen aan:I in:

Informatie
• Voor aanvullende ppdrachtinhoudeliike Informatie, evenals informatie m.b.t.het project kunt u contact opnemen met ln2n

Portfoliomanager, tel. [‘ t of mobiel,
• Commerciële vraQen kunt u richten aan , in:

Inkoper, e-mall :

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbiedingmet belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Servicepunt Inkoop
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

6i3

Ord Ina
[“lo2

Datum 3 mei 2012
Onderwerp Gunning opdracht Projectmanager icr in de Nieuwbouw

Geachte heerlAl_l02

Uw offerte inzake bovengenoemd onderwerp is, evenals die van andere
aanbieders, uitvoerig door ons bestudeerd en beoordeeld.

Hierbij wil ik u laten weten dat wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan uw
organisatie, voor inzet van de door u aangeboden kandidaat Iw7.
afspraken inzake precieze aanvangsdatum van de opdracht, tijden en dergelijke
zullen worden afgestemd tussen ii en de aanvrager (zoals genoemd In
offerteaanvraag als contactpersoon voor functie-/opdrachtinhoudelijke
informatie).

T.b.v. deze inhuuropdracht zat een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld
welke u zo spoedig mogelijk zal worden toegezonden.

Voor vragen kunt ii contact opnemen met de in het brlefhoofd genoemde
contactpersoon.

Ik wens u succes bij de uitvoering van de opdracht en dank ii voor de getoonde
interesse.

MøI vripncir’iiikp nrt

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Dn Haag
www.riJksoverheidnljvenj

Contactpersoon

1A0W20
Inkoper

T l02

F 0703707971

J AI 102e

Ons kenmerk
4500936670

Bijlagen
2

BIJ beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Ari 102e

Hoofd Servicepunt Inkoop





td

DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
‘Inzet Projectmanager ICT ïn de nieuwbouw, Vn 1020

van 1 juni 2012 tot en met 31 december 2012’

Datum: 15mei2012
Opdrachtnummer 4500936670

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederianden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en ]ustitie, (Schedeidoekshaven 100, 2511 Ex), namens deze,
D’rectie Bedrijfsvoering en ondersteuning Bestuursdepartement, vertegenwoordigd
door In 102, , In de functie van Hoofd Dienstencentrum i.o,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Ordina Consuiting B.V.,fstatutair) gevestigd te Nieuwegein aan de Ringwade 1, 3439
LM, te dezen_rechtsgeldig vertegenwoordigd doorInnio ,

In de
functie var2e 1 hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Deze Dienstverleningsopdracht conform het Besluit Aanbestedingsregels voor

Overheidsopdrachten (BAO) bij overschrijding van het van toepassing zijnde
drempel bed rag voor Europese aanbestedingen, te weten € 200000 exclusief
BTW (2B diensten), aanbestedingsplichtig is;

- Indien Opdrachtgever deze Dienstverleningsopdracht nader wenst te veriengen
c.q. uitbreiden naast de verlengingsopties zoals opgenomen in deze
Overeenkomst, waardoor de cumulatieve opdrachtwaarde het eerdergenoemde
drempelbedrag zal overschrijden, dit slechts is toegestaan, op voorwaarde dat
door Opdrachtgever wordt voldaan aan de direct hieraan gerelateerde, hieruit
voortvloeiende Europese aanbestedingsplicht.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI).

van Veiligheid en Justitie

6c

11
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Dienstverlenlngsovereenkomst Inzet in , ]aIs Projectmanager

Artikel 1.. Voorwern van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten vanDiensten in het kader van de functie ProjectmanagerlCTin de Nieuwbouw’,waartoe door Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker wordt ingezet,overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 23april 2012, kenmerk 4500936670, en de door Opdrachtnemer uitgebrachteofferte d.d. 26 april 2012, een en ander voor zover daarvan niet in dezeOvereenkomst wordt afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij dezeaanvaardt.

Medewerker Functie Inzet (per week)

____________________

Projectmanager 40 uur

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze documenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. TotstandkomIng, tijdsplanning p1 duur van de Overeenkomst2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract doorbeide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht In de periode van 1 juni2012 tot en met 31 december 2012.
2.3 De Medewerker wordt maximaal 40 uur per week ingezet voor uitvoering vande overeengekomen werkzaamheden, totaal ten hoogste 1200 uur.2.4 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermljn van twee weken in achtgenomen te worden.
2,5 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging.
2.6 In aanvulling op lid 2 geldt, met inachtname van het geldende Besluit

Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO), dat verdere
verlenging/uitbreiding van de Overeenkomst hierna slechts toegestaan enmogelijk is, indien Opdrachtgever voldoet aan het (achteraf) sturen van eenbericht van gunnlng van de opdracht aan het Bureau voor Officiële Publicatiesvan de EG.

Artikel 3. Prijs en overige financiële benalingen
3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal bestede uren per maand opnacalculatiebasis declareren tegen een uurtarief van l’ in i exclusief BT\Nen inclusief reis-en verblijtskosten linci. 19% BTW). Reistijd kanniet worden gedeclareerd als gewerkte uren.
3.2 Opdrachtnemer zal maximaal Iexclusief BTW,(Ii mcl.19% BflN) in rekening brengen en staat ervoor in dat dit bedrag niet wordtoverschreden.
3.3 De in lid 1 genoemde vergoedingen zijn inclusief alle kosten zoals (en voorzover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- enverblijfkosten.
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Dlenstverlenlngsovereenkomst inzet IA 102e las Projectmanager

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

3.5 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.6 De facturen dienen duidelijk gespecificeerd en onder vermelding
opdrachtnummer 450D930181 te worden gezonden aan:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. Ser’icepunt WAD / H 7.23
Postbus 18580
2502 EN DEN HMG

3.7 Bij elke rekening moeten de overzichten als bedoeld In artikel S (‘Plaats en
tijden van het verrichten van de werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd.
Indien genoemde overzichten ontbreken, kunnen de facturen niet betaald
worden.

Artikel 4. Contactpersonen

________________

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever isla_102, Igedelegeerd
opdrachtgever project in en ontviechting, tel. Çiaz

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is lenlo2e j.

Artikel 5. Tijden en plaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bij dle partij gebruikeiijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de reguiler geldende
kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever aan
te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

Artikel 6. Van toepassing zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI)”, voor zover daarvan In deze Overeenkomst niet wordt
afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitgesloten.

Artikel 7. Xnteprfteitsverklaring
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.
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Dlenstvedeningsovereenkomst InzetI Jais Projectmanager

Artikel $. Slotbetaling
8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zijuitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerderdoor partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent dehierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en intweevoud ondertekend,

0Den Haag .2012 Nieuwegein 2012

DE MINISTER VAN Veiligheid en Ordina Consulting B.V.Justitie, namens deze,namens deze,
Directie Bedrijfsvoering en nl

ondersteuning Bestuursdepartement,

Hoofd Dienstencentrum i.o. Directeur
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> Retouradres Postbus 2030; 2500 EI-t Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
!nkoop
spi

Scbedeldoekshaven 100
2511 X Den Haag
Postbus 20301
2500 5H Den Haag
www.rijksoverheld.nh/venj

Contactpersoon
[‘2102e

JOU WIZtW 2IS?SUU$J

T Isri1s 1
F 07037079 71

I2b020

Projectnaam
Project In- en 0ntIechtIng

Ons kenmerk
SPI/ 4500932348 /3K!

Bijlagen
2

eij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Eisen en Wensen
Eisen en Wensen: zie bijlage 1 voor een overzicht van de eisen en wensen

(Uw offerte dient op basis van deze punten opgebouwd te zijn)

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Indien n.a.v. deze offefteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht
zijn op deze opdracht de ARVODI 2011 (Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij
verzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u in geval van gunning akkoord gaat
met deze voorwaarden. Tevens bevestigt u dat, in gevat van gunning van deze
opdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij
gunning zal de opdracht worden vastgelegd op basis van de ARVODI.

SPOED

Sri 10 2o

Datum 6 september 2011
Onderwerp Offerteaanvraag 4500932348: Inhuur Senior Business Consultant

AS IS 20
Geachte heer________

Namens het ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning Bestuursdepartement, nodigen wij u uit tot het uitbrengen van een
offerte inzake inhuur van een ‘Senior Business Consultant’, ten behoeve vande
afdeling Regie & Bedrijfsvoering (R&B), project in- en ontviechting.

Opdracht
Betreft:

Aantal ETE:

Opdracht:

Aanvang & Duur:
Periode:

Standplaats:

inhuur senior business consultant
1 FrE, o.b.v. 40 uur per week
zie bijlage 2 ‘Situatie 8i. Opdrachtbeschrijving’
z.s.m., 3 maanden

september 2011 t/m december 2011
Den Haag, Schedeldoekshaven 100
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SPOED
Directie Bedrijtsvoerlng en
Ondersteuning
BestuursdepaitementOfferte

Wij verzoeken u uw aanbod in te richten op basis van de in bijlage 1 genoemdeeisen en wensen. U kunt uw offerte tot uiterlijk vrijdag 9 september 2011
Datum(v6âr 15.00 Uur) per e-mail indienen aan: 1 6september2011

Ons kenmerk-

SP1 4500932348 /)KIInformatie

• ODdrachtinhoudelijke vragen:
Voor aanvullende inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
o 2 L. Projectmanager Rijkspas, “

en/of

Commerciële vragen:
Vragen m.b.t. commerciële zaken kunt u -bi voorkeur per email- richten aan:
o mw.

, Adviseur Inkoop, e-mail[ 1’tel.

_____________________

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw voorstel metbelangstelling verschijneni

Met vj1.qilijk oroet.

[••
Hoofd Servicepunt rnkoop

SPOED
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
‘Inhuur business consultant _roze

Project in- en ontviechting

Odrachtnummer: 4500932348

DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie van Veiligheid
en Justitie, (Schedeldoekshaven 100, 2511 Ex), namens deze, de Directie Bedrijfsvoering &
Ondersteuning Bestuursdepartement, vertegenwoordigd door

,
in de

functie van Kwartiermaker Dienstencentrum i.o., hierna te noemen: ‘opdrachtgever’,

en

Ordina BV, gevestigd te Nieuwegein aan de Ringwade 1 (3439 CM), te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door
hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,

OVERWEGENDE DAT:
- Deze Overeenkomst een dienstverleningsopdracht betreft inzake detachering (inleen of

inhuur van personeel) op basis van inspanningsverplichting, waarbij geldt dat er bij
uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden door de ingeleende (hierna te
noemen ‘Medewerker’) sprake is van een gezagsverhouding ten opzichte van de Inlener
(‘Opdrachtgever’);

- Deze opdracht, conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO),
dient te voldoen aan de voorschriften uit Richtlijn 2004/18/EG die gelden voor 2B-diensten
(artikel 23 en artikel 35 lid 4), indien er sprake is van overschrijding van het van
toepassing zijnde drempeibedrag voor Europese aanbestedingen, te weten C 193.000,00
exclusief BTW;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven In artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten
(ARVODI).

Artikel 3.. VootwerD van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten/

werkzaamheden in de functie van ‘Business Consultant’, ten behoeve van project in- en
ontvlechting, bij het cluster Portfoliomanagement van de afdeling Regie & Bedrijfsvoering
(R&B), overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d.
6 september 2011, kenmerk ‘SPI/4500932348/JKI’, door Opdrachtnemer uitgebrachte
offerte d.d. 9 september 2011, een en ander voor zover daarvan niet wordt afgeweken in
deze Overeenkomst, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.

1.2 Door Opdrachtnemer wordt hiertoe de hierna te noemen Medewerker ingezet:

Medewerker Functie
1Ar1tO2

(senior) business consultant
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1.3 De taken en verantwoordelijkheden van de Medewerker bestaan uit:
- Opstellen Integrale planningen toetredende onderdelen (PID) o.b.v. detailplanningenleveranciers fGDI, FMH en BZK-ICr) en klanten (toetredende onderdelen);
- Rapporteren over resultaten en tussentijdse aanpassingen van de implementaties enbijwerken haalbaarheidsstudie;
- Uitwerken en Implementeren van communicatiematerlalen, handleidingen!presentatlematerialen;
- Vastieggen van afspraken met toetredende onderdelen en leveranciers;
- Indien van toepassing schrijven van nota’s t.b.v. besluitvorming, zoals impactanalysesop wijzigingen tijdens het project;
- Maken van een testplan en testcases onder leiding van de projectmanager in- enontviechting.

1.4 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover dezedocumenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde documentboven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. deARVODI2O11;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beidepartijen.

2.2 De Overeenkomst betreft een periode van 15 weken, ingaande op 20 september 2011en met als einddatum 31 december 2011.
2.3 De Medewerker zal gemiddeld (maximaal) 32 uur per week worden ingezet voor uitvoeringvan de overeengekomen werkzaamheden, totaal ten hoogste 480 uur.
2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging van 3 maanden, en/of totaalmaximaal

“
“ Jexclusief BTW (440 x

2.5 op deze Overeenkomst geldt een optie tot tussentijdse beëindiging. Indien Opdrachtgeverhiertoe besluit, dient een opzegtermijn van twee weken in acht genomen te worden.

Artikel 3. Prjis en overige financiële bepalingen
3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal bestede uren per maand op nacalculatiebasisdeclareren tegen een uurtarief van IexcIusief BTW fC

‘
Inci. 19% BTW)en inclusief reis- en verblljfskosten.

3.2 Opdrachtnemer zal voor deze periode totaal maximaal 600 uren in rekening brengen, tenhoogste-i IexclusIef BTW (I linclusief 19% BTW) in rekening brengenen staat ervoor in cat deze maxima niet worden overschreden zonder schriftelijketoestemming vooraf van Opdrachtgever.

3.3 De in lid 1 genoemde vergoedingen hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in hetkader van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoebenodigde materialen en zijn inclusief alle kosten, zoals (voor zover van toepassing)uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- en verblijfkosten. Reistijd kan niet wordengedeclareerd als gewerkte uren.

4500932348
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3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlîjk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

3.5 Facturen dienen duidelijk gespecifceerd en onder vermelding van opdrachtnummer
4500932348 te worden gezonden aan:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a. v. Financieel Administratieve Dienstverlening
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG

3.6 Bij elke factuur moeten de overzichten als bedoeld in artikel 5 (‘Plaats en tijden van het
verrichten van de werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd. Indien genoemde overzichten
ontbreken, kunnen de facturen niet betaald worden.

Artikel 4, Contactnersonen
4.1 Als Contactpersonen voor Opdrachtgever fungeren A0102

Projectmanager in- en ontvlechting, tel. 102e en/of 1’
Adviseur Regiebureau, tel. Ar11020

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is IAdb020
,
0 10 2e

tel. lol 102e
,

e—mail lol 020

Artikel 5. Tilden en niaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden In beginsel verricht in het kantoor van Opdrachtgever, te Den

Haag aan de Schedeldoekshaven 100, tenzij nader overeengekomen in het kader van
uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de
plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de overeengekomen Diensten dienen te
worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij
dle partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier
geldende kantoortIjden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kaienderweek een overzicht opstellen van het
aantal uren dat hij/zij die week daadwerkelijk zijn/haar werkzaamheden heeft verricht en
dit door een daartoe door Opdrachtgever aan te wijzen persoon laten accorderen.

Artikel 6. Van toeoas5inQ zilnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene Rijksvoorwaarden

voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2011 (ARVODI
2011)”, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De
toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesloten.

Artikel 7. Inteoriteîtsverklarlna

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

Artikel 8. SlotbeDaling
8.; Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussenpartijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijengemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomenDiensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoudondertekend,

Den Haag, Z2- 2011 Nieuwegein 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie, Ordina,
namens deze, namens deze,Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning
Bestuursdepartement,

Kwartiermakec Dienstencentrum i.o.

4500932348
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning

Bestuursdepartement
Enkoop
SRI

Schedeidoekshaien 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheld .nh/venj

Contactpersoon
IA1b020

Adviseur !nkoop

T Il 1
F 0703707971

Projectnaam
Project Rijkapas

Ons kenmerk
SPI/ 4500932347 /]KI

Bijlagen

2

ij beantwoordîng de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen,

Eisen en Wensen
Eisen en Wensen: zie bijlage 1 voor een overzicht van de eisen en wensen

(Uw offerte dient op basis van deze punten opgebouwd te zijn)

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Indien n.a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht
zijn op deze opdracht de ARVODI 2011 (Algemene Rij ksvoorwaarden voor het
verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij
verzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u In geval van gunning akkoord gaat.
met deze voorwaarden. Tevens bevestigt u dat, In geval van gunning van deze
opdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij
gunning zal de opdracht worden vastgelegd op basis van de ARVODI.

SPOED

Ilt

Datum 7 september 2011
Onderwerp Ofterteaanvraag 4500932347: Inhuur Testconsulta nt project Rijkspas

Geachte heet

Namens het ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning Bestuursdepartement, nodigen wij u uit tot het uitbrengen van een
offerte inzake inhuur van een ‘Testconsultant’, ten behoeve van het project
Rijkspas van de afdeling Regie & Bedrijfsvoering (R&B).

Opdracht
Betreft:

Aantal FTE:

Ol3dracht:

Aanvang & Duur:

Periode:

Stand olaats:

inhuur testconsultant

1 FrE, 36-40 uur per week

zie bijlage 2 ‘Situatie & Opdrachtbeschrijving’
z.s.m., 3 maanden

september 2011 t/m december 2011

Den Haag, Schedeldoekshaven 100
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SPOED
Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
BestuutsdepartementOfferte InkOOp

Wij verzoeken u uw aanbod in te richten op basis van de in bijlage 1 genoemdeeisen en wensen. U kunt uw offerte tot uiterlijk vrijdag 9 september 2011(vââr 15.00 uur) pete-mail Indienen aan:

Voor aanvullende Inhoudelijke Informatie kunt u contact opnemen met:
o

_______________

en/oti L.

. CommercIIe vragen:

1 Projectmanager Rijkspas,l:’

Vragen m.b.t. commerciële zaken kunt u -bij voorkeur per email- richten aan:
o mw.[ J, Adviseur Inkoop, e-mail

tel,

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw voorstel metbelangstelling verschijnen!

Hoofd ServIcept9koop

Informatie

. Qpdrachtinhoudelijke vragen:

Datum
7 epternber 2011

Ons kenmerk
SPi/ 4500932347 /]KI

SPOED
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ordina BV
I4l IO2

[Ringwade 1]
Postbus 7101
3430 JC NIEUWEGEÏN

Datum 24 oktober 2011
Onderwerp Contract 4500932347: ter ondertekening & retour

Geachte heerI 2:

Hierbij ontvangt u in tweevoud de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
ondertekende dienstverleningsovereenkomst met opd rachtnummer 4500932347
inzake ‘inhuur Testconsultant project Rijkspas,

Vriendelijk verzoek Ik u beide exemplaren te (laten) ondertekenen, en zo spoedig
mogelijk één getekend exemplaar te retourneren aan:

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
SPI

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheidnl/venj

Contactpersoon

, 1
TIArO
1 070 370 79 71
(Ar1lC2

Ons kennierk
4500932347

Bijlag en
2

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
briet behandelen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
‘,1102a

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Het tweede exemplaar kunt u vanzelfsprekend behouden t.b.v. uw (financiële)
administratie.

Indien u vragen hebt m.b.t. deze opdracht kunt u contact opnemen met de In het
briefhoofd genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Servicepunt Inkoop





Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLEN1NGSOVEREENKOMST___________
‘Inhuur Testconsuftant project R,jkspas .yAn 1021

ODC)tflUmmJ 4500932347

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederienden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag, Ministerie van Veiligheid
en 3ustltle, (Schedeldoekahaven 100, 2511 EX), namens deze, de Directie Bedrijfsvoering &
Ondersteuning Bestuursdepartement, vertegenwoordigd door jM 102e

,
In de

functie van Kwartiermaker Dienstencentrum 1.0.,
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Ordina BV, gevestigd te Nieuwegein aan de Rfngwade 1 (3439 IM), te deren rechtsgeldig
vertegenwoordigd doolM 1021

, In de functie V8flIMW2O

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Deze Overeenkomst een dIenstverten1ngsopdradt betreft Inzake detachering (Inieen of

inhuur van personeel) op basis van Inspanningsverpllchtlng, waarbij geldt dat er bi]
uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden door de Ingeleende (hierna te
noemen ‘Medewerker’) sprake is van een gezagsverhoudlng ten opzichte van de Inlener
COpdraditgever’);

- Deze opdracht, conform het Besluit Aanbestedingsregels voor OverhcIdsopdradten (BAO),
dient te voldoen aan de voorschriften uit Richtlijn 2004/18/EG die gelden voor 26-diensten
(artikel 23 en artikel 35 lid 4), Indien er sprake Is van overschrijding van het van
toepassing zijnde drempelbedrag voor Europese aanbestedingen, te weten € 193.000,00
exclusieF BTW;

VERKLAREN TE ZI3N OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhooftietter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe dle hieraan wonit gegeven in artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het venichten van diensten
(ARVODI).

Artikeil. Voarwero vn do Ovreonkomgt
1.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrechtnemer tot het verrichten van dïenstenf

werkzeaniheden In het kader van de functie ‘Testconsultant’ ten behoeve van het project
Rijkspas, overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d.
7 september 2011, kenmerk ‘SPI/4500932347/)K1’, door Opdrachtnemer uitgebrachte
offerte d.d. 9 september 2011, een en ander voor zover daarvan niet wordt afgeweken in
deze Overeenkomst, welke opdracht Opdrachtnemer bi] deze aanvaardt.

1.2 Door Opdrachtnemer wordt hiertoe de hIerna te noemen Medewerker Ingezet:

I4edewerker Functie —_______________

1020
Testconsultant Rljkspas
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1.3 De testconsultant Rijkspas draagt bij aan het project Rijkspas, dat wordt aangestuurdvanuit de afdeling Regie & Bed rijtsvoering t R&B). Voordat de Rijkspas binnen hetministerie van Veiligheid en Justitie ken worden uitgegeven, zal de benodigdeftinctlonaliteit eerst getest dienen te worden.
De Medewerker heeft de volgende teken en verantwoordelijkheden:
- Testplan opstellen (functioneel gericht op gebruikers) en afstemming hiervan metprojectteam Rljkspas en stakehoiders
- Organisatie, voorbereiding en communicatie m.b.t. uitvoeren testen, inclusief hetmaken van afspraken met stakeholders
- Uitvoeren van meerdere functionele testen
- Rapportage over uitgevoerde testen
- Bespreken testresuftaten met stakeholders
- Deelnemen aan projectovedeg Rijkspas
- Input leveren voor het opleiden van elndgebrulkers o.b.v. uitgevoerde functioneletesten

1.4 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover dezedocumenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde documentboven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVOD! 2011;
3. de offerte;
4. de ofterteaanvraag dle aan de opdracht ten grondslag hgt.

Artikel 2. Totatandkomlny. flldsolanning of duur van de Overeenkomst
2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beldepartijen.

2.2 De Overeenkomst heeft een duur van 15 weken en betreft de periode van 16 september2011 tot en met 31 december 2011.

2.3 De Medewerker zal gemiddeld 40 uur per week (maximaal) worden ingezet voor uitvoeringvan de overeengekomen werkzaamheden, totaal ten hoogste DO uur.
2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging van 3 maanden, ofwel maximaal

___________exduslef

BTW

2.5 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot tussentijdse beIndlging. ]ndieri Opdrachtgeverhiertoe besluit, dient een opzegterrnhjn van twee weken In acht genomen te worden.

Artikel 3. Piif en overloe flnande beDalinoen
3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal bestede uren per maand op nacalculatiebasisdeclareren tegen een uurtarief van

_______1exdualef

BTW

_______I1ndlef

19% BTW)en inclusief reis- en verblljfskosten.
3.2 Opdrachtnemer zal voor deze periode totaal maximaal 600 uren in rekening brengen. tenhoogste[’__1 lexUuslef BTW (_u linduslet 19% BTW) In rekening brengenen staat ervoor lq dak deze maxima niet worden overschreden zonder schriftelijketoestemming vooraf van Opdrachtgever.

4500932347
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3.3 De in lid 1 genoemde vergoedingen hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in het
kader van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe
benodigde materialen en zijn induslef alle kosten, zoals (voor zover van toepassing)
uitvoering, nazorg, overhead, parkeer. reis- en verblijfkosten. Reistijd kan niet worden
gededareerd als gewerkte uren.

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onverandeilijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

3.5 Facturen dienen duidelijk gespedficeerd en onder vermeldIng van opdracbtnummer
4500932347 te worden gezonden aan:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a. v. Hnandeel Administratieve DIer,stveHcnlng
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG

3.6 BIJ elke factuur moeten de overzichten als bedoeld In artikel 5 (‘Plaats en tijden van het
verrichten van de werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd. Indien genoemde overzichten
ontbreken, kunnen de factoren niet betaald worden.

Artikel 4. Contadperonen

_____________________

4.1 Als Contactpersonen voor Opdraditgever fungeren 0t 102o

Pmjecbnanager Rijkspas, tel. Ikt 0

fr °‘ C Adviseur Reglebureau, M 02,

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtoemer A0 1020 IAO ‘02,

tel.1A, 1020 e—mall Art 0 2o

Artikel 5. Tilden en niaata werIçzaanhe4en
5.1 De werkzaamheden worden In beginsel verricht In het kantoor van Opdrachtgever, to Den

Haag aan de Schedeldoekshaven 100, tenzij nader overeengekomen in het kader van

uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te ver5enen tot de
plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de overeengekomen Diensten dienen te
worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te steNen de werkzaaniheden onder de bij
dle partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de reguher
geldende kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde vn elke kalenderweek een overzicht opsteilen van het
aantal uren dat hij/zij dle week daadwerkelijk zijrVhaar werkzaamheden heeft verricht en

dit door een daartoe door Opdrachtgever aan te wijzen persoon laten accorderen.

Artikel 6. Van teenaaalna zllnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de AJgemene Rijkavoorwaarden
voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2011 (ARVODI
2011)’, voorzover daarvan In deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De
toepasseiljkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van

Opdrachtnemer is uitgesloten.
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Artikel 7. EjteuriteltsverkIarlna
7.1 Opdrachbiemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generi& voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen In dienst van Opdrachtgever tebewegen enige handeling te venichten of na te laten.

Artikel 6. - Slotbeeallno
8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussenpartijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijengemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomenDiensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoudondertekend,

Den Haag, ‘ ..tJ&&4C 2011 Nieuwegein, ...Z’ 1.. 2011
De Minister van Veiligheid en justitie, Ordina,
namens deze, namens deze,
Directie Bedrijfsvoering & OndersteunIng
Bestuursdepartement,

Kwartiermaker Dienstencentrum l.o.

4SOO32347
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Dan Haag

Ministerie van Veiligheid en [ustftie
(9fl

KPN Corporate Market
IA020 - —

—

Röntgenlaan 75
2719DX Zoetermeer

Datum 17 januari 2012
Onderwerp Gunning opdracht nieuwe aanleg Corporate Internet Basic t.b.v.

Autoriteit Kansspelen

Geachte heer 100102e

Uw offerte inzake bovengenoemd onderwerp is, evenals die van andere
aanbieders, uitvoerig door ons bestudeerd en beoordeeld.

Hierbij wil Ik u laten weten dat wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan uw
organisatie, voor de aanleg van de nIeuwe înternetverbinding t.b.v. de Autoriteit
Kansspelen. Nadere afspraken over de opdracht kunnenworden afgestemd tussen
u en de aanvragerjAn 10 2

T.b.v. deze opdracht zal een Overeenkomst opgesteld worden op basis van de
ARBIT (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT opdrachten), welke ii zo spoedig
mogelijk zal worden toegezonden.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze gunning kunt u contact opnemen
met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Ik wens u succes bij de uitvoering van de opdracht en dank u voor de getoonde
interesse.

Directie DtdrlJfsvoeritig en
Ondersteuning
Bestuursdeparte,nent
Inkoop
Servicepunt IFAD

Schedeldoekshaven 100
2511 X Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rl]ksoverheld.nI/venj

Contactpersoon
Ie 102e

Adviseur Inkoop

T M102O ]
F 070 370 79 71

loo 102,

Ons kenmerk
4500934703

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts én zaak In uw
brief behandelen.
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Met vriendelijke groet,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Namens deze,

Directie Bedrijtsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
Servicepunt IFAD

Datum
17januari 2012

Ons kenmerk
4500934703

l02o

Fnknnrr
Al 10 2

Hoofd Sen%cepunt Inkoop
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> Retouradres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

(B

Hoofd Servicepunt Inkoop

Directie BedrlJfsvoerin9 en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeidoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 18580
2502 EN Den Haag
www.rljksoverheld.nh/mlnvenj

Contactpersoon
IAS1OIC
Inkoper
T lAS 102e

F 070 37079 71
AS 102e

Ons kenmerk
IFAD/45009 34703

Bij lage n
2

KPN Corporate Market
102e

Röntgenlaan 75
2719 DX ZOETERMEER

Datum 09 FEBRUARI 2012
Onderwerp Contract 4500934703

Geachte heerlAobo2e t,
Hierbij ontvangt u in tweevoud de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
ondertekende dienstverleningsovereenkomst met opdrachtnummer 4500934703.

Vriendelijk verzoek Ik u beide exemplaren te ondertekenen en zo spoedig mogelijk
één getekend exemplaar te retourneren aan;

Ministerie van Veiligheid en Justitie
IASb02e

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Het tweede exemplaar kunt u behouden t.b.v. uw administratie.

Indien u vragen hebt m.b.t. deze opdracht kunt u contact opnemen met de In het
briefhoofd genoemde contactpersoon.

Hooaachtend.

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

AS 102e
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Dienstverleningsovereenkomst ARBIT
inzake

Nieuwe aanleg Corporate InterneCorporate lhternet Basl

Opdrachtnummer: 4500934703
Datum: 2 februari 2012

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de
Minister van Veiligheid en Justitie, voor deze, de Directeur van de Directie Sanctie- en
Preventiebeleid, I132

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. KPN Corporate Market, (statutair) gevestigd te Zoetermeer, aan de Röntgenlaan 75 (2719
DX), te dezen vertegenwoordigd door 41t

hierna te noemen: Wederpartij,

Overwegende dat:

Organisatie en doelstelling van Opdrachtgever

a. Opdrachtgever verantwoordelijk is voor een werkende internetverbinding voor de (op te
richten) Kansspelautoriteit;

b. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan
internetvoorzieningen ten behoeve van de Kansspelautoriteit (i.o) en deze voorzieningen
in de vorm van koop wil verwerven;

c. Opdrachtgever in zijn behoefte wenst te voorzien door met Wederpartij een
Dienstverleningsovereenkomst aan te gaan onder de ARBIT inzake Corporate
internetlCorporate internet Basic — nieuwe aanleg van met kenmerk 4500934703;

Verloop van de oproep tot mededinging

d. Opdrachtgever de opdracht op 17januari 2012 heeft gegund aan Wederpartij.



Komen overeen:

artikel 1. Begrippen

In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan
deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Voorwaarden.

artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst

2.1. Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Wederpartij zich tegen de in artikel 7
bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie, die in hoofdlijnen
bestaat uit:

- het leveren van het Product:

_____

1’Onderwrp -

.

Locatie
CKR FSGKOO4I

nummer
Naam Ministerie van Veiligheid en Justitie
locatie
Adres Wijnhaven 24-6

Postcode 2511 GA Den Haag
Land Nederland

Dienst
Diensttype Corporate internet Basic

Bandbreedte 40 MB
Serviceklasse Entry

Reach 100 MB, Electrisch
Order type Nieuwe aanleg

KPN internet Nee
migratie

Contractduur 3 jaar
Opties

Service en Standaard
garantie

Hardware Geen
Type Router Geen router

E-mail via Ja
eigen mail

server
Mail state en Nee

Forward
Primary&Secundary KPN/KPN

DNS via
PinnenoverlP Nee
Zakelijk alarm Nee
Binnenlbuiten Installeren binnen kantooruren

kantooruren
Acces

Acces Type Standard
Contractduur 3 jaar

Order type Nieuwe access

één en ander teneinde Opdrachtgever in staat te stellen daarvan het Overeengekomen
gebruik te maken.



2.2. De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
stukken met elkaar în tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het
later genoemde:

1) dit document;
2) de Voorwaarden (Bijlage 1);
3) de door Wederpartj aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van 6 december 2012,

met kenmerk 201 1026437_201 112071445.

artikel 3. Contactpersonen en rapportage
3.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is It
3.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is it O2 1.

artikel 4. Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen is
ondertekend.

4.2. De Overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en gaat in na de datum van oplevering.

4.3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden voor een
periode van telkens een jaar verlengen. Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik
wenst te maken doet hij hiervan uiterlijk 2 maanden voor het einde van de in artikel 4.2
bedoelde looptijd schriftelijk mededeling aan Wederpartij.

4.4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst door opzegging beëindigen. Indien hij van Uit
recht gebruik maakt, doet hij mededeling van de opzegging aan Wederpartij waarbij
een opzegtermijn van 2 maanden in acht wordt genomen.

artikel 5. levering en Oplevering

In geval van Producten

5.1. Wederpartij draagt zorg voor Aflevering van de Producten op dein onderstaande tabel
aangegeven datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen.
TVl-H Önderwerp AfIévrdatum
nummer

--

Corporate internet Wijnhaven 24-5 Na oplevering
Corporate internet Basic Den Haag van de

internetverbinding
naar verwachting
pen mei2012

artikel 6. Acceptatiç

6.7. De Acceptatie van de Prestatie vindt als volgt plaats:
Onderwerp Acceptatie Uiterste

nummer mededeling van(nn)
Accéptatie

Al Producten Corporate internet 14 dagen na Aflevering
Corporate internet
Basic

artikel 7. Vergoeding

7.1. Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen:



CKR FSGKOO4I
nummer
Naam Ministerie van Veiligheid en Justitie
locatie
Adres Wijnhaven 24-6

Postcode 2511 GA Den Haag
Land Nederland

Dienst
Diensftype Corporate internet Basic

Bandbreedte 40 MB
SeMceklasse Entry

Reach 100 MB, Electrisch
Order type Nieuwe aanleg

KPN internet Nee
migratie

Contractduur 3 jaar
Koaing lMb0

Subtotaal
Opties

Service en Standaard
garantie

Hardware Geen
Type Router Geen router

E-mail via Ja
eigen mail

server
Mail store en Nee

Forward
Primary&Secundary KPNIKPN

ONS via
PinnenoveriP Nee
Zakelijk alarm Nee
Binnenlbuiten Installeren binnen kantooruren

kantooruren
Acces hnb01c 1 I°

Acces Type Standard
Contractduur 3 jaar

Order type Nieuwe access
Korting Al IU Ic M IC

Subtotaal
Totaal

De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderljk gedurendede duur van deze
Overeenkomst.

artikel 8. Facturering, verschuldigdheid en betaling

8.1 De factuur wordt door Opdrachtnemer digitaal, in PDF-formaat en duidelijk
gespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrachtnummer 45009934701. De
factuur kan ingediend worden bij facturenifadcmlnius.nl.
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artikel 9. Overige bepalingen

9,1. De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Wederpartij dan wel
van door Wederpartij bij het verrichten van de Prestatie in te schakelen derden, is
uitgesloten.

9.2. De voor het gebruik van de Prestatie vereiste acceptatie van algemene of bijzondere
voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij shrink-wrap en chck-wrap licenties, bindt
Opdrachtgever niet. Wederpartij vrjwaart Opdrachtgever dat dergelijke acceptatîes niet
leiden tot enige beperking op het Overeengekomen gebruik.

9.3. Een exemplaar van de Voorwaarden is bij de Overeenkomst gevoegd.

Aldus overeengekomen op 2 februari 2012 en ondertekend in tweevoud door:

Ministerie van Veiligheid en Justitie KPN Corporate Market

Naam:lo2o 1 Naam: hhbo2

Functie: Directeur Directie Sanctie- Functie: Sr Account Manager
en Preventiebeleid

Handtekening:Handtekening:

Datum:



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Datum 28juni2011
Onderwerp Offerteaanvraag: Aanschaf CMS t.b.v. bestuursdepartement

Geachte heerI3

Hierbij nodigen wij ii uit, namens de Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tot het
uitbrengen van een offerte voor een Card Management Systeem (CMS)’ t.b.v. het
project Rijkspas.

Situatie

Directie kdriJtsvoedng en
Ondersteuning
Sestuursdepartement
CommerciIe Zaken
IFAD

Schedeldoeksbaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.tijksovetheid.nI/vsnj

Contactpersoon

1001U21
Inkoper

T iri102o

F 0703707971

Ihb02l

Ons kenmerk
JFAD/4500931 106/IICT

Bijlagen

Bij beantwoordIng de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Ten behoeve van de introductie van de Rijkspas heeft de sector
bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie behoefte aan
een Card Management Sy5teem (CMS), wat hier ondersteuning aan biedt.

Opdracht
Beschrijving behoefte:
Jngangsdatum:
Duur & einddatum:

zie omschrijving behoefte (bijlage 1)
Z.S.M., uiterlijk 25juli 2011
Initiele Implementatie: uiterlijk 19 september 2011, met
eventueel een maand nazorg.
contractduur onderhoud en support: 4 jaar tot en met 18

Witziging:

Beëindiging:

Eisen en Wensen

september 2015.
wijziging van de opdracht slechts toegestaan indien
vooraf schriftelijk toestemming verleend door Ministerie
van Veiligheid en Justitie, DBOB/CoZa/IFAD
(=inkoopafdeling)
In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht
geldt een opzegtermijn van 2 weken

Eisen en Wensen: zie bijlage 2 voor een overzicht van de eisen en wensen
(Algemeen, commercieel, juridisch en gunningseisen).
Zie bijlage 3 voor het overige programma van eisen en wensen t.b.v. de CMS.

1fl 1021
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Directie EedrljtseoerliiG en
Ondereteuning
Bestuursdepartement
Commerciële Zaken
IFADVan toepassing zijnde Voorwaarden

Indien n,a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht Datumzijn op deze opdracht de ARBIT (Algemene Rljksvoorwaarden bij IT 28 juni 2011overeenkomsten van toepassing. (Bijlage 7). Wij verzoeken u in uw offerte te one kenmerkbevestigen dat u In gevat van gunning akkoord gaat met deze voorwaarden. IFADI45D0931106/IKTevens bevestigt ii dat, in geval van gunning van deze opdracht aan uworganisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij gunning zal deopdracht worden vastgelegd in de bij de ARBIT behorendedienstverieningsovereenkomst.

Offerte
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de in bijlage 2 genoemde eisen enwensen en deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk maandag 11 juli 2011, vâôr12.00 uur, per e-mail in te dienen aan: ••o

cc:

_____________________

Bij voorkeur ontvangen wij uw ondertekende offerte digitaal als gescanddocument (POF). Indien dit niet mogetijk is, verzoeken wij u uw offerte tevensschriftelijk te verzenden naar het volgende adres:

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Informatie
Gelegenheid tot het stellen van inhoudelijke vragen tot uiterlijk vrijdag 1 juli tot12.00 uur. De vragen dienen per e-mail te worden Ingediend aan rijkspasbd@minjus.nl, deze vragen zullen op maandag 4juli worden beantwoord.
Commerciële vragen kunt u richten aan [r1 02e 1, inkoper, e-malI0 tel. t)2e

Op donderdag 14 juli 2011 om 12.00 uur tot 12.45 uur bent u uitgenodigd omuw offerte toe te lichten, gelieve daar in uw agenda rekening mee te houden.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding Directie Bedrijfsvoering enmet belangstelling tegemoet.
tement
Commercitie Zaken
IFAD

Met vrien e7
Datum
28juni2011i 1021

Ons kenmerk
IFAD/4500931106/IKT

,paf,A4cepunt Iniroop

Bij lagen:

t Introductie en behoeftestelling;
2 Eisen en wensen;
3 Overig Programma van eisen en wensen (PvE);4 Definities t.a.v. PvE;
5 Architectuurplaat Rijkspas bestuursdepartement MVen];6 Standaard infrastructuur GDI;
7 Justitie standaarden 2009;
8 Arbit 2010.
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Beantwoording vragen CMS leveranciers 4-7-2011

Tot vrijdag 1-7-2011 12:00 hebben de potentiële leveranciers van het Card Management Systeem

voor de sector bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie de gelegenheid

gehad vragen te stellen n.a.v. de offerteaanvraag van 28juni 2011.

In dit document zijn alle vragen verzameld en geanonimiseerd. Tevens vindt u per vraag het

bijbehorende antwoord / de toelichting.

Vraag 1
In Algemene eisen en wensen vraag 8, vraagt u onder andere om een overzicht van de kosten

(uurtarieven) voor de inhuur van specialisten voor het opstellen van een globaal technisch en

functioneel ontwerp. In de Bijlage Eisen en Wensen stelt u ook de eis in CE-3 dat “het door u

opgegeven totaalbedrag is een maximum en mag niet worden overschreden.”

Vraag la: Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Antwoord lat Een overzicht van deze kosten (ook al is het fixed price) is bedoeld om beter inzicht te

hebben in hoe de prijs van de offerte tot stand is gekomen en hoe de uurtarieven liggen.

Vraag ib: En bij het opstellen van een globaal en technisch ontwerp kunnen er onvoorziene zaken

naar boven komen. Hoe wordt daar qua planning en begroting mee omgegaan?

Antwoord ib: Factureren op nacalculatie is in deze niet echt van toepassing. Factureren gebeurt na

oplevering. De onderhoud en support kosten kunnen jaarlijks of in totaal op voorhand worden

gefactu reerd.

Vraag 2

In CE-6 stelt u de eis dat kosten maandelijks achteraf (o,b.v. nacalculatie) gefactureerd dienen te

worden.

Vraag 2a: U vraagt om een fixed price offerte. Waarom dan factureren op basis van nacalculatie?

Antwoord Za: Factureren op nacalculatie is in deze niet echt van toepassing. Factureren gebeurt na

oplevering.

Vraag 2b: Klopt het dat de jaarlijkse onderhouds- en support kosten per jaar vooraf kunnen worden

gefactu reerd?

Antwoord 2b: Ja, de onderhouds- en support kosten kunnen jaarlijks of In totaal op voorhand

worden gefactureerd.

Vraag 2c: Wat is het factureerschema voor de levering van het standaard product (licentie)?

Antwoord 2c: 40% na akkoord opdrachtgever op initiële inrichting van het pakket (bij leverancier of

GDI), 60% na inbeheername en kennisoverdracht aan GDI n.a.v. akkoord GDI.

Vraag 3
Bij het lezen van de offerteaanvraag ten behoeve van de aanschaf van een CMS valt in bijlage 1, op
pagina 4 de volgende passage op:
‘Wanneer de prijs voor de totale behoeftestelling, exclusief optionele modules en maatwerk, het
bedrag van f*nioi overschrijdt wordt voor het onderdeel ‘prijs’ 0 punten toegekend.”

10t3



Vraag 3: Op welke wijze dient deze zin_gelezen te worden: gaat het hier om een maximumprijs van1 of om een bedrag van i

Antwoord 3: Dit betreft een typefout. Het vermelde bedrag dient t1 10 1 te zijn.



IoC

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

ID-Ware
Ib02e
..‘IuoiIIoevvey 14

6902 PE ZEVENMR

Datum 18 juli 2011
Onderwerp Gunning Offerte: Aanschaf CMS t.b.v. bestuursdepaftement

Geachte [t 102

Uw offerte rnzake bovengenoemd onderwerp is, evenals die van andereaanbieders, uitvoeng door ons bestudeerd en beoordeeld

Hierbij wil Ik u laten weten dat wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan uworganisatie.
Nadere afspraken inzake de opdracht, tijden en dergelijke zullen wordenafgestemd tussen u en de aanvrager (zoals genoemd in offerteaanvraag alscontactpersoon voor functie-/opdrachtinhoudelijke informatie).
De aanvangsdatum is gesteld op maandag 25juli 2011.

T.b.v. deze inhuuropdracht zal een Dienstverlenïngsovereenkomst opgesteldworden, welke u zo spoedig mogelijk zal worden toegezonden.

Tndien u vragen hebt naar aanleiding van deze gunning kunt u contact opnemenmet de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Ik wens u succes bij de uitvoering van de opdracht en dank u voor de getoondeInteresse.

Met vriendelijke groet,

Directie Bedr)Jfsvo.rng en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Commerciële Zaken
WAD

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheld.nI/venj

Contactpersoon
[artto2e

i l’ 1
F 0703707971
arI102

Ons kenmerk
IFAD/4500931106/IKT

8ij beantuoordin de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

to 102e

Wnd. Hoofd Servicepunt Inkoop





OVEREENKOMST
On-line Card Management

Datum:
Opdrachtnummer

Ministerie van Veiligheid en Justitie
loo

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Schedeldoekshaven 100, 2511 EX), namens deze,
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepaftement, vertegenwoordigd
door Ib02

.
In de functie van Kwartiermaker Dienstencentrum i.o,

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

ID-Ware, (statutair) gevestigd te Zevenaar aan de Didamseweg 144, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door aio2e

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Deze opdracht conform het Besluit Aanbestedingsregels voor

Overheidsopdrachten (BAO) bij overschrijding van het van toepassing zijnde
drempelbedrag voor Europese aanbestedingen, te weten € 125.000 exclusief
BTW, aanbestedingsplichtig is;

- Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst nader wenst te verlengen c.q.
uitbreiden naast de verlengingsopties zoals opgenomen in deze Overeenkomst,
waardoor de cumulatieve opdrachtwaarde het eerdergenoemde drempelbedrag
zal overschrijden, dit slechts is toegestaan, op voorwaarde dat door
Opdrachtgever wordt voldaan aan de direct hieraan gerelateerde, hieruit
voortvloeiende Europese aanbestedingsplicht.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter gebruikt.
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de
Voorwaarden en de Raamovereenkomst (ARBrfl.

Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

de Prestatie zoals beschreven In de offerteaanvraag, die in hoofdlijnen bestaat
uit:

- de levering software licentie (eenmalig)
- het software onderhoudscontract
- de implementatie (fixed price)
- de kosten Modules en Maatwerk
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 28
juni 2011, kenmerkIa1a1c

, (bijlage 1) door Opdrachtnemer
uitgebrachte offerte d.d. 11 juli 2011, (bijtage 2), een en ander voor zover
daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken, welke opdracht
Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.

System (CMS)

18 juli 2011
4500931106

Pagina 1 van 4



ARBIT Overeenkomst

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze documenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:1. deze Overeenkomst;
2. de ARBIT;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. Totstandkoming. tiidsn)anningof duur van de Overeenkomst2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract doorbeide partijen.
2.2 De overeengekomen Prestatie m.b.t. de implementatie zullen worden verrichtin de periode van 25juli 2011 tot 1 oktober 2011 met 1 maand nazorg.2.3 De overeengekomen Prestatie m.b.t. het onderhoud en support zullen wordenverricht In de periode van 1 oktober 2011 tot en met 1 oktober 2015.2.4 Op de overeengekomen Prestatie m.b.t. het onderhoud en support geldt eenoptie tot verlenging, tot een maximaal In totaal€t1ot Iexcl. BTW. IndienOpdrachtgever van dit recht gebruik wenst te maken doet hij hîervan uiterlijk 2maanden voor het einde looptijd schriftelijk mededeling aan Opdrachtnemer.

De Vergoeding voor kosten Modules en
Maatwerk bedraagt:
Camera: Wanneer de fotocamera van
Opdrachtnemer niet compatable blijkt
met het aangeboden product van
Opdcachtnemer kan de Opdrachtnemer
desgewenst een geschikte Canon
spiegelreflexcamera leveren zond er
meerprils
De Vergoeding in totaal inclusief kosten n1o1r 11W1Maatwerk en Modules bedraagt:

3.2 Opdrachtnemer zal de Prestatie tegen een vaste totaalprijs verrichten. Dezevaste totaalprijs bedraagt € It tu mcl. BTW, inclusief Modules enMaatwerk.
3.3 De in lid 1 genoemde vergoedingen zijn inclusIef alle kosten zoals (en voorzover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- enverblijfkosten.
3.4 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer In het kader van dezeOvereenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe benodigdematerialen.

Artikel 3. Prijs en overjoe financiële bepalingen
3.1 Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen:

De Vergoeding In totaal exclusief kosten
Maatwerk.
De Vergoeding voor de levering software
licentie (eenmaiig)bedraagt:
De Vergoeding voor het onderhoud en
supportcontract over een vierjarige
Deriode bedraaat:
De Vergoeding voor de Implementatie
bedraagt:
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ARBU 0verenkoms iae

3.5 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlljk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.6 Betaling vindt plaats als volgt:
een bedrag van Col I(lncl. BTW) na ontvangst en acceptatie van het
resultaat van de Diensten.

— Jaarlijks, vooraf pen oktober 2011 een bedrag van C 1°’ 1 (mci. BTW)
voor het software onderhoud, gedurende 4 jaar met als einddatum 19
september 2015.

3.7 De facturen dienen duidelijk gespecificeerd en onder vermelding
opdrachtnummer 4500931106 te worden gezonden aan:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. Servicepunt IFAD / H 7.23
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG

Artikel 4. Contactpersonen

____________________________

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is H 2e

02e
, of In diens afwezigheid 02e

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

Artikel 5. Tilden en Diaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verienen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de reguiier geldende
kantoortijden.

Artikel 6. Van toepassing ziinde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBrry’, voor zover daarvan in deze
Overeenkomst niet wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere
voorwaarden van Opdrachtnemer worden uitgesloten.

Artikel?. Inteariteltsverklaring
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generiel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 Opdrachtnemer is in bezit van een ISO 9001 certificaat, hierop is een

aanvulling de 150 27001 aangevraagd. Opdrachtnemer zal zodra deze
ceftificering rond is middels een kopie de Opdrachtgever op de hoogte houden.

Artikel 9. Slotbepaling
9.1 AfwijkIngen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij

uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
9.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder

door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.
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AaBIT OvereenkomsCl 0 2.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en intweevoud ondertekend,

Den Haag, Z 0 juli 2011

DE MINISTER VAN Veiligheid en
Justitie,
namens deze,
Dienstencentrum i.o,

Kwaftiermaker Dienstencentrum i.o.

Bijlagen:
1] Offerteaanvraag
21 Offerte

Zevenaar, 25 juli 201ï

ID-Ware
namens deze,
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

77M

Opdracht:
Betreft:

Deliverables:
Locatie:

Eisen en Wensen;
Eisen en Wensen: Zie bijlage 2 voor een overzicht van de eisen en wensen

m.b.t. het inkoopproces. Uw offerte dient op basis van
deze punten opgebouwd te zijn.

Directie Bedrljlsvoerlng en
OnderSteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
SPI

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 2030;
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheld. nh/venj

Contactpersoon
ollO2

Adviseur Inkoop

T ,#102e

F

Ons kenmerk
4500g33 225

Bijiagen
3

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts .én zaak In uw
brief behandelen.

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Datum 28 oktober 2011
Onderwerp Offerteaanvraag inzake advisering (wettelijke) maatregelen tegen

Illegale kansspelen op Internet

Geachte heet/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit, namens het Directoraat-Generaal Jeugd- en
Sanctietoepassing, de Directie Sanctie- en Preventiebeleld tot het uitbrengen van
een pfterte inzake de levering van (een) adviseur(s) on het gebied van te
treffen (wettelijke) maatregelen tegen illegale kanssoelen 00 internet en
door de Ksa daartegen te treffen voorzieningen.

Een offerte voor de levering van (een) adviseur(s) op
het gebied van te treffen (wettelijke) maatregelen tegen
illegale kansspelen op Internet en door de Ksa daartegen
te treffen voorzieningen. , e.e.a. conform de uitwerking
in bijlage 1.

Wijziging: Wijziging van de opdracht is slechts toegestaan indien
vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, DBOB/Inkoop/SPI.

Startdatum adviseur(s): 14 november 2011.
Tussentijdse beëindiglng;In geval van tussentijdse beëIndigIng van de opdracht

geldt een opzegtermijn van 2 weken.
Looptijd overeenkomst: Tot en met 31 december 2011 met een optionele

verlenging van 1 x 1 maand.
Advies gereed op 31 december 2011.
In beginsel op locatie van opdrachtnemer. Overleg vindt
plaats op locatie Den Haag, Schedeldoekshaven 100.
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Directie Bedrijfsvoering en

Van toepassing zijnde Voorwaarden:
ondersteuning

Indien n.a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht Bestuursdepartementzijn op deze opdracht de ARVODI (Algemene Rljksvoorwaarden voor hetverstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij Datumverzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u in geval van gunning akkoord gaat 28 oktaber 2011met deze voorwaarden. Tevens bevestigt u dat, In geval van gunning van deze Ons kenmerkopdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. BIJ 400933225gunning zal de opdracht worden vastgelegd in de bij de ARVODI behorendedlenstvecleningsovereenkomst. De ARVODI zijn als bijlage 3 bij deze aanvraagtoegevoegd.

Offerte:
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de in bijlage 2 genoemde eisen enwensen en deze zo sooedig mogelijk, uiterlijk maandag 07 november 2011,vôôr 12.00 uur, per e-mait in te dienen aan

Wij ontvangen uw rechtsgeldig ondertekende offerte graag digitaal en InPDF-format.

Informatie:
Voor aanvullende opdrachtinhoudelijke informatie, kunt u contact opnemen met

_____________,

Beleidsadviseur van het Projectbureau Kansspelen, onderdeelvan de Directie Sanctie-& Preventiebeleid, tt1o2 tCommerciële vragen en vragen m.bt. het inkoopproces kunt u richten aan LIIIt Adviseur Inkoop, via e-mail
‘

t:’’
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WIJ hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en zien uw aanbieding Directie Bedrijfsvoering enmet belangstelling tegemoet.

Inkoop
SPI

Datum
28 oktober 2011Met vrndeii]ke groet, 7’

al iO2t,
Ons kenmerk
4500933225

,,4dPflnkooP

Bij lagen t

1. Opdracht: Advisering/ondersteuning uitwerken (wettelijke) maatregelentegen ilIgale kansspelen op internet.
2. Eisen en wensen.
3. ARVODI.
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> Retouradres Postbus 20301 2500 CH Den Haag

Ministerie van Veiligheïd en Justitie

FOX-IT
10 2e

Postbus 638
2600 AP DELFT

Datum 22 november 2011
Onderwerp Gunning offefteronde 4500933225 inzake advisering over (wettelijke)

maatregelen tegen Illegale kansspelen op internet en over de door de
Kansspelautoriteit te treffen voorzieningen.

Geachte fr 102e

Hierbij willen wij u Informeren over de beoordeling inzake de offerteronde
advisering over (wettelijke) maatregelen tegen illegale kansspelen op intemet en
over de door de KansspeTautoriteit te treffen voorzieningen, met kenmerk
4500933225.

Hierbij bevestigen wij dat wij de opdracht, betreffende de advisering over
(wettelijke) maatregelen tegen illegale kansspelen op internet en over de
door de Kansspelautoriteit te treffen voorzieningen aan Fox-JT hebben
gegund.

Nadere afspraken betreffende de precieze aanvangsdatum van de opdracht, tijden
en dergelijke zullen worden afgestemd tussen u en de opdrachtgever van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, I02e
i.o.

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuuradepertement
Inkoop/Spi

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheld.nI/venj

Contactpersoon
I102e
Adviseur Inkoop

T a’Î 10 2e

F

102e

Ons kenmerk
4500933225

BIJ beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Ten behoeve van deze opdracht is inmiddels een Dlenstverleningsovereenkomst
opgesteld. Deze overeenkomst is reeds (intern bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie) aangeboden bij de betreffende Directie. Na ondertekening sturen wij u de
overeenkomst toe voor ondertekening door uw Directie.

Het kan nog een paar dagen duren voordat de dienstverlenlngsovereenkomst
getekend Is en aansluitend wordt verstuurd naar uw organisatie. Dle tijd hebben
wij niet, vandaar dat ik hierbij de gunning onderschrijf. Vanaf dit moment kunnen
Fox-rr en het Ministerie van Veiligheid en Justitie in overleg treden om de
uitvoering, zoals omschreven in het onderwerp van deze brief, op te starten.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze gunning kunt u contact opnemen
met ondergetekende.
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Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de opdracht en danken u voor degetoonde interesse. Directie edrjfsvoering en
Ondersteuning

Inkoop
Spi

Datum
22 november 2011
Ons kenmerk
4500933225

Met vriendelijke groet,
De Minister van Veiligheid
1

IO2
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Ï1c

Mînisterie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
inzake advisering over (wettelijke) maatregelen tegen illegale
kansspelen op internet en over de door de Kansspelautoriteit te
treffen voorzieningen

Datum: 22 november 2011
Opdrachtnummer 4500933225

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Schedeidoekshaven 100, 2511 Ex), namens deze, de
Directie Sanctie- en Preventiebeleld van het Directoraat-Generaal Jeugd- en
Sanctietoepassingen, vertegenwoordigd door l’iao
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Fox-rf, (statutair) gevestigd te Delft aan de Olof Palmestraat 6, 2600 AP, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door)l07

102e

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

VERKLAREN TE ZI3N OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe dle hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Artikel 1. Voorwerp vn de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

Diensten (een advies geven over (wettelijke) maatregelen tegen
Illegale kansspelen op internet en over de door de Kansspelautoritelt te
treffen voorzieningen) overeenkomstig de op basis van de offefteaanvraag
van Opdrachtgever d.d. 28 oktober 2011, met kenmerk 4500933225, door
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 16 november 2011, met kenmerk QQ
11061 0v5, een en ander voor zover daarvan niet In deze Overeenkomst wordt
afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor
zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI;
3. de offerte;
4. de offefteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt;
5. de geheimhoudingsverklaring.

1.3 De prestaties worden geleverd In de vorm van c.q. afgerond door indiening van
een eindrapport. Het eindrapport bevat in eik geval een opgave van de bereikte
onderzoeksresultaten, de daarbij gebruikte methoden en technieken, alsmede
de daarop gebaseerde conclusies.

1.4 Het definitieve eindrapport zal in tweevoud worden aangeleverd. Het definitieve
eindrapport dient zowel in schriftelijke als digitale vorm te worden opgeleverd.
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Dlenstverlenlngsovereenkamst

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, zal door partijennog nader overleg plaatsvinden. In het eindrapport dient In Ieder geval teworden vermeld, dat Opdrachtgever de auteursrechthebbende Is.

Artikel 2. Tolstpndkpmfng. tiidsplanning of duur van de Overeenkomst2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract doorbeide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van 21november 2011 tot 20 januari 2012. Indien het project later start zal ook deopleverdatum in gelijke mate verschuiven.
2.3 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze Overeenkomst tussentijds tebeëindigen. Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van tweeweken in acht genomen te worden.
2.4 Op deze Overeenkomst geldt geen optie tot verlenging.

Artikel 3. PrIls en overige financiële bepalingen
3.1 Opdrachtnemer_zal de Diensten tegen een maximumprijs van € cxci.BTW (1_ (mci. BTW) verrichten. Deze prijs is als volgt opgebouwd:
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3.2 De In lid 1 genoemde vergoedingen zijn Inclusief alle kosten zoals (en voor
zover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis en
verblijfkosten.

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

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.5 Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de
Diensten.

3.6 De factuur dient duidelijk gespeciticeerd en onder vermelding opdrachtnummer
45009933225 te worden gezonden aan:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. Financieel Administratieve Dienstverlening
Postbus 18580
2502 EN DEN HAAG

Artikel 4, CpntactDersonen

______________

4.1 Contactpersoon (of: Projectleider) voor Opdrachtgever is de I»°
lart 10.2, 1

4.2 Contactpersoon betreffende commerciële vraagstukken voor Opdrachtnemer is
l,1 10 2e

4.3 Contactpersoon betreffende de opdrachtinhoud voor Opdrachtnemer is Ihb32e 1
I2s 1.

Artikel 5. Tilden en DIaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verrIcht in het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bij dle partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden.

Artikel 6. Van toeDassinc zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI)” dle als bijlage aan deze Overeenkomst worden
meegestuurd, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken.
De (eventuele) aigemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer
worden uitgesloten.

6.2 In deze Overeenkomst zijn met betrekking tot de ARVODI de volgende
afwijkende afspraken gemaakt:

i. In aanvulling op artikel 4 is afgesproken dat Opdrachtnemer een
conceptrappoftage oplevert conform de planning In de offerte van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever beoordeelt de resultaten binnen een

termijn van 3 Werkdagen na levering. Indien Opdrachtgever de
resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel

van een kennisgeving aan Opdrachtnemer.
ii. Artikel 16 is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

iii. Artikel 18 is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

iv. In aanvulling op artikel 19.3 is afgesproken dat Opdrachtnemer zijn

werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten en daarbij de
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DienstverenIngsovereenkomst

zorgvuldigheid in acht neemt die van hem mag worden verwacht. Detotale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgeverwegens een toerekenbare tekoftkomlng In de nakoming van deOvereenkomst of uit enige andere hoofde Is beperkt tot vergoeding vandirecte schade tot maximaal het bedrag van de voor dezeOvereenkomst bedongen prijs.
v. In aanvulling op artikel 23.1 is afgesproken dat aangezien dezeOpdracht alleen dienstverlening betreft In de vorm van consultancy,waarbij rapportages, welke hieruit voortkomen en opgeleverd wordendoor Opdrachtnemer, eigendom zijn van Opdrachtgever. In het gevaldat op enig moment verlangd zal worden dat Opdrachtnemer maatwerkzal verrichten en/of op enig moment software zal dienen teontwikkelen, zuilen de intellectuele eigendomsrechten berusten bijOpdrachtnemer en dienen hiervoor wijzigingen te worden opgenomenmet betrekking tot dit artikel.

Artikel 7. Inteariteitsverklprina
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel vanOpdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden ofdoen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen In dienst vanOpdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Artikel 8. $lptbepalïng
8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zijuitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerderdoor partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent dehierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en intweevoud ondertekend,

Den Haag, 22 november 2011 DeI november 2011

DE MINISTER VAN Veiligheid en
3ustitle, nar! sdeN.namens deze,
Directie Sanctie- en Preventlebeleid,,,,...._—

n 102,

__________________________________________________________

i’,1102,_a%fécteur
Ii

Bijlagen 2

1) Arvodi 2011
21 Geheimhoudingsverklaring
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

t2R

Art.10.2e

Datum 24 november 2011
Onderwerp Offerteaanvraag: ICT Voorzieningen Kansspelautoriteit

Ons kenmerk
4500933777

________

Bijlagen
Geachte heecIA2 1 5

Hierbij nodigen wij u uit, namens het Directoraat-Generaat Jeugd en
Sanctietoepassing (DGJS), van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tot het
uitbrengen van een offerte voor een ICT voorzieningen t.b.v. Bureau Kansspelen/
Kansspelautoriteit i.o.

Situatie

Per 1 januari 2012 zal, afhankelijk van besluitvormIng door de Eerste Kamer, de
Kansspelautoritelt (Ksa) worden Ingericht. De Ksa fungeert dan als zelfstandig
bestuursorgaan fzbo) en zal zich afsplitsen van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie.

De Ksa zal een organisatie van beperkte omvang worden waar naar verwachting
ongeveer 50 medewerkers (35 fte) werkzaam zullen zijn. Onder meer vanwege
deze beperkte schaalgrootte is er voor gekozen geen aparte ICT afdeling (dan wel
ICT functionaris) aan te stellen. Het la-beheer zal zo veel als mogelijk worden
uitbesteed.

De Ksa is thans gehuisvest aan de Kalvermarkt te Den Haag maar zal zeer
binnenkort verhuizen naar de Muzentoren (6 etage) In Den Haag. Het adres
hiervan is: Wijnhaven 24, 2511 GA Den Haag. Onderstaande ultvraag heeft dan
ook betrekking op de locatie Muzentoren.

Voor de ondersteuning van haar bedrijfsprocessen heeft de Ksa behoefte aan iCT
voorzieningen. Deze behoefte wordt in bijlage 1 Programma van eisen nader
omschreven.

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
SeMcepunt Inkoop

Scledeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheld.nhfvenj

Contactpersoon

litG2c
Adviseur Inkoop

1An1O

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wiltu slechts én zaakin uw
brief behandelen.
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Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning

Opdracht
BestuursdepartementGevraagde diensten! leveringen: zie Programma van Eisen
Servkcpunt tnkoop

Werkzaamheden: zie Programma van EisenInnangsdatum: Z.S.M.
Datum

Duur & einddptum: 6 maanden, t/m 30-6-2012
Z4 november 2011

Verlengingsoritie: maximaal zes maanden met een opzegtermijn Ons kenmerkvan een maand
4500933777Wijziging: wijziging van de opdracht slechts toegestaanindien vooraf schriftelijk toestemming verleenddoor Ministerie van Veiligheid en Justitie,DBOB/Inkoop/Servlcepunt InkoopLocatie: Den Haag, Muzentoren, 6’ verdieping,Wljnhaven 24

Programma van Eisen (Bijlage 1)
U dient schriftelijk aan te geven onvoorwaardelijk akkoord te gaan met cq tekunnen voldoen aan alle In het Programma van Eisen opgenomen eisen.
Prijzenbiad (Bijlage 2)
U dient uw pnjsopgave te doen door middel van het bijgevoegde Prjzenblad, doorInvulling van de blauwe velden. Aanpassing van het model en/of formules is niettoegestaan op straffe van uitsluiting van deelname aan deze onderhandseaanbesteding

Van toepassing zijnde overeenkomst en VoorwaardenIndien n.a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdrachtzijn op deze opdracht de ARBIT van toepassing. Wij verzoeken u in uw offerte tebevestigen dat u in geval van gunnlng akkoord gaat met deze voorwaarden.Tevens bevestigt u dat, in geval van gunning van deze opdracht aan uwOrganisatie, UW eigen voorwaarden niet van toepassing zIjn. Bi] gunning zal deopdracht worden vastgelegd in de bij de ARBIT behorende overeenkomst (ziebijlage 3). Wij verzoeken u in uw offerte te bevestigen dat u in geval van gunningakkoord gaat met deze overeenkomst.
Offerte
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de in bijlage 1 en bijlage S genoemdeeisen en deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk woensdag 30 november 2011,véôr 12.00 uur, per e-mail in te dienen aan:

art 1O2.e
CC:
CC:

Uw rechtsgeldig ondertekende offerte ontvangen wij gaarne digitaal als gescanddocument (PDF).

Gunning zal plaatsvinden aan de leverancier die de laagste priis heeft gebodenvoor de gevraagde diensten en leveringen.
Informatie

Voor aanvullende opdrachtinhoudelijke informatie kunt u contact opnemenmetjai-t.1o2.e , projectmedewerker, [a1O2.e [
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• Çgjnmerciêie vragen kunt u richten aan rt.10.2.e Adviseur Inkoop, e- Directie Bedrijfsvoering entel. Ondersteuning1 ta102e 1 Bestuursdapartement
InkoopWij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding Servkepunt Inkoopmet belangstelling tegemoet.

Datum
24 november 2011

Ons kenmerk
4500933777

Met vriendelijke groet,
art.10.2e

1/koop

Bijtagen:
1. Programma van Eisen
2. Prijzenbiad
3. Modelovereenkomst ARBIT
4. ARBIT versie 2010
5. Eisen en wensen inkoopproces

Pagina 3 van 3





ASP4aII
1 tOlc

12B

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
tnkoop/Spl

Schedeldoekehaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 2030;
2500 EH Den Haag
www.rijksoverhejd.nh/venj

Contactpersoon

art.102.e

Datum 5 december 2011
Onderwerp Gunning offefteronde 4500933777 ICT voorzieningen t.b.v. de

Kansspeiautoriteit i.o.

Bij beantwoording de datum

_______________

en ons kenmerk vermelden.
Geachte lart 10,2e 1 Wijt u slechts één reakin uw

brief behandelen.

Hierbij willen wij u informeren over de beoordeling inzake de offerteronde “1Cr
voorzieningen t.b.v. de KansspelautoriteitLo.” met kenmerk 4500933777.

Wij zijn voornemens de opdracht te gunnen aan uw organisatie. Nadere afspraken
betreffende de precieze aanvangsdatum van de opdracht, tijden en dergelijke
zuilen worden afgestemd tussen u en de aanvrager, In dit gevalatt 101e

Ia.10.2.e e1hb09ari,10.2,e Ian de Kansspelautorltelt 1.0.

Ten behoeve van deze opdracht zal een Dlenstverleningsovereenkomst worden
opgesteld. Deze overeenkomst wordt in eerste instantie intern bij het Ministerie
van Veiligheid en Justitie aangeboden bij de betreffende Directie. Na
ondertekening sturen wij u de overeenkomst toe voor ondertekening door uw
Directie.

Het kan nog wat tijd in beslag nemen voordat de dienstverleningsovereenkomst
getekend is en aansluitend wordt verstuurd naar uw organisatie. Die tijd hebben
wij niet, vandaar dat ik hierbij de gunning onderschrijf. Vanaf dit moment kunnen
ASP4aII en het MInisterie van Veiligheid en Justitie in overleg treden om de
uitvoering, zoals omschreven in het onderwerp van deze brief, op te starten.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze gunning kunt u contact opnemen
met ondergetekende.

Ministerie van VeiLigheid en Justitie

> Retouradres PDstbus 20301 2500 EH Den Haag

Postbus 58
1270 AS HUIZEN

Iari 102.e

Ons kenmerk
4500933777
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Wijwenseniiveelsuccesbijdeuitvoeringvandeopdrachtendankenuvoorde getoondeinteresse.
DirectieBedrijfsvoeringen
Ondersteuning
Be5tuqrsdepaement
Inkoop
Spi

Datum
5december2011

Onskenmerk
4500933777

Metvriendelijke

)
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Overeenkomst ARBIT
inzake

‘llc

De ondergetekenden:

1Cr Voorzieningen Kansspelautoriteit

1. De Staat der Nederianden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de
Minister van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

_______________________

de Directeur van de Directie Sanctie- en Preventiebeleïd, Ia10.2e
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. ASP4aII Hosting BV., (statutair) gevestigd te Huizen, te dozen vertegenwoordigd door de
lart10.2 e t
hierna te noemen: Wederpartij,

Overwegende dat:

Organisatie en doelstelling van Opdrachtgever

a. Opdrachtgever verantwoordelijk is voor een werkende ICT-omgeving voor de (op te
richten) Kansspelautoriteit;

b. Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan ICT
voorzieningen ten behoeve van de Kansspelautoriteit (i.o) en deze voorzieningen in de
vorm van koop wil verwerven;

Verloop von de aanbesteding

c. Opdrachtgever In verband met hetgeen hiervoor onder a en b is overwogen, tot
verwerving van ICT-voorzieningen door middel van een meervoudig onderhandse
aanbesteding is overgegaan;

d. Op 23 november2011 door of namens Opdrachtgever een offerteaanvraag naar drie
leveranciers is verzonden;

e. Op 30 november2011 door de drie leveranciers een offerte is ingediend;

f. Opdrachtgever de Opdracht op 6 december2011 heeft gegund aan Wederpartij.

g. Dat na oprichting van de Kansspelautoriteit, welke naar verwachting per 1-1-2012 zal
plaatsvinden, alle rechten en plichten van deze Overeenkomst zonder extra kosten naar
de Kansspelautoriteit overgaan.
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Komen overeen:

Artikel 1. Begrippen
In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdiefter gebruikt. Aan
deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan Is gegeven in de Voorwaarden.

Artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst

2.1 Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Wederpartij zich tegen de in Artikel 7
bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in het
Bestek, die in hoofdlijnen bestaat uit:

- het leveren van het Product/de Producten (koop):

A2 MonItor HP Top LA 2205wg 22’ LCD (40 stuks) 40
A3 — Toetsenbord qwerty + usb (40 stuks) 40
A4 Optische USB muis (40 stuks) 40
A5 Laptop HP 4530s 13-231CM 15.6 4GBI3CGB f7stuks) 7
A6 Multifunctional HP Color Laserjet CM232OfxI MFP (3 3

stuks)
A7 Router Cisco ASA5505 Sec Plus Firewall inclusief 1

Software (1 stuk)
A8 Swltch HP E2910-24GaI Switch: 24-port 101100/1000 3

basic Layer-3-flxed-port (3 stuks)

het uiWoeren van de Opdracht t de Opdrachten:

n+
Financials Enterprise verlenging max. zes

maanden.
B2 Hostingdiensten website, intranet, mailaccounts Zes maanden +

verlenging max. zes
maanden.

B3 Werkpiekbeheer Zes maanden +

verlenging max. zes
maanden.

B4 Installatie, configuratie en projectlelding Eenmalig
B5 Implementatle, installatie en servicekosten (1 jaar) Eenmalig

voor hardware componenten

C2 Microsoft Office 2010 47
C3 AdobeAcrobatReader 47
C4 Microsoft Outlook 47
C5 Microsoft lntemet Ëxptorer 47
C6 Sophos Antivims 47
C7 Encryptiesoftware laptops 7
CB Licentie Terminal Server 47

..erksta...
500 GB DVD-RW(40 stuks’I

- het verstrekken van één of meet Gebwiksrechten voor zes maanden + verlenging
maximaal van zes maanden.:
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1 c9 1 Licentie Visie 1
één en ander teneinde Opdrachtgever in staat te stellen daarvan het Overeengekomengebruik te maken.

2.2 De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukkenmet elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het latergenoemde:

1) dit document;
2) de Voorwaarden (BIJLAGE Voorwaarden (reeds in uw bezit));3) het Bestek (BIJLAGE Bestek (reeds in uw bezit));
4) de overige Bijlagen (SLA (reeds in uw bezit))
5) de door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van 30 november 2011,met kenmerk OFA-11417 versie 1.1).

Artikel 3. Contactpersonen en rapportage
3.1 De personen die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhouden zijnopgesomd in de BiJLAGE Contactpersonen.
3.2 Wederpartij rapporteert aan en overlegt met Opdrachtgever conform de gesloten SLA.
Artikel 4. Inwerkingtreding en duur van do Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen isondertekend.

4,2 De Overeenkomst heeft een looptijd van 6 maanden en eindigt op 30juni 2012.
4.3 Opdrachtgever kan de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden voor eenperiode van maximaal 6 maanden verlengen met een opzegtermijn van een maand.Indien Opdrachtgever van Uit recht gebruik wenst te maken doet hij hiervan uiterlijk 1maand voor het einde van de In artikel 4.2 bedoelde looptijd schriftelijk mededeling aanWederpartij.

Artikel 5. Aflevering en Oplevering

5.1 Wederpartij draagt zorg voor Aflevering van de Producten op de in onderstaande tabelaangegeven datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen.

In geval van Producten

TAl - iroc.......en Luzentoren,.. . ..jnhaven l, L.....
2511 GADenHaac

In geval van Opdrachten of het verstrekken van Gebrufksrochten
5.2 Wederpartij draagt zorg voor Oplevering op de in de onderstaande tabel vermelde wijze,datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen.
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B2 Hostingdiensten website, Operationeel zijn van Muzentoren, 6 etage,
intranet, mailaccounts de hosting, blijkend uit Wijnhaven 24, 2511 GA Den

toegang tot en gebruik Haag, uiterlijk 26-1-2012
kunnen maken van volledig operationeel
website, Intranet en
mailacoounts

B3 Werkpiekbeheer inclusief Operationeel zijn van Muzentaren, 6 etage,
storage en backup de werkplek, blijkend Wijnhaven 24, 2511 GA Den
documenten, shared infra uit continue werking Haag, per 26-7-2072 volledig
175GB en tokens van de ICT operationeel

werkplekken
(hardware, software,
netwerk)

Cl Um C6, Gebruiksrechten (op Beschikbaarstelling op Muzentoren, 6°’ etage,
C8 t!m C9 Standaardprogrammatuur) 40 desktops en 7 Wijnhaven 24, 2511 GA Den

laptops Haag, uiterljk26-1-2012
C7 Gebrulksrechten (op Beschikbaarstelling op Muzentoren, 6 etage,

Standaardprogrammatuur) 7 laptops ‘M]nhaven 24, 2511 GA Den
Haag, uiterlijk 26-1-2012

Artikel 6. Acceptatie

vveri’eiiu W[KbLItIUflS

voor 40 gebruikers.
Werkend LAN voor 40
gebruikers.
Beveiligde en werkende
hosfingomgeving Exact
software. Beveiligd en
werkend Internet en
intranet
Beveiligd en werkende e
mail accounts voor 40
gebwikers Inclusief
werkendelbeveiligde e-maii
server.

uerijis oplevering put 3’)

december 2011.

Hos ensten
Synergy Enterprise en
Exact Financials Enterprise

para oneel 2 1 van
de hosting, bljkend uit
toegang tot en gebruik
kunnen maken van
Exact Synergy
Enterprise en Exact
Financials Entemrise

uzentoren, 6
Wij nhaven 24, 2511 GA Den
Haag, per 26-1-2012 volledig
operationeel

6.1 De Acceptatie van de Prestatie vindt als volgt plaats:

t.” r,uuUcten

âIGhdiw “‘1 &eptat1é
nummer 1 I mededeling van fnon-)

‘vi —. —— _..... ——

Cl Gebrulkarechten (op Onbeperkte gebruikmaking Uiterlijk oplevering per 31
Standaardprogrammatuur) van MS Office, Adobe december 2017.

Acrobat, MS Outlook, MS
Internet Explorer.

Combinatie van de Geheel zal worden getest 7 dagen na oplevering.
bovenstaande Prestaties door Ksa eindgebruikers op
waarbij Acceptatie juiste, volledige werking en
afhankelijk is van de op beveiliging.
werking van het geheel
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Artikel 7. Vergoeding

7.1 Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen:

A4 Optische USB muis (40 stuks)
A5 Laptop HP 4530s 13-2310M 15.6

4G8!300B (7stuks)
A6 Muitifunctlonal HP Color Laserjet

CM2320fx1 MFP (3 stuks)
A7 Router Cisco ASA5505 Sec Plus Firewaliinclusief Software (1 stuk)

Swltch HP E210-24Gal Swftch: 24-port
101100(1 000 basic Layer-3-flxed-poft (3

B2 Hostingdïensten website, intranet,
maiiaccounts (47 gebruikers, 6 maanden)

C2, C4, C5 Licentie Microsoft Office 201 0(47
gebwlkers, 6 maanden)

C6 Licentie Sophos Antivims (47 gebruikers,6 maanden)
C8 Licentie Terminal SeNer (47 gebwlkers, 6maanden)
C9 Licentie Vîslo (47 gebruikers, 6 maanden)

A3 Toetsenbord qworty ÷ usb (40 stuks)

en Financials Ente’rpi
aebwikers. 6 maanden)

B3, C7 Werkplekbeheer(6 maanden)
Storage en backup documenten (47
gebruikers, 6 mnd)
Shared infta 175 GB (47 gebruikers, 6
maanden)
Tc

Implementatie, Installatie en
.._j.fArt_1 0.lc

tÏAtt
10 1 c

L ws7F
(47 çiebruikers, 6 maanden)
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7.2 Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij niet
voldoet aan de overeengekomen Service levels, zal Wederpartij een verbeterplan
opstellen en dit voorleggen aan Opdrachtgever. Indien gedurende de maand na in
werking treden van het verbeterplan de overeengekomen Service levels nog steeds niet
worden gehaald, dan komt Opdrachtgever in aanmerking voor een korting van 2% op de
Vergoeding.

—.—

7.3 Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij niet
op de overeengekomen datum met een uitloop van maximaal vijf (5) werkdagen is op
c.q. afgeleverd, wordt een bedrag van € 500,- gekort op de Vergoeding voor elke dag dat
de vertraging voortduurt, tot een maximum van € 5000,-.

7.4 Indien de op- c.q. afgeleverde Prestatie door Opdrachtgever op basis van Artikel 6 wordt
afgekeurd zal Opdrachtgever Wederpartij hier binnen vijf (5) werkdagen na oplevering
schriftelijk van in kennis stellen. Indien Wederpartij de afgekeurde Prestatie niet binnen
tien (10) werkdagen heeft weten te herstellen, wordt een bedrag van €500,- gekort op de
Vergoeding voor elke dag dat herstel van de geconstateerde Gebreken uitblijft, tot een
maximum van € 5000,-

Artikel 8. Facturering, verschuldigdheld en betaling

8.1 De Vergoeding is verschuldigd vanaf:

BI Um 83 HosUngdiensten Maandelijks achteraf
84 Installatie, configuratie en projectielding 50% bij

opdrachtverstrekking,
30% bij oplevering ter
test, en

-— 20% bij eindoplevering
B5 Implementatie, installatie en servicekosten (1 jaar) 50% bij

voor hardware componenten opdrachtverstrekking,
50% bij eindoplevering

CI tlm C9 — Gebwiksrechten - Maandelijks achteraf

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

8.3 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 14.2 ARBIT zendt Wederpartij de factuur
met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 8.2 aan:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. Financieel Administratieve Dienstverlening
Postbus 18580
2502 EN Den Haag

oodrachtverstrekkinn
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Artikel 9. Algemene en bijzondere voorwaarden
9.1 De toepasselijkheld van algemene en bijzondere voorwaarden van Wederpartij dan welvan door Wederpartij bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden, isuitgesloten.

9.2 In afwijking van artikel 9.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, zijn tevens delicentievoorwaarden van Wederpattij dan wet van door Wederpartl] bij het verrichten vande Prestatie te betrekken derden van toepassing Indien en voor zover:
- de toepassehjkheid daarvan niet in het Bestek is uitgesloten;
- Wederpartij fa) de toepasselijkheid daarvan expliciet heeft bedongen (b) eenexemplaar van de betreffende voorwaarden bij de Offerte is gevoegd en fc) dezedaarvan expliciet onderdeel uitmaken, en;
- het Overeengekomen gebruik daardoor niet wordt uitgesloten of beperkt en;
- Wederpartij ken aantonen dat de rechten van Opdrachtgever uit hoofde van deOvereenkomst daardoor niet worden verminderd dan wel diens uit de Overeenkomstvoortvloeiende verplichtingen daardoor niet onredelijk worden verzwaard.

9.3 De voor het gebruik van de Prestatie vereiste acceptatie van algemene of bijzonderevoorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij ushrink_wrapn en “clîck-wrap licenties, bindtOpdrachtgever niet. Wederpartij vrjwaart Opdrachtgever dat dergelijke acceptaties nietleiden tot enige beperking op het Overeengekomen gebruik.
9.4 Het bepaalde in artikel 59 ARBIT is niet van toepassing.
9.5 Een exemplaar van de Voorwaarden is bij de Overeenkomst gevoegd.

Aldus overeengekomen op 8-12-2011 en ondertekend In tweevoud door:

OPDRACHTGEVER WEDERPARTIJ

Naam: Art.1O2e 1 Naam: arl 1O.2.e
Functie: Directeur Directie Sanctie- Functiej_________________en Preventiebeleid

Handtekening:
—

aii.1 O.2.e

Dm:

Handtein
1O.2.e

Datum:

I— -oIL
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Artikel 10. BIJLAGE Bestek
Reeds in uw bezit.
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Artikel Ii. BIJLAGE Contactpers
Opdrach4ever
De heerI.io.J, projectmedewerker Kansspefen.

Opdrachtnemer
De heer iO2 $oIuUo Manager,
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Artikel 12. BIJLAGE Voorwaarden
Reeds in uw bezit.
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Artikel 13. BIJLAGE Service level agreement(SLA) van ASP4aII met kenmerk 11011.Reeds in uw bezit.

De SLA maakt onderdeel uit van de Overeenkomst van Onderhoud en normeert hetovereengekomen dienstverleningsniveau. Voor een goede aansluiting van de SLA op deVoorwaarden Is vereist det de voor de Prestatie belangrijkste service Ievels wordenopgenomen in de Overeenkomst. Belangrijke Service levels zijn tenminste die op grondwaarvan een korting op de Vergoeding wordt ingehouden overeenkomstig artikel 0. Tenslottedienen de onderstaande begrippen uit artikel 68 ARBIT te worden gebruikt in de SLA:
Correctief Onderhoud: het opsporen en herstellen door Opdrachtnemer van Storingen, dïeOpdrachtgever hem heeft gemeld of die Opdrachtnemer anderszins bekend zijn geworden.Functiehersteltild: de periode, uitgedrukt in Service-uren, gelegen tussen het momentwaarop een Storing bij Opdrachtnemer wordt gemeld en het moment waarop die isverholpen.
innovatief Onderhoud: het beschikbaar stellen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vanNieuwe versies c.q. nieuw ontwikkelde onderdelen van Producten en/of nieuweDocumentatie.
Preventief Onderhoud: het treffen van maatregelen door Opdrachtnemer ter voorkoming vanStoringen en andere daarmee verband houdende vormen van dienstverlening.Reactietijd: de tijd waarbinnen Personeel van Opdrachtnemer op een melding doorOpdrachtgever van een Storing en andere verzoeken van Opdrachtgever omdienstverlening, adequaat moet reageren.Service levels: ten aanzien van de uitvoering van Onderhoud en andere overeengekomenvormen van dienstverlening in de Overeenkomst vastgelegde eisen, zoals Reactie- enFunctieherstettijden.
Service-uren: uren die vallen binnen de overeengekomen service-periode.Storing: een technisch probleem dat zich voordoet bij het gebruik maken van de Prestatie.
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13

LEVERINGSOVERBENKDMST
Exact Financials- en Exact Synergy programmatuur t.b.v. de Kansspelautorltelt 1.o.

Datum: 8 oktober 2010
Opdrachtnummer: 4500922948

De ondergetekenden:
1. de Staat der Nederianden, waarvan de zetel Is gevestigd In Den Haag, (ministerie van )ustitle),

vertegenwoordigd door de directie Sanctie- en Preventiebeleld,li.

__________11fl

de functie van directeur, hierna te noemen: Opdrachtgever

en

2. Exact Software Nederland B.V., gevestigd In Delft aan de Molengraaifsingel 33, 2629 )D,
vertegenwoordigd door.i , hierna te
noemen: ‘Leveranaer”

Overwegende dat:
1. Op elke bestelling als bedoeld In artikel 1. (Onderwerp) lid 1. en op elke koopovereenkomst die

daaruit vooftvloeit de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2008, hierna te noemen: de ARIV
2008, van toepassing zijn, behalve voor zover deze Overeenkomst daarvan afwijkt. Andere
algemene voorwaarden zijn op een bestelling niet van toepassing.

2, De ARIV 2008 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 8 september 2008. Indien de
Leverancier dat verlangt, zal de Opdrachtgever hem met bekwame spoed een exemplaar van
de AR!V 2008 toesturen. De Leverancier kan zich niet beroepen op onbekendheid niet de
Inhoud van de ARW 2008.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Onderwerp
1.1 De Leverancier verplicht zich aan de Opdrachtgever de Exact Financials- en Exact Synergy

programmatuur (zoals gespecificeerd In bijlage 1) te leveren, alsmede het gebrulksrecht
daarop, die de Opdrachtgever door middel van deze Overeenkomst bestelt, overeenkomstig de
op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 2 februari 2010 met kenmerk
4500922948, door Leverancier uitgebrachte offerte d.d. 5 oktober 2010 met kenmerk
248556/DS0032983, mcl. Exact Overeenkomst voor het gebruik van Controlled Release
Software, Exact Voorwaarden en Pmgress Voorwaarden (bijlage 1).

1,2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Leveringsovereenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven
het later genoemde:

1. deze Leveringsovereenkomst;
2. de ARIV 2008;
3. de offerte, md. Exact Overeenkomst voor het gebruik van Controlled Release Software,

Exact Voorwaarden en Progress Voorwaarden;
4. de offerteaanvraag dle aan de opdracht ten grondslag ligt.

Artikel 2. Wiizlaina en duur
2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van deze Leveringsovereenkomst (md.

alle bijlagen) door belde partijen.
2.2 Deze Overeenkomst ken alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Opdrachtgever

en de Leverancier ondertekend geschrift.
2.3 Deze Overeuiikornst Is v.w.b. de levering en de consultancy gesloten voor bepaalde tijd, die

Ingaat op S oktober 2010 en eindigt op 28 februari 2011.
2.4 De Overeenkomsten voor het onderhoud en de heipdeskfee zullen telkens voor 1 jaar worden

afgesloten, ingaande op de datum van levering van de Exact Financials- en Exact Synergy
programmatuur.
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Artikel 3. PnIs
3.1 De Leverancier zal de Softwareiicentles en seMces aan de Opdrachtgever In rekening brengentegen de volgende totaalprijzen (voor specificatles zie bijlage 1);Aanschaf

-i 3ic
l0Consuftancy

Jaarlijks onderhoud S

Jaarlijkse heipdeskfee5

IOTAAIJ
=Jaar3Jks erugkcrend

Artikel 4. Betaling
4.1 De Leverancier zal de Opdrachtgever ter zake van eik type opdracht een rekening sturen. Elkerekening moet duidelijk gespeciticeerd en onder vermelding van het opdrachtnummer4500922948 worden toegezonden aan:

Ministerie van Justitie
T.a.v. Servicepunt WAD! H 7.23
Postbus 18580
2502 EN DEN HMG

4.2 Betaling vindt plaats conform het bepaalde in bijlage 1.

Artikel 5. Aflevenno
5.1 De Leverancier zal de levering in conform het bepaalde In bijlage 1 laten plaatsvinden.5.2 Het afïeveradres is:

Ministerie van Justitie
Kansspelautoriteit i.o.
T.a.v.I.
Schedetdoekshaven 100
2511 EX

DEN
HMG

_________

____

5.3 Contactpersoon voor Opdrachtgever is 1 1 Contactpersoon voor Leverancier lsl”’ ‘°dl.-i :j

Artikel 6. Eisen waaraan de zaken moeten voldoen6.1 Onverminderd artikel 5 van de AR1V 2008 moeten de zaken voldoen aan de inhoud van bijlage1.

Arbkel 7. Raooortage en overlen
7.1. De Opdrachtgever en de Leverancier zuilen gedurende de duur van dezeLeveringsovereenkomst (artikel 2.3) ten minste éénmaal per week over de uitvoering van dezeOvereenkomst overleggen.

rtIkeI 8.Van toepassing zijnde Voorwaarden8.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de ARW 2008 van toepassing, voor zover daarvan indeze Overeenkomst niet wordt afgeweken;8.2 In afwijking van artikel 3.2 van de ARIV 2008 geldt dat er eerst een Ingebrekestelling met eenredelijke termijn plaatsvindt op het moment dat er op de overeengekomen afieverdatum nietwordt geleverd;
8.3 In afwijking van artikel 3.3 van de ARIV 2008 geldt dat als na de in 8.2 genoemdeingebrekestelling, de Leverancier aantoonbaar tekortschiet er over wordt gegaan tot deboeteclausule. Iiid)eii door doen of nalaten van de Opdrachtgever bepaalde termijnen nietworden gehaald, is bovengenoemde niet van toepassIng;8.4 Artikel 4.1 van de ARtV 2008 Is niet van toepassing;8.5 Artikel 4.5 van de ARIV 2008 is niet van toepassing;8.6 In afwijking van artikel 10 van de AR1V 2008 geldt dat de aansprakelijkheid van de LeverancierIs beperkt tot hetgeen gesteld Is In artikel 11 van de Algemene Bepalingen van Exact;
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/
8.7 In afwijking van artikel 12.3 van de ARIV 2008 geldt dat ontblnden vervangen wordt door

‘belndIgen”. In geval van faillissement otsurseance van betaling zullen de Overeenkomsten
van rechtswege eindigen. Tevens is dit artikel wederkerig;

8.8 In aanvulling van artikel 12.4 van de APJV 2008 geldt dat als de Overeenkomst is ontbonden
door de Opdrachtgever, de Leverancier de reeds door de Opdrachtgever aan hem verrichte
betalingen dient terug te betalen;

8.9 Artikel 15.2 van de ARIV 2008 is niet van toepassing;
8.10 Artikel 15.3 van de ARIV 2008 Is niet van toepassing;
8.11 In afwijking van artikel 21 van de ARIV 2008 geldt dat “cessie van verzekeringspenningen

(Artikel 15.3)” niet van toepassing is.

Artikel 9. Toeoasselllk recht en aeschillen
9.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen In verband met deze Overeenkomst, of Overeenkomsten die daarmee verband

houden, geschillen over de totstandkoming daaronder begrepen, zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter in Den Haag,

ton bewlize waarvan:
A1du5 op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Den Haag, Delft, ...i2...(
Ministerie van ]ustl e, Exact Soft?eder1an B.V.,

afW2 .,,t02,

directeur Sanctle- en Preventlebeleid

_________________________________________

Bljlagefn): 1. door Leverancier uitgebrachte offerte d.d. 5 oktober 2010 met kenmerk
mcl. Exact Overeenkomst voor het gebruik van Controiled

eIdse ortware, act Voorwaarden en Progress Voorwaarden

9
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ïç/,9

aTl02o

I#lo2o

Datum 20 februari 2012
Onderwerp Offerteaanvraag: 4500935236

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Inkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeidoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 Eil Den Haag
www, rljksoverh old. nh/venj

Contactpersoon
1W11020
Adviseur tnkoop

T a1l02e

F

________________

101 10.20

Geachte heet, mevrouw,
Bijiagen

Hierbij nodigen wij u uit, namens de Directie Inkoop & Informatisering (DI&I) van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tot het uitbrengen van een offerte voor
het uitbrengen en uitvoeren van een eenmalige Inspectie webrlchtiijnen
Rijksoverheid (waarmerk drempeivrij niveau 3).

____________

Z.s.m.
Eenmalige Inspectie webrichtiijnen Rijksoverheid (waarmerk
drempelvrij niveau 3)

Uit te voeren op de volgende 11 sites:
— httD://www.dji.nl
— httr://www.cjib.ni
— htto://www.kinderbescherming.ni
— httD://www,justicl.ni
— httD://www.nctv.nl

http ://www.govceft.nl/
htt :I/www.nfi-infp.nl/
http ://www.wpdc.nl

— http://www.om.nl/
— http://www.cbiweb.nl/
— htto;//www.Ibio,ril/
Fixed Price
Offertes mogen uitgaan van een eenmalige inspectie, zonder
herchecks.
Wel s.v.p. een prijs vermelden voor herchecks, deze kunnen
dan optioneei (voor kosten van de site-eigenaar) worden
uitgevoerd.
Offertes s.v.p. exclusief de kosten van de “waarmerk
drempelrij licensie’.
wijziging van de opdracht slechts toegestaan indien vooraf
schriftelijk toestemming verleend door Ministerie van
Veiligheid en Justitie, DBOB/IN KOOP/SPJ (=inkoopafdeiing)
in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht geldt
een opzegtermijn van 2 weken

Ons kenmerk
SPI/4500935236/IKT

BIJ beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Opdracht
Ingangsdatum:
ODd racht:

Kosten:

Wijziging:

Beëindiging:
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Eisen en Wensen
Eisen en Wensen: zie bijlage 1 voor een overzicht van de eisen en wensen.
(Uw offerte dient op basis van deze punten opgebouwd te zijn).

Van toepassing zijnde Voorwaarden
Indien n.a.v. deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot gunning van de opdracht
zijn op deze opdracht de ARVODI (Algemene Rijksvoorwaarden voor het
verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten) van toepassing. Wij
verzoeken u In uw offerte te bevestigen dat u In geval van gunning akkoord gaat
met deze voorwaarden. Tevens bevestigt u dat, in geval van gunning van deze
opdracht aan uw organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Bij
gunning zat de opdracht worden vastgelegd in de bij de ARVODI behorende
dienstverleningsovereenkomst.

Offerte
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de in bijlage 2 genoemde eisen en
wensen en deze zo spoedig mogelilk, uiterlijk donderdag 23 februari 2012,
v66c 12.00 uur, per e-mall in te dienen aan:jw2

Dtrectie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
Servcepun Inkoop
Datum
20 februari 2012

Ons kenmerk
4500935236/IKT

Inkoop, e-mail 2

afwezig).

j, Adviseur
Jop vrijdag

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke gr.pet,

Hoofd Seivicepunt Inkoop

Informatie
e Voor aanvullende opdrachtinhoudelijke informatie kunt u contact opnemen

metI’ 02
, ICT Adviseur, Directie Inkoop & Informatisering, r lO2

[r1;o2

. Commerciele vraen kunt u richten aan I’n D2e

TO
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Quallty Hause
I.1T02
Einsteinweg 12,
lisselstein

030-6088333

sales@qualityhouse.nl

Datum 27 februari 2012
Onderwerp Offefteaanvraag: 4500935236

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning
Bestuursdepartement
inkoop
Servicepunt Inkoop

Schedeldoekshaven 100
2511 Ex Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nh/venj

Contactpersoon
102,

Adviseur Inkoop

T ,dlO2a

F

_________________

Beste
Ons kenmerk
SPI/4500935236/IKT

Uw offerte inzake bovengenoemd onderwerp Is, evenals die van andere
aanbieders, uitvoerig door ons bestudeerd en beoordeeld.

Hierbij wil ik u laten weten dat wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan uw
organisatie. Nadere afspraken inzake precieze aanvangsdatum van de opdracht,
tijden en dergelijke zullen worden afgestemd tussen u en de aanvrager (zoals
genoemd in offefteaanvraag als contactpersoon voor opdrachtinhoudeiijke
informatie.

T.b.v. deze opdracht zal een DienstverleningsOvereenkomst opgesteld worden,
welke u zo spoedig mogelijk zal worden toegezonden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde
contactpersoon.

Ik wens u succes bij de uitvoering van de opdracht en dank u voor de getoonde
interesse.

Met vriendelijke aroet.

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts êdn zaak In uw
bi-lef behandelen.

30 IS 2

Hoofd Servicepunt Inkoop





Ministerie van Veiligheid en Justitie

DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
Eenmalige inspectie webrichtlijnen Rijksoverheid

Datum: 19 maart 2012
Opdrachtnummer 4500935235

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie

van Veiligheid en Justitie, (Schedeldoekshaven 100, 2511 EX), namens deze,

Directie Inkoop & Informatisering, vertegenwoordigd door

___________,

in de functie van Directeur DI&I,

hierna te noemen: Opdrachtgever,

En

Quality House, (statutair) gevestigd te IJsselstein aan de Einsteinweg 12 (3404 LL),

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd doorjrlo2 1r’ in de functie van
jo.i ÎO.2o

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter

gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in

artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

Diensten in het Icader van een eenmalige inspectie webrlchtlijnen

Rijksoverheid, waartoe door Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker

wordt ingezet), overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van

Opdrachtgever d.d. 20 februari 2012, kenmerk 4500935236, (bijlage 1) door

Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 22 februari 2012, kenmerk

MVV]1201,.(bljlage 2), een en ander voor zover daarvan niet in deze

Overeenkomst wordt afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze

aanvaardt.
1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor

zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder

genoemde document boven het later genoemde:

1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI;
3. de offerte;
4. de offerteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt.

1.3 De prestaties worden geleverd in de vorm van c.q. afgerond door indiening van

een eindrapport. Het eindrapport bevat in elk geval een opgave van de bereikte

onderzoeksresultaten, de daarbij gebruikte methoden en technieken, alsmede

de daarop gebaseerde conclusies.
1.4 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, zal door partijen

nog nader overleg plaatsvinden. In het eindrapport dient in ieder geval te

worden vermeld, dat Opdrachtgever de auteursrechthebbende is.

Pagina van 3



Dlcnstverlenlngsoveteetikomst t’,, w z

Artikel 2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst
2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door

beide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van 19

maart 2012 tot 30 aprjl 2012, waarbij een doorlooptijd van 5 weken is
overeengekomen.

2.3 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.
Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in acht
genomen te worden.

2.4 Op deze Overeenkomst geldt een optie tot verlenging, met een maximum van
to lc mcl. BTW.

Artikel 3. Prijs en overige financiële bepalingen
3.1 Opdrachtnemer zal de Diensten tegen een vaste totaalprijs verrichten. Deze

vaste totaalprijs bedraagt,,;oie lexcl, BTW, (Ian o te incl BTW).
3.2 De in lid 1 genoemde vergoedingen zijn Inclusief alle kosten zoals (en voor

zover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeer, reis- en
verblijfkosten, doch exclusief de kosten van de eventuele optie voor een her
Inspectie, deze kosten bedragena to te 1 per website, in totaal voor 11
websitesI,o,c Iexcl. BTW, a.tiøtc mci. BTW).

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

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.5 Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de
Diensten.

3.6 De factuur wordt door Opdrachtnemer digitaal, in PDF-formaat en duidelijk
gespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrachtnummer
4500935236. De factuur kan ingediend worden bij facturenlfad@minvenj.nl.

Artikel 4. Contactpersonen
4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever Is Ian 10 2o

4.2 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is 02,

Artikel 5. Tijden en olaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen In het kader van uitvoering van
de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in
staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de cegulier geldende
kantoortijden.

Artikel 6. Van toenassing zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI)” (bijlage 3), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet
wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitgesloten.

6.2 In aanvulling op artikel 23 van de ARVODI geldt met betrekking tot publicatie
het volgende; uitsluitend Opdrachtgever is bevoegd om (delen van) de
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rapportage openbaar te maken. Indien Opdrachtgever daartoe besluit,
vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als uitvoerend bureau. Indien
Opdrachtgever gelijktijdig met de publicatie van het eindrapport een toelichting
of commentaar daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand
overleg met Opdrachtnemer.

Artikel 7. Integriteitsverjçlaring
7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van

Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of

doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van

Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

Artikel 8. Slotbei,aling
8.1 AfwijkIngen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij

uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder

door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en In
tweevoud ondertekend,

Den Haag, maart 2012 Vla2 maart 2012

Quality House
namens deze,

DE MINISTER VAN Veiligheid en
Justitie,
namens deze,
Directie Inkoop& Informatisering, ,4l2O

I1102c

,,1 JD

Bijlagen:
1) offerteaanvraag
2] offerte
3] Arvodi
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Js
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 18580 2502 EN Den Haag

Dienstencentrum,
InkoopulWoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 18580
2502 EN Den Haag
www.rijksoverheid.nI/venj

Contactpersoon
12e

AflViçtUt 1I5KUU

Ib02

T ae 10 2o

Datum 4 december 2014 T

________

Onderwerp Offeftaanvraag: Inhuur projectleider voor het project: NCSC oefening
ons kenmerk

voor operationele samenwerking tijdens ICT crisis,
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Geachte heen mevrouw Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Hierbij nodigt de het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie u uit, om in het kader van een
meervoudig onderhandse procedure (MOP) een offerte uit te brengen voor
onderstaande dienst ten behoeve van de inhuur van een projectleider voor het
project: NCSC oefening voor operationele samenwerking tijdens ICT crisis te Den
Haag ten behoeve van de Directie Cyber Security M&P.

Over het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties
rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen
verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar
nodig.

Daarom luidt de missie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving.

Onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC). Het NCSC bestaat sinds 1 januari 2012. Het NCSC
draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de
Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige,
open en stabiele lnformatiesamenleving door het leveren van inzicht en het
bieden van handelingsperspectief. De opdracht wordt vanuit het NCSC
aangestuurd. Het centrum valt onder de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Opdracht
1. Aanleiding / Probleemstelling

Wegens het wegvallen van capaciteit als beoogd projectleider van de
NCSC oefening is er een directe noodzaak tot het inhuren van een goed
ingevoerde vervanger om te komen tot een operationele cyber-oefening
op nationaal niveau met operationele partners.



2. Doelstelling

De projectleider heeft als doel: Dienstencentrum,
• Het organiseren van de NCSC oefening in de zomer van 2015, bij Inkoopuitvoeringscentrum

voorkeur juni 2015; Servicepunt tnkoop
• Projectverantwoordelijke voor planvorming, planning en

budgetbewaking; Datum
• Aansturing van het projectteam; 4december2014
• Aansturing van leverancier voor scenario ontwikkeling en 10100012101

oefenleiding;
• Betrekken van partners voor deelname aan de oefening;
• Maken van operationele samenwerkingsafspraken als

voorbereiding op crisissituaties.

De eisen (knock out)voor deze opdracht zijn
• WO;
• Aantoonbare ervaring met het opzetten van grote crlsisbeheersing

oefen ing en;
• Aantoonbare kennis en ervaring binnen het Cyber Security veld;
• Beschikken over een geldige A-screening;

Werkzaamheden
Opzetten project dat leidt tot de NCSC oefening In zomer 2014

Locatie
Turfmarkt 147 te Den Haag

functie, werkzaamheden, duur en startdatum
Gevraagde functie: Project- / Prog rammamanager
Reden van inhuur: inzet t.b. v. project ter vervanging van

projectleider
Aantal FTE / inzet: 1 FTE/20 uur per week
Ingangsdatum: z.s.m.
Duur: z.s.m. t/m einde project, indicatie 7 maanden

Optie tussentijdse beëindiging: in geval van tussentijdse beëindiging geldt voor
partijen een opzegtermijn van 2 weken.

VOG
Zo snel mogelijk na startdatum dient een rechtsgeldig VOG te zijn ingediend bij
de inhurende manager, welke niet langer dan 12 maanden voorafgaand aan de
beoogde startdatum Is afgegeven, Organisatie specifiek is én betrekking heeft op
de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring
Uiterlijk één (werk)dag voor de beoogde startdatum dient een rechtsgeldig
ondertekende geheimhoudingsverklaring te zijn ingediend bij de inhurende
manager, welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde
staftdatum is ondertekend, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard
van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
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Gegevens inschrijving Kamer van Koophandel
In uw offerte dient u het nummer van de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel alsmede voorletters, naam en functie van de tekenbevoegd persoon

Dienstencentrum
van uw onderneming te vermelden. Inkoopuitvoerings

Servicepunt Inkoop

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden
DCS wenst een overeenkomst te sluiten met bepaalde duur van het project, naar Datum

schatting 8 maanden. Een (concept-) overeenkomst Is aan deze meervoudig 4december2014

onderhandse procedure toegevoegd (bijlage 2). 10100012101

Indien n.a.v. deze meervoudig onderhandse procedure wordt overgegaan tot
gunning van de opdracht zijn op deze opdracht de ARVODI-2014 (Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van
Diensten) van toepassing met uitdrukkelijke en volledige terzijdestelling van de
Algemene Voorwaarden van de leverancier. Bij gunning zal de opdracht worden
vastgelegd in een bij de ARVODI-2014 behorende overeenkomst en/of
inkooporder. Deze voorwaarden zijn als (bijlage 3) toegevoegd.

Planning

Offerteaanvraag 4 december 2014
Indien vragen 9 december 2014 voor 12.00 uur
Nota van Inlichtingen 10 december 2014 voor 17.00 uur
Indienen offertes 15 december 2014 voor 12.00 uur
Gunning z.s.m. na indienen offerte
Aanvang contract z.s,m. na gunning

Vragen ten aanzien van deze offertaanvraag dient u uiterlijk 9 december 2014
voor 12.00 per e-mail te sturen naagrt

De vragen en antwoorden worden op 10 december 2014 aan u toegezonden. De
vragen en antwoorden vormen alsdan een onderdeel van de af te sluiten
overeenkomst.

Beoordeling

De opdracht wordt verleend aan de inschrijver met de economisch en kwalitatief
meest voordelige inschrijving, te bepalen aan de in de tabel opgenomen
subgunningscriteria. De beoordeling vindt plaats in navolgende twee fases.

Fase 1
Allereerst worden de offertes beoordeeld op basis van de procedurele aspecten
(bijvoorbeeld: volledigheid offerte, contactgegevens, instemmen Rijks
inkoopvoorwaarden).

Fase 2
Gedurende de tweede fase wordt de aangeboden offerte inhoudelijk beoordeeld
op basis van de gestelde subgunningscriteria.

De verhouding prijs! subgunningscriterium bedraag 30°h-70%.
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béoordelingscritèria

Criteria Criteria Weging in
punten

De optelsom van Kwalitatieve criteria:
de wegingen i. ü Ervaring binnen de overheid en met

de maximaal te name Ven)
Puntentoekenning tussen 0 en 10 10behalen punten
0 = onvoldoende
05 = voldoende
10 = goed

referenties van soortgelijke opdrachten
Punten toekenning tussen 0 en 10
0 = onvoldoende
10 = voldoende
20 = goed
0 deskundigheid in cybersecurity dossiers 30
zoals ICT crisisbeheersing, goede kennis
van het netwerk, kennis van de NCSC
Organisatie.
Punten toekenning tussen 0 en 30
0 = onvoldoende
15= voldoende
30= goed
0 beschikbaarheid in de periode 10
Punten toekenning tussen 0 en 10
0 onvoldoende
5 = voldoende
10 = goed

Prijs criteria:
30Kosten voor de uitvoering

Laagste prils X 30
Prijs inschrijver

Naast genoemde criteria dient u bij het uitwerken van uw offerte rekening te
Jiouden met onderstaande zaken:

• DCS behoudt zich het recht voor de meervoudig onderhandse procedure
geheel of gedeeltelijk in te trekken.

• Er is geen verplichting tot gunning.
• Mocht gedurende de meervoudig onderhandse procedure van een

inschrijver bekend worden dat hij zijn, voor deze aanvraag relevante
bedrijfsactiviteit(en) staakt, dan behoudt DCS zich het recht voor de
procedure voor die dienstverlener te beëindigen.

• De kosten van het opstellen van de offerte zijn voor rekening van de
inschrijver.

• Al uw correspondentie in de Nederlandse taal die met deze aanvraag
samenhangt, zal vertrouwelijk worden behandeld.

• Met het indienen van de offerte wordt u geacht in te stemmen met de
toepasselijkheid en de inhoud van de offerte-aanvraag inclusief de
ARVODI-2014 en wordt de offerte in behandeling genomen. Tevens
bevestigt u dat, in geval van gunning van deze opdracht aan uw
organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.

Den5tencentrum,
InkoapuIWoernQscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
4december2014

10100012101
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• Indien u afziet van het indienen van een offerte (no-bid) wordt u verzocht
per e-mail daarvan kennis te geven aan de In de offerteaanvraag
vermelde contactpersoon.

• Uw bindende offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 1 maand. ‘scentrum
Servicepunt Inkoop

Vertrouwelijkheid
Tevens attenderen wij u erop dat u vertrouwelijkheid dient te betrachten met Datum

betrekking tot alle Informatie betreffende de offerteaanvraag. De gedurende de 4december2014

procedure verkregen informatie mag uitsluitend ten behoeve van de realisatie van 10100012101

de gevraagde offerte worden gebruikt. Indien DCS gegronde redenen heeft om
hieraan te twijfelen, kan dit leiden tot diskwalificatie van de inschrijver van de
offerte, dit ter exclusieve beoordeling van DCS.

Uw offerte
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de bovenstaande subgunningscriteria en
deze te motiveren.

Graag ontvangt DCS uiterlijk_15 december voor 12.00 uur uw offerte, deze kunt
u, per e-mail zenden naarIilw2

Contactpersoon
Het is tijdens deze procedure enkel toegestaan contact op te nemen met mw.

___________________,

Adviseur Inkoop, e-mail lof
de medewerkers van het Servicepunt Inkoop. Contact met iemand anders dan de
bovengenoemde personen leidt tot uitsluiting van deelname.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

1 in?,

Adviseur Inkoop

Bijlage 1.....: Concept Overeenkomst - -- - -.

Bijlage 2 : Geheimhoudingsverklaring
Bijlage 3....: ARVODI-2014 . -
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BIJLAGE 1;

Denstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum
Servcepunt Inkaap

CONCEPT DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
ber 2014

10100012101

Datum : XX-XX-2014
Opdrachtnummer : 4OÎ0000XXX

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Turfmarkt 147, 2511 DP), namens deze, Directie Cyber
Security M&P, vertegenwoordigd doorI•”’” in de functie
van Directeur DCS, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

[naam contractant], (statutair) gevestigd te [plaats] aan de [postcode], te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [plaats] [en ... (naam ondertekenaar] , in de
functie van [functie], hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Opdrachtgever behoefte heeft aan de inzet van een projectleider voor

het project NCSC oefening voor operationele samenwerking tijdens
ICT crisis.

- Opdrachtgever aan (naam bedrijf) heeft verzocht hiervoor een offerte
uit te brengen;

- (naam bedrijf) op (dag/maand/jaar) een offerte heeft uitgebracht;
- Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
- (naam bedrijf) zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van

wat Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
- partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk

wensen vast te leggen in een overeenkomst;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014).

J.. Voorwerp vn de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verieent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van
Diensten in het kader van de Inzet van een projectleider voor het project
NCSC oefening voor operationele samenwerking tijdens ICT crisis, waartoe
door Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker wordt ingezet),
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d.
4 december 2014, kenmerk 10100012101, (bijlage 4) door Opdrachtnemer
uitgebrachte offerte d.d. 15 december 2014, kenmerk [kenmerkJ,.(bijlage
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5), een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt
afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt,

[bij inhuur Medewerker] ‘scentrum
Medewerker Functie Inzet (per week) Servicepunt Inkoop

[functie] [bijv. 36] uur
Datum

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor 4december2014

zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder 10100012101

genoemde document boven het later genoemde:
1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de offerteaanvraag d.d. 4 december 2014, kenmerk 10100012101;
4. de overige bijlagen; bv nota van inlichtingen, kenmerk
5. de door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte

van [...datum...] met kenmerk [...kenmerk...]

2. Totstandkoming. tijdsDlpnning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract
door beide partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van
[...datum...] tot het einde van het project.

2.3 De Medewerker(s) wordt/worden gemiddeld/maximaal 8 uur per week
ingezet voor uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

2.4 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.
Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in
acht genomen te worden.

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemer deciareert het werkelijke aantal bestede
(advies)dagen/uren per maand op nacalculatiebasis tegen een dag
/uurtarief van C [bedrag],-- (exci. BTW en inclusief reis-, verblijf- en
eventuele overige kosten).

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

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de
duur van deze Overeenkomst.

3.5 Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van
ordernummer 4O10000XXXX, in PDF-formaat en duidelijk gespecificeerd,
aan facturenifad@minveni.ni,
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4. Cpntactnersonen

4.1 Contactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtgever is [Naam en
contactgegevens] Dienstencentrum,

InkoopuitvoeringscentrumContactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtnemer is [Naam en
servlcepunt Inkoopcontactgegevens]

4.2 In afwijking van het bepaalde In artikel 10.2 van de ARVODI-2014 binden Datumde genoemde contactpersonen Partijen niet. 4 december 2014

101000121015. Tijden en Diaats werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van
Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering
van de werkzaamheden.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever
verleent hij het Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar
de Diensten worden verricht, en stelt hij dit Personeel in staat de Diensten
onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten
gedurende de reguiier geldende kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door
Opdrachtgever aan te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

6. Van toeppssinq zijnde Vporwpardyn

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ‘Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten 2014 (ARVODI-2014)” (Reeds in het bezit van de Partij),
voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De
toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesloten.

10. Integriteitsverklarïnc

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

.1. Slptbeøaling

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

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

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in
tweevoud ondertekend,
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Den Haag, [plaats] .2014
2014

DE MINISTER VAN Veiligheid en
Justitie,
namens deze,
Directie Cyber Security,

[naam contractant]
namens deze,

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
4 december 2014

10100012101

Directeur DCS
[naam ondertekenaar]
[functie ondertekenaar]
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BIJLAGE 2, geheimhoudïngsverk)aring

Dienstencentrum,
Inkoopuftvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
4 december 2014

10100012101
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geheimhoudingsverklaring
rechtspersoon

VCrIIarint met bflt,enlind tet de gehimbadisp1cht

Ondergetekende,
vednflnn.nann

____________________________________________________________

Naam

_________________________________________________________

thema t. ncmn ‘epdredrt,,nme,

cmlea,t hmeb.j:

,. dat tcda,chtnernm en de heette is gested van a;n vemptdrtmçen tct eehe:nnhocdng van de vni:,o’anmeikv
çe;nvnr4 vsn het wm,sc.ne vaas v,siçhe d ve Jittitis de henVhaar tea kennis jkzsnnen) kcwen;

t,. dat npdrsd,tnemer beleeft de vnnrtdndten, meîkn jnef.zfen vierden ÇeÇeVtn mnacke de beveilmçsng van
ëe çeçeven, çetmew.vetjk te luSten nakeenen,

t. dat tpdnchtnomez de çeÇe.eM net aan net çnie&Ughen vist enthutlen, tenzij opdrachtasnmn dec. het
manissede dasrrne sörnftnjk ennatennea; is verleend,

d. dat epdrzektnemea kenne heeft gennmen van de bepalingen in het Wetkeek nsn Slsat,e&t inzake
çnhntmbandsep, te meen de artikelen 2, 3,2, 5, 23 212 sn 273 (kijinhe) en det cpthad,erenmen de
betektnt en het krant van dc. benzlmnçnn heeft het, eten.

Na .5,

nat t5as,d laan
nl.ndrnben,n5 eis datne,

_________________________

t t t _f[_Lt f1
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BIJLAGE 3:
ARVODI2O14 Dienstencentrum,

Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
4 december 2014

ALGEMENE RIJ KSVOORWAARDEN 10100012101

VOOR HET VERSTREKKEN VAN
OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN

VAN DIENSTEN 2014
(ARVODI-20 14)

Vastgesteld bij besluit van
de Mïnister-president,

Minister van Algemene Zaken,
van 26 maart 2014, nr. 3132081
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ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen
Dienstencentrum,In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een Inkoopuoerinsbeginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Servicepunt Inkoop

1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, Datum
4 december 2014nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en
10100012101zorgvuldige opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met

inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en
normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden;

1.2 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide
Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst;

1.3 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten
behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

1.4 Opdrachtgever: de Staat der Nederlanden of elke andere opdrachtgever die
van deze algemene voorwaarden gebruik maakt;

1.5 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever;

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

1.7 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;

1.8 Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van de
Overeenkomst ter beschikking te stellen personeel;

1.9 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering
van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of hulppersonen die
krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;

1.10 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en
deel uitmaken van de Overeenkomst;

1.11 Werkdag; kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende
feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet.

Artikel 2 Toepassing
2.1 Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van

(onderdelen van) de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij
uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
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2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden

en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoerinscentrum
Servicepunt Inkoop

II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Datum
4 december 2014

Artikel 3 Garanties van de Opdrachtnemer
3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten

Diensten voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen.

3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten
Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

Artikel 4 Beoordeling en acceptatie
4.1 Opdrachtgever beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn

van 30
dagen na de dag van levering. Indien Opdrachtgever de resultaten als
voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving
aan Opdrachtnemer.

4.2 Indien Opdrachtgever de resultaten van de Diensten als onvoldoende

beoordeelt, stuurt hij Opdrachtnemer een kennisgeving van niet-acceptatie.

4.3 Opdrachtgever kan de resultaten van de Diensten door derden laten

beoordelen.

4.4 Indien Opdrachtgever zich niet binnen een termijn van 30 dagen na de dag

van levering over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van

de Diensten geacht te zijn geaccepteerd.

4.5 Opdrachtgever is niet gehouden tot enige betaling aan Opdrachtnemer
voordat acceptatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Plaats en tijden werkzaamheden
De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en
plaats.

Artikel 6 Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de
Diensten
6.1 Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten,

kan door Opdrachtnemer slechts bij uitzondering plaatsvinden.

6.2 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de

Diensten niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever tijdelijk

of definitief vervangen. Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op

onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij

vervanging niet worden verhoogd.
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6.3 Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met
de uitvoering van de Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een Dienstencentrum,goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Inkoopuitvoeringscentrum

Servicepunt InkoopOpdrachtnemer hieraan gevolg. Daarbtj wordt een tarief in rekening gebracht
dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de DatumOvereenkomst is vastgelegd. 4 december 2014

10100012101
6.4 Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de

Overeenkomst, stelt Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua
deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te
vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen Partijen ten aanzien van
deze personen zijn overeengekomen.

Artikel 7 Gebruik van zaken van Opdrachtgever
Bij het verrichten van de Diensten kan Opdrachtnemer gebruik maken van zaken dieeigendom zijn van Opdrachtgever, en die voor dat doel aan Opdrachtnemer in
bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden
verbonden.

Artikel 8 Onderaanneming
8.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na

toestemming van Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden.
Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Aan
de toestemming kan hij voorwaarden verbinden.

8.2 De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de
nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende
verplichtingen en de krachtens de belasting- en
socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

III VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING

Artikel 9 Voortgangsrapportage
Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan
Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan welOpdrachtgever nodig acht.

Artikel 10 Contactpersonen
10.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de

uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over
degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

10.2 Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor
zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de
Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.
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Artikel 11 Begeleidingscommissiefstuurgroep
De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of
stuurgroep. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de
begeleidingscommissie of stuurgroep, kunnen in de Overeenkomst nader worden ‘scentrum
bepaald. Servicepunt Inkoop

Artikel 12 Wijze van kennis geven Datum

12.1 Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van 4december2014

de ene aan de andere Partij van belang voor de uitvoering van de
10100012101

Overeenkomst, binden Partijen alleen indien ze schriftelijk door een daartoe

bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

12.2 Onder schriftelijk” wordt tevens ‘langs elektronische weg’ verstaan, waarbij:

a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,
b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is

gewaarborgd, en
c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan

worden vastgesteld.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst

ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of

redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve

voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot

bekendmaking daarvan verplicht.

13.2 Opdrachtnemer verplicht zijn Personeel deze geheimhoudingsverplichting na

te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

13.3 Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm

aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting

verschaffen, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft

verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

13.4 Opdrachtnemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden,

etc.) die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich

heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende
werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking.

13.5 Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden

van de geheimhoudingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare

boete laat de gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg

is van de schending te vergoeden onverlet.

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens
14.1 Voor zover Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de

Overeenkomst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt
Opdrachtnemer als bewerker in de zin van de Wet bescherming
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persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt en geldt de Overeenkomst tevens als
overeenkomst in de zin van artikel 14 lid 2 Wbp. Opdrachtnemer is niet
gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die hij ter beschikking
krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan

‘scentrumvoor de uitvoering van de Overeenkomst een en ander behoudens afwijkende Semlcepunt Inkoopwettelijke verplichtingen.

Datum14.2 Opdrachtnemer zal in het in artikel 14.1 bedoelde geval passende technische 4december2014
en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de 10100012101
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan,
een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er
mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen. Opdrachtnemer legt de maatregelen
schriftelijk vast.

14.3 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1
Wbp, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede een eventueel toepasselijke
gedragscode van Opdrachtgever. Het voorgaande geldt onverkort ook voor
grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of verstrekking van
persoonsgegevens naar niet EU-landen.

14.4 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever zijn volledige medewerking om
betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun
persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen
of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd
of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Opdrachtgever het
standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn
persoonsgegevens als incorrect beschouwt.

Artikel 15 Beveiliging
15.1 Opdrachtnemer draagt zijn Personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de

werkzaamheden voor zover die bij Opdrachtgever worden verricht, op de door
Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te
nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures
en regels.

15.2 Opdrachtgever kan vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer uiterlijk
drie Werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever
verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

15.3 Opdrachtgever kan Personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een
veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke
regels. Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige
medewerking. Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een
dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de
uitvoering van de Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.
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IV FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 16 Vergoeding, Meerwerk en Mindenwerk
Dienstencentrum,

16.1 Opdrachtgever vergoedt aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte Inkoopuitvoeringscentrum

kosten en uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is Servicepunt Inkoop

overeengekomen.
Datum

16.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever 4december2014

of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde 1010001210;

wettelijke voorschriften, de prestaties dle Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel
uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt.
Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of
gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst
had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is,
doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de andere Partij.

16.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke
opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter
verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de
omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en
kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden
de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele
kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden
gewijzigd. Opdrachtnemer ken bij het uitbrengen van een offerte geen nadere
dan wel zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee Opdrachtgever
instemt.

16.4 Opdrachtnemer aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk uit tot een
maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht
tot meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst.

16.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de
voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de
prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet
verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan weI verminderd, is sprake van
minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij
meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is
overeengekomen, bepalen Partijen in onderling overleg het bedrag van het
minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend.

Artikel 17 Facturering
17.1 Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch zodat deze met

inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven specificaties elektronisch
kan worden ontvangen en verwerkt.

17.2 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan Opdrachtgever onder vermelding
van datum en nummer van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag en, indien
van toepassing op grond van artikel 4, onder overlegging van een afschrift
van de kennisgeving van acceptatie, alsmede andere door Opdrachtgever
verlangde gegevens.
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17.3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatïe plaatsvindt,
specificeert en factureert Opdrachtnemer de factuur in door Opdrachtgever
eventueel nader aangegeven vorm. In de factuur doet Opdrachtnemer
opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede Dien5tencentrum,

Inkoopuiwoeringscentrumdagen of uren, waarbij Opdrachtnemer een korte omschrijving van de Servicepunt Inkoopverrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de eventuele
reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of Datumuurtarieven. 4 december 2014

10100012101
17.4 Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voLtooiing van de

meerwerkzaamheden, en acceptatie daarvan door Opdrachtgever, apart
gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden
worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke
documenten, gespecificeerd.

Artikel 18 Betaling en controle
18.1 Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan

Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag
van ontvangst van de desbetreffende factuur indien deze voldoet aan het
bepaalde in de Overeenkomst.

18.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het
verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van
rechtswege verschuldigd: a. een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid
4 van het Burgerlijk Wetboek en
b. de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek.
De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van
Opdrachtnemer.

18.3 Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door
Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren.
Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en
bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt.
De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het
verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo
spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek
komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de
accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval
bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.

18.4 Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan,
waarover tussen Partijen geen overeenstemming bestaat, opschorten
gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid
maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel
bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

18.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling
van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan
of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten geeft
Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te
beëindigen.
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Artikel 19 Voorschot
19.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en)

verricht voor Diensten die nog niet zijn geleverd, kan hij verlangen dat door
Opdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een Servicepunt Inkoop

kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ aan Opdrachtgever wordt afgegeven ter
waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Datum

Opdrachtgever geen kosten verbonden. 4 december 2014

1010001210k

19.2 Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer
Diensten niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is
Opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de
tijd dat de tekortkoming voortduurt.

19,3 De kredietinstellingsgarantie “op afroep’ wordt afgegeven door een door
Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze
Voorwaarden gevoegde model (bijlage 1).

V TEKORTSCHIETEN

Artikel 20 Dreigende vertraging
20.1 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden,

bericht Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding
van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer
maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.

20.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding,
bericht Opdrachtgever of hij af dan niet instemt met de voorgestelde
maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat
Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle
andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de
Overeenkomst toekomen onverlet.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
21.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit

de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige
Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende
verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn
reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk,
waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog
haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien
nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.

21.2 De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de
termijn waarbinnen de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten
zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde
nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde
termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim.

21.3 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de

Pagina 19 van 24



andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:
- € 150.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of

1” Dienstencentrum,J
InkoopultvoerlnQscentrum€ 50.000,—;
Servicepunt Inkoop

- € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan €
50.000,- maat kleiner dan of gelijk aan € 1 00.000,-; Datum
- € 500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 4december2014
100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150,000,-; 1010001210;

- € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meet is dan €
150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan €500.000,-;

- € 3.000.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan €
500.000,-.
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één
gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van
dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Opdrachtnemer of diens Personeel;
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in
artikel 24 van de ARVODI-2014.

21.4 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van
zaken als bedoeld in artikel 7 die eigendom zijn van Opdrachtgever, is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt
toegebracht. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid
is dan van overeenkomstige toepassing.

21.5 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van Opdrachtgever bij
Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan
Opdrachtnemer of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is
deze schade geheel voor tekening en risico van Opdrachtnemer. De staffel
inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid is dan van
overeenkomstige toepassing.

21.6 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrechtnemer, ook
die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten
laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen
elke aansprakelijkheid in dit verband.

Artikel 22 Ontbinding en opzegging
22.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk

van de Partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven
buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in
verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

22.2 Indien één der Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het
recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met
inachtneming van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat,
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maar niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 Werkdagen
gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de overmacht
oplevert ontstond.

Dienstencentrum,
Inkoopultvoerlngscentrum

22.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, Servicepunt Inkoop

stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen,
verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de Datum

werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen 4december2014

aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem 10100012101

ingeschakelde derden.

22.4 Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met
onmiddellijke ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt
geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk
deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd,
Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden, dan wel
Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de
verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

22.5 Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Opdrachtnemer de reeds door
Opdrachtgever aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan
Opdrachtgever terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde
bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst
gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor
zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

22.6 Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de
Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht
verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de
uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane
verplichtingen. Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze
anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de
Overeenkomst.

Artikel 23 Behoud recht nakoming te vorderen
Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde
termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog
nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en
schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

VI DIVERSEN

Artikel 24 Intellectuele eigendomsrechten
24.1 Alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend — waar en wanneer dan

ook — ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten berusten bij
Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van
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de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan
daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door
Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum24.2 Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend — waar en wanneer Semicepunt Inkoopdan ook — ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten berusten

bij Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond Datum
van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan 4 december 2014
daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door 10100012101
Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

24.3 Voor zover de resultaten van de verrichte Diensten (mede) tot stand komen
met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever
toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van
onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn
tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

24.4 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 24.1 en
24.2, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om
zodanige akte op te maken en mede namens Opdrachtnemer te
ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op
eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten
medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

24.5 Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over de in artikel 24.1 en
24.2 bedoelde intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten
van de verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan
dat die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag
Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst
van de resultaten blijven maken.

24.6 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel
aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten
als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving
zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook
namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens
Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende
persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving
zodanige afstand toelaat.

24.7 Opdrachtnemer vrjwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter
zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die
derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongecorloofde
mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht
zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen
tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten
en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

24.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden
Opdrachtgever terzake van schending van intellectuele eigendomsrechten
aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of
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gedeeltelijk ontbinden onverminderd zijn verdere rechten jegens
Opdrachtnemer, waaronder maat niet beperkt, tot enig recht op
schadevergoeding. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt
Opdrachtgever geen gebruik dan na voorafgaand overleg met n’scentrum
Opdrachtnemer. Servicepunt Inkoop

24.9 Mochten er ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten andere Datum

intellectuele eigendomsrechten dan die genoemd in artikel 24.1 en 24.2 4december2014

ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan Opdrachtgever worden 10100012101

tegengewotpen en verstrekt de Opdrachtnemer ter zake aan Opdrachtgever,
om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde
tijd ten behoeve van de met de Overeenkomst beoogde doelstellingen.

Artikel 25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
25.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en

verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde
overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd.
Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

25.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten,
zoals een pandrecht.

Artikel 26 Verzekering
26.1 Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en

gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor de
navolgende risico’s:
a. beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit Beroepsfouten);
b. bedrjfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade
toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever);
c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en
diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever.

26.2 Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een
gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter
zake van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen dan we? een verklaring
van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het
betaald zijn van de premie over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekerings
overeenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan.
Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van
Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming. De door Opdrachtnemer
verschutdigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen
prijzen en tarieven te zijn begrepen.

Artikel 27 Overname van Personeel, omkoping, belangenverstrengeling
27.1 Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij, tijdens de uitvoering

van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen
Personeel van de andere Partij in dienst nemen of met dat Personeel over
indiensttreding onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke
grond onthouden.

27.2 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of
derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere
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partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan
ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke
praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst Dienstencentrum,

InkoopuitvoerInscentrum
Servicepunt Inkoop27.3 Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet

betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ton tijde van de Datum
onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst heeft 4december2014
vervuld, zonder dat Opdrachtgever daarover v66r het sluiten van de 10100012101
Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden.

27.4 Opdrachtnemer betrekt geen personen, anders dan met toestemming van
Opdrachtgever, bij de uitvoering van de Overeenkomst die in een periode van
twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij Opdrachtgever in dienst
zijn geweest.

Artikel 28 Nietige en vernietigde bepalingen
Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig
blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen
van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de
nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling
te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de
Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 29 Vervolgopdracht
Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de
verkrjging van een vervolgopdracht.

Artikel 30 Melding in publicaties of reclame-uitingen
Opdrachtnemer maakt in publicaties fpersberichten daaronder begrepen) of
reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en
gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van
Opdrachtgever.

Artikel 31 Voortdurende bepalingen
Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst
voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder
geval: garantie (artikel 3), aansprakelijkheid (artikel 21), intellectuele
eigendomsrechten (artikel 24), geheimhouding (artikel 13), overname van Personeel
(artikel 27.1), geschillen en toepasselijk recht (artikel 32).

Artikel 32 Geschillen en toepasselijk recht
32.1 Ieder geschil tussen Partijen terzake van de Overeenkomst wordt bij uit

sluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting
zullen overeenkomen.

32.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Datum t 23 december 2014
Opdrachtnummer : 40100010261

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, frurfmarkt 147, 2511 DP), namens deze, Directie Cyber
Security, vertegenwoordigd door T ‘ 1, in de functie van
Directeur DCS, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Capgemini, (statutair) gevestigd te Utrecht aan het Reykjavlkpleln 1, 3543 KA, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door I1o2G 1, in de
functie van hierna te noement Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Opdrachtgever behoefte heeft aan een projectleider voor het project

NCSC oefening voor operationele samenwerking tijdens ICT crisis;
- Opdrachtgever aan Capgemini heeft verzocht hiervoor een offerte uit te

brengen;
- Capgemini op 15 december 2014 een offerte heeft uitgebracht;
- Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
- Capgemini zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat

Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
- partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen

vast te leggen in een overeenkomst;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014),

1 Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van
Diensten in het kader van de inzet van een projectleider voor het project NCSC
oefening voor operationele samenwerking tijdens ICT crisis waartoe door
Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker wordt ingezet,
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 4
december 2014, kenmerk 10100012101, door Opdrachtnemer uitgebrachte
offerte d.d. 15 december 2014, kenmerk 14.0461 G&H, een en ander voor
zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken, welke opdracht
Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.

Medewerker Functie Inzet t per week)
Ir,o:e Projectleider 20 uur
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DIenstverInIngsovereenkmst 40100010261

1.2 De navolgende documenten maken deel uft van deze Overeenkomst, Voor
zover deze documenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaleeft het eerder
genoemde document boven het later genoemde:

1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de offefteaanvraag d.U. 4 december 2014, kenmerk 10100012101;
4.de door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van 15
december 2014 met kenmerk 14.0461 G&H.

2, Totstandkpmlncj, tlldspiannlnp of duur vn de Overeenkom5t

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door
belde partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht In de periode van 5
januari 2015 tot het einde van het project, naar schatting 7 maanden.

2.3 De Medewerker wordt gemiddeld 20 uur per week Ingezet voor uItvoerIng van
de overeengekomen werkzaamheden.

2.4 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.
Hierbij dIent, Indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken In acht
genomen te worden.

3, Prijs en overige financIële bevaiingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bestede uren per maand op
nacalculatiebasls tegen een uurtarler van Kexcl. BTW en inclusief
reis-, verblijf- en eventuele overige kosten).

3.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening
brengt, maar voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW
blijkt te bestaan, deze niet ten laste komt van de Opdrachtgever.

3.3 De prijs heeft betrekkIng op alle door Opdrachtnemer In het kader van deze
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe
benodigde materialen.

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderiijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.5 Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van
ordernummer 40100010261, In PDF-fonnaat en duidelijk gespecificeerd, aan
factureniFad11minvenj.ni.

4. Contacftersonen

4.1 Contactpersoon van Opdrachtgever is 1l02e

Contactpersoon van Opdrachtnemer Is 702e

4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2014 binden de
genoemde contactpersonen Partijen niet.
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5. Tilden en plaaty werkzaamheden

5,1 De werkzaamheden worden In beginsel verricht in het kantoor van
Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering
van de werkzaamheden.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent
hij het Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de
Diensten worden verricht, en stelt hij dit Personeel in staat de Diensten
onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten
gedurende de regulier geldende kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstelien van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever
aan te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

6 Van toepassInc zilnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsiultend van toepassing de ‘Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten 2014 (ARVODI-2014)” (Reeds in het bezit van de Partij), voor
zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De
toepasselijkheld van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesloten.

10. Inteariteitsverklarine

10.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de Opdracht Personeel
van de Opdrachtgever generlel voordeel heeft geboden, gegeven, doen
aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen
In dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na
te laten

ii, Slotbeoallna

11.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij
ultdwkkeiijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

11.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervailen alie eventueel eerder
door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en In
tweevoud ondertekend,

Den Haag 2014 Utrecht / 2014

DE MINISTER VAN VeJUijhid en Justitie, Capgemini Consulting1
nlmpn dp7p. namens deze,

1O2

12n

Directeur DCS

2c
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16,’q
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retuuradres Po5tbus 18580 2502 EN Den Haag

Dienstencentrum,
InkoopuiWoerInscentrum
Servicepunt Inkoop

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 18580
2502 EN Den Haag
www.rijksoverhe!d.nh/venj

Contactpersoon
101102. 1
Adviseur Inkoop

Ihb020

T 01I02e

T

______________

Datum 27 augustus 2014
Onderwerp Haalbaarheidsstudie omgeving waarin experts kennis kunnen

uitwisselen Eij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Geachte heer! mevrouw

Hierbij nodigt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NC1V), van het Ministerie van Veiligheid en Justitie u uit, om in het kader van
een meervoudig onderhandse procedure (MOP) een offerte uit te brengen voor
onderstaande haalbaarheidsstudie ten behoeve van platform waarin kennis kan
worden uitgewisseld worden tussen experts.

Over het Ministerie van Veiligheid en Justitie fV&3)
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties
rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen
verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar
nodig.

Daarom luidt de missie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving.

Over NCTB
Organisatorisch is de organisatie van de NCTV ondergebracht bij het ministerie
van Veiligheid en Justitie. De Organisatie telt ongeveer 260 medewerkers.
De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te
onderkennen de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken.
Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Taken
De NCTV heeft de volgende hoofdopdrachten, die zichtbaar zijn in het
organisatlemodel:

•Het duiden en (doen) reduceren van geïdentificeerde dreigingen
.Zorg dragen voor bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten

en evenementen, evenals vitale sectoren
.Verg roten/versterken van cybe t security



•Versterken van de weerbaarheid van object, personen, structuren en
netwetken

.Optîmale crisisbeheersing en crisiscommunicatie
Dienstencentrum,
InkoopuitvoeringscentrumInformatie over de Directie Cyber Security
Servicepunt InkoopDe directie Cyber Security van de NCTV herbergt een belangrijke operationele

component, het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en een beleidsduster.
Datum
27 augustus 2014

De taak van het centrum is drieledig; het zijn van hét kennis- en Ons kenmerkexpertisecentrum op het gebied van cyber security, het invulling geven aan de 10100010963
CERT (of emergency response) taak en verantwoordelijkheid nemen voor de
ctisiscoördinatie In het geval van een cyberincident.

De opzet is daarbij om het niet alleen te doen, maar met relevante overheids- én
private partijen. Het beleidscluster verzorgt de parlementaire aangelegenheden
van het cyberdossier, draagt bij aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving en
werkt actief aan de verdere invulling van de cyber securlty strategie.

Wat is de behoefte’
Er is bIj het NCSC behoefte aan een veilig en gebruikersvriendelijke
omgeving waarin experts kennis kunnen uitwisselen. Deze
haalbaarheidsstudie zou antwoord moeten geven op de vraag hoe zo’n
platform c.q. technische oplossing gerealiseerd kan worden en welke
functionele eisen er vanuit de diverse gebruikers aan gesteld zullen
worden. Daarnaast zou er een onderbouwde Inschatting voor de kosten en
doorlooptijd van een eventueel realisatie project moeten liggen.

Opdracht
1. Aanleiding / Probleemstelling

In de huidige situatie wordt op veel plaatsen binnen het NCSC
gecommuniceerd met externe partijen. Deze communicatie kent een
variërend niveau van vertrouwelijkheid, vele vormen en wordt vooral
gekenmerkt door punt-oplossingen. Geconstateerd is dat dit geen
wenselijke situatie is zowel vanuit het NCSC als ook vanuit de externe
stakeholders. Een meer samenhangende communicatie is gewenst en
zal ook bijdragen aan het professionele imago van het NCSC.

2. Doelstelling

Doel is dat er binnen 3 maanden na de start van het project en
rapportage ligt met:

• Een overzicht van de functionele eisen aan de oplossing
• Een voorstel van minstens twee oplossingen
• Een representatieve marktverkennlng van toepasbare

oplossingen
• Een inschatting van de kosten
• Een inschatting van de doorlooptijd
• Een voorstel hoe het vervolg traject op te splitsen in

afgebakende delen die steeds een direct werkend resultaat
opleveren, zodat er vanaf de ‘eerste dag’ al direct mee
gewerkt kan worden. Inclusief een inschatting van de
complexiteit van deze delen en het belang ten behoeve van
een latere prioritering door het management.

• Antwoord op de vraag of het mogelijk is alle communicatie op
de gevraagde manier vanuit een omgeving te ondersteunen.
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En waar de risico’s liggen bij het realiseren en hoe deze
ontweken of gemitigeerd kunnen worden.

3. De eisen die aan de dienst worden gesteld Dienstencentrum,
Inkoopultvoerlngscentrum

De opdrachtnemer moet aantoonbare kennis hebben van de sector en Servicepunt Inkoop

ervaring hebben met het aanwenden van dit soort producten en
toepassingen. Hij mag niet gebonden zijn aan een product of Datum

leverancier. 27 augustus 2014

De opdrachtnemer zorgt voor voldoende afstemming van de resultaten Ons kenmerk

bij de belanghebbenden binnen het NCSC en voor voldoende 101O963

draagvlak bij de sta keholders buiten het NCSC.

4. Overige of achtergrondinformatie

Zie httns://www.ncsc.nl/ voor meet informatie over netwerken als
IRB, NRN, NDN en ISACs

5. Rapportage en begeleiding: wijze en frequentie van rapportage

Er zal tweewekelijks afgestemd worden met de interne contact
persoon. Deze is verantwoordelijk voor het informeren van het
management team en het bemiddelen In de contacten met
stakeholders en medewerkers. Opdrachtnemer is en blijft zelf
verantwoordelijk voor het binnen de gestelde termijn bereiken van het
resultaat.

Locatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Locatie voor het uitvoeren van de opdracht Is in onderling overleg met de
opdrachtgever.

Opdracht met looptijd
Maximaal 3 maanden
Beoogde startdatum is begin september 2014
Beoogde einddatum is 30 november 2014

VOG
Zo snel mogelijk na startdatum dient een rechtsgeldig VOG te zijn ingediend,
welke niet langer dan 12 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is
afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te
voeten diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring
Uiterlijk één (wetk)dag voor de beoogde startdatum dient een rechtsgeldig
ondertekende geheimhoudingsverklaring te zijn ingediend, welke niet langer dan
3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum Is ondertekend, Organisatie
specifiek Is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren
diensten/werkzaamheden.
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Gegevens inschrijving Kamer van Koophandel
In uw offerte dient u het nummer van de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel alsmede voorletters, naam en functie van de tekenbevoegd persoon
van uw onderneming te vermelden.

‘scentrum
Servicepunt Inkoop

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden
NCTB wenst een overeenkomst te sluiten met bepaalde duur van 3 maanden. Een Datum
concept Dienstverlengingsovereenkomst is aan deze meervoudig onderhandse 27 augustus 2014

procedure toegevoegd (bijlage 2). Ons kenmerk
10100010963

Indien n.a.v. deze meervoudig onderhandse procedure wordt overgegaan tot
gunning van de opdracht zijn op deze opdracht de ARVODI-2014 (Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van
Diensten) van toepassing met uitdrukkelijke en volledige terzijdestelling van de
Algemene Voorwaarden van de leverancier. Bij gunning zal de opdracht worden
vastgelegd in een bij de Arvodi 2ol4behorende overeenkomst en/of inkooporder.
Deze voorwaarden zijn als (bijlage 3) toegevoegd.

Planning

Offerteaanvraag 27 augustus 2014
Indien vragen 1 september 2014 voor 16:00 uur
Plota van Inlichtingen 3 september 2014
Indienen offertes 5 september 2014 voor 12:00 uur
Gunning Z.S.M.
Aanvang contract Z.S.M.

Vragen ten aanzien van deze oftertaanvraag dient u uiterlijk 1 september 2014
voor 16:00 uur per e-mail te sturen naarJb0’ I
De vragen en antwoorden worden op 3 september 2014 aan u toegezonden. De
vragen en antwoorden vormen alsdan een onderdeel van de af te sluiten
overeenkomst.

Beoordeling

De opdracht wordt verleend aan de inschrijver met de economisch meest
voordelige inschrijving, te bepalen aan de in de tabel opgenomen
subgunningscriteria.

De beoordeling vindt plaats In navolgende twee fases.

Fase 1
Allereerst worden de offertes beoordeeld op basis van de procedurele aspecten
(bijvoorbeeld: volledigheid offerte, contactgegevens, instemmen Rijks
inkoopvoorwaarden).

Fase 2
Gedurende de tweede fase wordt de aangeboden offerte inhoudelijk beoordeeld
op basis van de gestelde subgunningscriteria.
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.1
• ienstencentrum,•

knkoopuivoerinscentrum
Criteria ..g in Servlcepunt Inkoop

____________________________________

punten
Kwalitatieve criteria:

Q Relevante ervaring aangegeven door

CV’s van de beoogde uitvoerders van de

opdracht en ervaring met soortgelijke

projecten

Puntentoekenning tussen 0 en 30
0 = onvoldoende

30 = voldoende

60 = excellent

O beschikbaarheid en doorlooptijd

Punten toekenning tussen 0 en 20
0 = onvoldoende

10 = voldoende

20 = excellent

Prijs criteria:
0 Kosten voor de uitvoering
Laste prijs X 20
Prijs inschrijver

beoordel,ngscr,ter,a

Criteria

De optelsom van
de wegingen is
de maxïmaal te
behalen punten

60

Datum
27 augustus 2014

Ons kenmerk
10100010963

20

20
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Naast genoemde criteria dient u bij het uitwerken van uw offerte rekening te
houden met onderstaande za ken:

• NCTV behoudt zich het recht voor de meervoudig onderhandse procedure
geheel of gedeeltelijk in te trekken. Dienstencentrum,

Inkoopuitvoeringscentrum• Er is geen verplichting tot gunnlng.
Servicepunt Inkoop• Mocht gedurende de meervoudig onderhandse procedure van een

inschrijver bekend worden dat hij zijn, voor deze aanvraag relevante
Datumbedrijfsactiviteit(en) staakt, dan behoudt NC1V zich het recht voor de 27 augustus 2014

procedure voor die dienstverlener te beëindigen. Ons kenmerk• De kosten van het opstellen van de offerte zijn voor rekening van de 10100010963
inschrijver.

• Al uw correspondentie in de Nederlandse taal die met deze aanvraag
samenhangt, zal vertrouwelijk worden behandeld.

• Met het indienen van de offerte wordt u geacht in te stemmen met de
toepasselijkheid en de inhoud van de offerte-aanvraag inclusief de
ARVODI 2014 en wordt de offerte in behandeling genomen. Tevens
bevestigt u dat, in geval van gunning van deze opdracht aan uw
organisatie, uw eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.

• Indien u afziet van het indienen van een offerte (no-bid) wordt u verzocht
per e-mail daarvan kennis te geven aan de in de offerteaanvraag
vermelde contactpersoon.

• Uw bindende offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 1 maand.

Vertrouwelijkheid
Tevens attenderen wij u erop dat u vertrouwelijkheid dient te betrachten met
betrekking tot alle informatie betreffende de offerteaanvraag. De gedurende de
procedure verkregen informatie mag uitsluitend ten behoeve van de realisatie van
de gevraagde offerte worden gebruikt. Indien NCTV gegronde redenen heeft om
hieraan te twijfelen, ken dit leiden tot diskwaliflcatle van de Inschrijver van de
offerte, dit ter exclusieve beoordeling van NCTV.

Uw offerte
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de bovenstaande subgunningscriteria en
deze te motiveren.

Graag ontvangt NCTV uiterlijk 5 september 2014 voor 12:00 uur uw offerte, deze
kunt u, per e-mail zenden naarl

Contactpersoon
Het is tijdens deze meervoudig onderhandse procedure enkel toegestaan contact
op te nemen met’’

, Adviseur Inkoop, e-mail
1•

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

51O2a

_______________________

Datum
Adviseur Inkoop 27 augustus 2014

Ons kenmerk

Bijlage 1 Concept Overeenkomst 10100010963

Bijlage 2 : Geheimhoudingsverklaring
Bijlage 3....: ARVODI-2014
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BIJLAGE 1:

DIENSTVERLENI N GSOVEREEN KOMST Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum[Onderwerp, bij inhuur persoon: Naam, Functie, Periode] Ssrvcepunttnkoop

Datum
27 augustus 2014

Ons kenmerk
1000 10963

Datum : XX-XX-2014
Opdrachtnummer : 4O10000XXXX

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederianden, waarvan de zetel is gevestfgd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Turfmarkt 147, 2511 DP), namens deze, Directie
ondertekenaar, vertegenwoordigd door Naam Ondertekening, in de functie van
Functie ondertekenaar, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

“Volledige naam en rechtsvorm contractant” , (statutair) gevestigd te [plaats] aan
de [postcode], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [plaats]
[en ... (naam ondertekenaar] , in de functie van [functie], hierna te noemen:
Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever behoefte heeft aan [...keuze...];
Opdrachtgever aan [naam bedrijf..] heeft verzocht hiervoor een offerte uit te
brengen;
[...naam bedrijf...] op [...Uag/maand/jaar...] een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
[...naam bedrijf...] zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te
leggen in een overeenkomst;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven In
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst
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1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van
Diensten/werkzaamheden (eventueel kunnen hier de
Diensten/werkzaamheden kort worden omschreven of kan de aard van de
activiteiten worden weergegeven) (bij inhuur medewerker:) in het kader van
[Functie noemen], waartoe door Opdrachtnemer de hierna genoemde Seicepunt Inkoop

Medewerker wordt ingezet), overeenkomstig de op basis van de
offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. [datum], kenmerk [kenmerk], Datum

(bijlage [bijlage]) door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. [datum], 27augustus 2014

kenmerk [kenmerk],.(bijlage [bijlage]), een en ander voor zover daarvan Ons kenmerk

niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer j01000b0963

bij deze aanvaardt.

[bij Inhuur Medewerker]
Medewerker Functie Inzet (per week)
[functie] [bijv. 36] uur

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

1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de offerteaanvraag;
4. de overige bijlag en; bv nota van inlichtingen
5. de door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte

van [...datum. . .1 met kenmerk [...kenmerk...]

1.3 [OPTIONEEL] In aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in artikel 1.1
worden de volgende Diensten verricht: [diensten]

1.4 De prestaties worden geleverd in de vorm van c.q. afgerond door indiening
van een eindrapport. Het eindrapport bevat in elk geval een opgave van de
bereikte onderzoeksresultaten, de daarbij gebruikte methoden en
technieken, alsmede de daarop gebaseerde conclusies.

1.5 [OPTIONEEL] Het concepteindrapport en het definitieve eindrapport zullen in
[aantal]-voud worden aangeleverd. Het definitieve eindrapport dient zowel in
schriftelijke als digitale vorm te worden opgeleverd.

1.6 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, zal door
partijen nog nader overleg plaatsvinden. In het eindrapport dient in ieder
geval te worden vermeld, dat Opdrachtgever de auteursrechthebbende is.

2. Totstandkoming, tiidsølannin of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract
door beide partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten zullen uiterlijk op tdatuml voltooid moeten
zijn.

OF
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2,2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van
[...datum...] tot [...datum...].

- -

Dienstencentrum,Indien van toepassing:
Inkoopuloeringscentrum
Servicepunt Inkoop2.3 De Medewerker(s) wordt/worden gemiddeld/maximaal [aantal uur] uur per

week ingezet voor uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, Datumtotaal ten hoogste [max. aantal uur] uur. 27augustus2014

Ons kenmerk
2.4 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging. 10100010963

Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in
acht genomen te worden.

2.5 Op deze Overeenkomst geldt [een/geen] optie tot verlenging, van maximaal
[max. aantal uren/weken/maanden/€ bedrag].

2.6 [OPTIONEELJ Indien de volledige Diensten niet binnen de
overeengekomen dan wel verlengde termijn zijn verricht op een wijze die
aan de Overeenkomst beantwoordt, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1 % van de totale
dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid voor elke
dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10 % daarvan.
Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is
geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of
vorderingen, daaronder mede begrepen:

1. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot
het verrichten van de Diensten;

2. zijn recht op schadevergoeding.
De boete wordt vertekend met de door Opdrachtgever verschuldigde
betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is
overgegaan.

3. Prijs en overige financiele bepalingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bestede
(advies)dagen/uren per maand op nacalculatiebasis tegen een dag
/uuftarief van C [bedrag],-- (excl. BTW en incIusie reis-, verblijf- en
eventuele overige kosten). Opdrachtnemer brengt maximaal €[bedrag],-
(excl. BTW) In rekening en staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt
overschreden.

of
3.1 Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs. Deze

vaste totaalprijs bedraagt C [bedrag],-- fexcl. BTW en inclusief reis-,
verblijf- en eventuele overige kosten).

3.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in
rekening brengt, maat voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling
van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten laste komt van de Opdrachtgever.

3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van
deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe
benodigde materialen.
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3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de
duur van deze Overeenkomst.

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoerln9scentrum

3.5 Betaling vindt plaats na acceptatie van de resultaten van de Diensten, Se,lcepunt Inkoop

3.6 Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van Datum

ordernummer 4O10000XXXX, in PDF-formaat en duidelijk gespecificeerd, 27augustus 2014

aan facturenifad@minveni.ni. (Justis: facturenjustis@minvenj.nl) Ons kenmerk
10100010963

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtgever is [Naam en
contactgegevens]
Contactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtnemer is [Naam en
contactgegevens]

4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2014 binden
de genoemde contactpersonen Partijen niet.

5. Tijden en plaats werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van
Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering
van de werkzaamheden.

Of

5.1 De werkzaamheden worden verricht in [plaatsJ.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever
verleent hij het Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar
de Diensten worden verricht, en stelt hij dit Personeel in staat de Diensten
onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten
gedurende de regulier geldende kantoortijden.

[Bij inhuur medewerker:]
5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht

opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door
Opdrachtgever aan te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten 2014 (ARVODI-2014)” (Reeds in het bezit van de Partij),
voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De
toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer Is uitgesloten.

7. <QPflQNEEL> Gebruiksrecht

7.1 De artikelen 24.1, 24.5 en 24.6 van de ARVODI-2014 zijn niet van
toepassing.
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7.2 Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet
opzegbaar recht voor onbepaalde tijd, gelijk Opdrachtgever dit recht van
Opdrachtnemer aanvaardt, om de resultaten van de verrichte Diensten
openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, alles in de

r’scentrumruimste zin van het woord, ongeacht de wijze van gebruik of weergave en SeIcepunt Inkoop
ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van
ondertekening van de Overeenkomst reeds bekend is. DaLum

27 augustus 2014
6. <OPTIONEEL> Voorwaarden nîet-beleidsgericht onderzoek On kenmerk

10100010963

8.1 Algemeen
a. Opdrachtgever maakt zonder toestemming van Opdrachtnemer geen
gebruik van door Opdrachtnemer in eigen beheer ontwikkelde
onderzoeksmethoden.
b. Opdrachtgever kan steeds zelf analyses of andere bewerkingen op de
Onderzoekgegevens uit (doen) voeren of het onderzoek (doen) voltooien.

8.2 Eigendomsoverdracht onderzoeksmateriaal
Opdrachtnemer draagt aan Opdrachtgever in eigendom over, gelijk
Opdrachtgever in eigendom aanvaardt, al het door de Opdrachtnemer
ontvangen, aangeschafte en/of ten behoeve van het onderzoek
vervaardigde en bewerkte materiaal, voor zover Opdrachtnemer daarover
kan beschikken en voor zover daarop gegevens zijn vastgelegd die deel
uitmaken van het onderzoek. De levering vindt plaats doordat beide
Partijen hierbij verklaren dat Opdrachtnemer bedoeld materiaal voor
Opdrachtgever zal houden. Tot het in eigendom over te dragen materiaal
behoort niet het materiaal waarop de ten behoeve van het onderzoek
gebruikte adressen zijn vastgelegd, tenzij dit materiaal door tussenkomst
of in opdracht van Opdrachtgever is verkregen.

9. <OPTIONEEL> Bewparneming

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bewaart Opdrachtnemer het in
artikel 8.2 van deze Overeenkomst bedoelde materiaal om niet voor
Opdrachtgever gedurende een periode van vier jaar, Ingaande op de
datum van ondertekening van de Overeenkomst.

9.2 Opdrachtnemer vervangt om niet het bovenbedoelde materiaal zolang hij
dat onder zich heeft, wanneer dit door welke oorzaak dan ook geheel of
gedeeltelijk onbruikbaar is geworden, teniet is gegaan of is vervreemd,
een en ander voor zover vervanging mogelijk is en door Opdrachtgever
wordt gewenst.

9.3 Na afloop van de periode van vier jaar stelt Opdrachtnemer het materiaal
aan Opdrachtgever ter beschikking, of vernietigt het om niet op verzoek
van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever niet op de
hoogte stelt van het verstrijken van genoemde termijn, is de
bewaarneming stilzwijgend voortgezet tot op het moment dat een van
beide Partijen schriftelijk te kennen geeft de bewaarneming te beëindigen.

10. Integriteitsverklaring

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

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringa

11. Slotbeoalina Servicepunt Inkoop

11.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij Datum
uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 27 augustus 2014

11.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel Ons kenmerk
eerder door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken 10100010963

omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

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

Den Haag, [plaats] 2014
2014

DE MINISTER VAN Veiligheid en [naam contractantJ
Justitie, namens deze,
namens deze,
[naam directie/portefeuille],

[naam ondertekenaar] [naam ondertekenaar]
[functie ondertekenaar] [functie ondertekenaar]

Bij lagen:
1][ ]
2][ ]
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BIJLAGE 2, geheïmhoudingsverklaring

DenStcncentrum
InkoopuItvoerInscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
27 augustus 2014

Ons kenmerk
Ministene van Veiligheid en lustitie 10t00010963

Geheimhoudingsverklaring
rechtspersoon

jttl Iarj’n wet betrevkle3 tn de çeheimhnndtnpvl:

0ndergtekende,

neehtneeuia vn e,ewdltd leo,

ItemS te noemen opd,edntnene,

veokbntt hie,t’.

o. det ond,odUtentet op de hoopt, lo gesteld nnn on vn,plvbt,r.gnn tot ge) oheodn cpn de oestovenejte
gegenevo ons h,t motigoe npn Veifthe,d en Jottitot e hntthppr ten bent, tknr.oen) bosten;

b. dcl egdtsnhtve’neo belonft de vnestdtrdten ee,lke ejn ei enten westen çoçenen in,ke de bneJçng een
die çeçevenz oenewet;k te ZuIott nobemen;

t. dol ç,dtenhtnnmeç de gegc.eee met pan net çn ,mtiCen cel wnhuten. ten opd,,chtreme, doe, het
teetvterk doernee sdtnfte2jb te teeon5 ie veleend;

d, dcl opdicohlnenret kenne meS geenme’ van dv bepalingen in het Wetkeb nar Stcaledtt emnnkp
çehetntondnng. te meten de amtikelen 2, 3, d, 5,73 272 en 273 (b5lege) en dat op3’aelnennn de
Intebene en het beten5 nee de bnpalngen heeft b,çmegen

Pap Moend Jan

Hoedteknvmng ee datont 1 r t t t r t 1
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BI]GE 3:
Dienstencentrum,ARVODI—20 14
Inkoopultvoerlngacentrum
Servicapunt Inkoop

Datum
27 augustus 2014

Ons kenmerk
10100010963
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ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN
VOOR HET VERSTREKKEN VAN Dienstencentrum,

Inkoopuitvoerin9scentrumOPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN Servicepuntlnkoop

VAN DIENSTEN 2014 Datum
27 augustus 2014(ARVODI2OL4)
10100010963

Vastgesteld bij besluit van
de Minister-president,

Minister van Algemene Zaken,
van 26 maart 2014, nr. 3132081
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ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen
Dienstencentrum,

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een ;nkoopuoeringscentrum
beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: SvIcepunt Inkoop

1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen onachtzaamheden, Datum
27 augustus 2014

nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en
Ons kenmerk

zorgvuldige opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met 10100010963

inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en
normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden;

1.2 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide
Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst;

1.3 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten
behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

1.4 Opdrachtgever: de Staat der Nederlanden of elke andere opdrachtgever die
van deze algemene voorwaarden gebruik maakt;

1.5 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever;

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

1.7 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;

1.8 Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van de
Overeenkomst ter beschikking te stellen personeel;

1.9 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering
van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of huippersonen die
krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;

1.10 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en
deel uitmaken van de Overeenkomst;

1.11 Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende
feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet.

Artikel 2 Toepassing
2.1 Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van

(onderdelen van) de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij
uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
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2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden
en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Datum
27 augustus 2014Artikel 3 Garanties van de Opdrachtnemer
0n kenmerk3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten 10100010963

Diensten voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen.

3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten
Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

Artikel 4 Beoordeling en acceptatie
4.1 Opdrachtgever beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn

van 30
dagen na de dag van levering. Indien Opdrachtgever de resultaten als
voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving
aan Opdrachtnemer.

4.2 Indien Opdrachtgever de resultaten van de Diensten als onvoldoende
beoordeelt, stuurt hij Opdrachtnemer een kennisgeving van niet-acceptatie.

4.3 Opdrachtgever kan de resultaten van de Diensten door derden laten
beoordelen.

4.4 Indien Opdrachtgever zich niet binnen een termijn van 30 dagen na de dag
van levering over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van
de Diensten geacht te zijn geaccepteerd.

4.5 Opdrachtgever is niet gehouden tot enige betaling aan Opdrachtnemer
voordat acceptatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Plaats en tijden werkzaamheden
De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en
plaats.

Artikel 6 Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de
Diensten
6.1 Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten,

kan door Opdrachtnemer slechts bij uitzondering plaatsvinden.

6.2 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de
Diensten niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever tijdelijk
of definitief vervangen. Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op
onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij
vervanging niet worden verhoogd.
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6.3 Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met
de uitvoering van de Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een Dienstencentrum,
goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Xnkoopuitvoerin5centrum

Servicepunt Inkoop
Opdrachtnemer hieraan gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht
dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Datum

Overeenkomst is vastgelegd. 27 augustus 2014

Ons kenmerk
10100010963

6.4 Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de
Overeenkomst, stelt Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua
deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te
vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen Partijen ten aanzien van
deze personen zijn overeengekomen.

Artikel 7 Gebruik van zaken van Opdrachtgever
Bij het verrichten van de Diensten kan Opdrachtnemer gebruik maken van zaken die
eigendom zijn van Opdrachtgever, en die voor dat doel aan Opdrachtnemer in
bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden
verbonden.

Artikel 8 Onderaanneming
8.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na

toestemming van Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden.
Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op onredeljke gronden. Aan
de toestemming kan hij voorwaarden verbinden.

8.2 De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de
nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende
verplichtingen en de krachtens de belasting- en
socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

III VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING

Artikel 9 Voortgangsrapportage
Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan
Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel
Opdrachtgever nodig acht.

Artikel 10 Contactpersonen
10.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de

uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over
degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

10.2 Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor
zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de
Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.
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Artikel 11 Begeleidingscommissie/stuurgroep
De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of
stuurgroep. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de
begeleidingscommissie of stuurgroep, kunnen in de Overeenkomst nader worden

I’scentrumbepaald.
SeMcepunt Inkoop

Artikel 12 Wijze van kennis geven
Datum

12.1 Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van 27 augustus 2014

de ene aan de andere Partij van belang voor de uitvoering van de
Overeenkomst, binden Partijen alleen indien ze schriftelijk door een daartoe
bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

12.2 Onder schrifteljk” wordt tevens ‘langs elektronische weg” verstaan, waarbij:
a. de kennisgeving raadpieegbaar is door de geadresseerde,
b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is

gewaarborgd, en
c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan

worden vastgesteld.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst

ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve
voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot
bekendmaking daarvan verplicht.

13.2 Opdrachtnemer verplicht zijn Personeel deze geheimhoudingsverplichting na
te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

13.3 Opdtachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm
aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting
verschaften, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

13.4 Opdrachtnemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden,
etc.) die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich
heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende
werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking.

13.5 Opdrachtgever ken bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden
van de geheimhoudingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare
boete laat de gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg
is van de schending te vergoeden onverlet.

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens
14.1 Voor zover Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de

Overeenkomst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt
Opdrachtnemer als bewerker in de zin van de Wet bescherming
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persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt en geldt de Overeenkomst tevens als
overeenkomst in de zin van artikel 14 lid 2 Wbp. Opdrachtnemer is niet
gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die hij ter beschikking
krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan

CCntFUm
voor de uitvoering van de Overeenkomst een en ander behoudens afwijkende Servicepunt Inkoop

wettelijke verplichtingen.
Datum

14.2 Opdrachtnemer zal in het in artikel 14.1 bedoelde geval passende technische 27 augustus 2014

en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Ons kenmerk

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 10100010963

onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan,
een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er
mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen. Opdrachtnemer legt de maatregelen
schriftelijk vast.

14.3 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1
Wbp, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede een eventueel toepasselijke
gedragscode van Opdrachtgever. Het voorgaande geldt onverkort ook voor
grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of verstrekking van
persoonsgegevens naar niet EU-landen.

14.4 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever zijn volledige medewerking om
betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp fi) inzage in hun
persoonsgegevens te laten krijgen, f ii) persoonsgegevens te laten verwijderen
of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd
of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Opdrachtgever het
standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn
persoonsgegevens als incorrect beschouwt.

Artikel 15 Beveiliging
15.1 Opdrachtnemer draagt zijn Personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de

werkzaamheden voor zover die bij Opdrachtgever worden verricht, op de door
Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te
nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures
en regels.

15.2 Opdrachtgever kan vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer uiterlijk
drie Werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever
verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

15.3 Opdrachtgever kan Personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een
veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke
regels. Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige
medewerking. Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een
dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de
uitvoering van de Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.
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IV FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 16 Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk
Dienstencentrum,16.1 Opdrachtgever vergoedt aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte Inkoopuftvoerlngscentrumkosten en uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is Servicepunt Inkoop

overeengekomen.

Datum
16.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever 27 augustus 2014

of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde Ons kenmerk
10100010963wettelijke voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de

Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel
uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt.
Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of
gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst
had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is,
doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de andere Partij.

16.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke
opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter
verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de
omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en
kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden
de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele
kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden
gewijzigd. Opdrachtnemer kan bij het uitbrengen van een offerte geen nadere
dan we) zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee Opdrachtgever
instemt.

16.4 Opdrachtnemer aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk uit tot een
maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht
tot meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst.

16.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de
voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de
prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet
verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van
minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij
meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is
overeengekomen, bepalen Partijen in onderling overleg het bedrag van het
minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend.

Artikel 17 Facturering
17.1 Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch zodat deze met

inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven specificaties elektronisch
kan worden ontvangen en verwerkt.

17.2 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan Opdrachtgever onder vermelding
van datum en nummer van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag en, indien
van toepassing op grond van artikel 4, onder overlegging van een afschrift
van de kennisgeving van acceptatie, alsmede andere door Opdrachtgever
verlangde gegevens.
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17.3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt,
specificeert en factureert Opdrachtnemer de factuur in door Opdrachtgever
eventueel nader aangegeven vorm. In de factuur doet Opdrachtnemer
opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede Dienstencentrum,

Xnkoopuitvoerinscentrum
dagen of uren, waarbij Opdrachtnemer een korte omschrijving van de Secepunt Inkoop

verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de eventuele
reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of Datum

uurtarieven. 27 augustus 2014

Ons kenmerk

17.4 Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de 1O0O1O963

meerwerkzaamheden, en acceptatie daarvan door Opdrachtgever, apart
gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden
worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke
documenten, gespecificeerd.

Artikel 18 Betaling en controle
18.1 Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan

Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag
van ontvangst van de desbetreffende factuur indien deze voldoet aan het
bepaalde in de Overeenkomst.

18.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het
verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van
rechtswege verschuldigd: a. een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid
4 van het Burgerlijk Wetboek en
b. de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:1 19b lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek.
De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van
Opdrachtnemer.

18.3 Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door
Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren.
Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en
bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt.
De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het
verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo
spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek
komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de
accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval
bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.

18.4 Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan,
waarover tussen Partijen geen overeenstemming bestaat, opschorten
gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid
maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel
bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

18.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling
van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan
of ingeval van ondeugdeljkheid van de gefactureerde Diensten geeft
Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te
beëindigen.
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Artikel 19 Voorschot
19.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en)

verricht voor Diensten die nog niet zijn geleverd kan hij verlangen dat door Dienstencentrum,
Inkoopuitvoerln9scentrumOpdrachtnemer voorafgaande aan die betaling(en) een 5eIcepunt Inkoopkredietinstellingsgarantie “op afroep’ aan Opdrachtgever wordt afgegeven ter

waarde van het (de) betaatde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Datum
Opdrachtgever geen kosten verbonden. 27 augustus 2014

Ons kenmerk
19.2 Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer 10100010963

Diensten niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is
Opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de
tijd dat de tekortkoming voortduurt.

19.3 De kredietinstellingsgarantie “op afroep” wordt afgegeven door een door
Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze
Voorwaarden gevoegde model (bijlage 1).

V TEKORTSCHIETEN

Artikel 20 Dreigende vertraging
20.1 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden,

bericht Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding
van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer
maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.

20.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding,
bericht Opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde
maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat
Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle
andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de
Overeenkomst toekomen onverlet.

Artikel 21 Aansprakelijkheid
21.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit

de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige
Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende
verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn
reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk,
waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog
haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien
nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.

21.2 De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de
termijn waarbinnen de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten
zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde
nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde
termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim.

21.3 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de
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andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:
- € 1 50.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of

i’I( Dienstencentrum,ge ij aan
Inkoopuitvoerln9scentrum

€ 50.000,—; Servicepunt Inkoop

- € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan €
50.000,- maat kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-; Datum

- € 500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 27 augustus 2014

100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-; Ons kenmerk

- € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 10100010963

150.000,- maat kleiner dan of gelijk aan €500.000,-;
- € 3.000,000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meet is dan €
500.000,-.
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één
gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van
dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Opdrachtnemer of diens Personeel;
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in
artikel 24 van de ARVODI-2014.

21.4 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van
zaken als bedoeld in artikel 7 die eigendom zijn van Opdrachtgever, is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt
toegebracht. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid
is dan van overeenkomstige toepassing.

21.5 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van Opdrachtgever bij
Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan
Opdrachtnemer of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is
deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. De staffel
inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid is dan van
overeenkomstige toepassing.

21.6 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook
die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten
laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen
elke aansprakelijkheid in dit verband.

Artikel 22 Ontbinding en opzegging
22.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk

van de Partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven
buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in
verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

22.2 Indien één der Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het
recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met
inachtneming van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat,
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maar niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 Werkdagen
gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de overmacht
oplevert ontstond.

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoerin9scentrum22.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, Servicepunt Inkoop

stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen,
verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de Datum
werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen 27 augustus 2014
aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem Ons kenmerk•

O1QUO1Q963ingeschakelde derden.

22.4 Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met
onmiddellijke ingangbuiten rechte de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling
wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt
geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk
deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd,
Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden, dan wel
Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de
verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

22.5 Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Opdrachtnemer de reeds door
Opdrachtgever aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan
Opdrachtgever terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde
bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst
gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor
zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

22.6 Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de
Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht
verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de
uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane
verplichtingen. Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlel wijze
anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de
Overeenkomst.

Artikel 23 Behoud recht nakoming te vorderen
Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde
termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog
nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en
schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

VI DIVERSEN

Artikel 24 Intellectuele eigendomsrechten
24.1 Alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend — waar en wanneer dan

ook — ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten berusten bij
Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van
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de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan
daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door
Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum

24.2 ANe databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend — waar en wanneer servicepunt Inkoop
dan ook — ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten berusten
bij Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond Datum

van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan 27 augustus 2014

daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Ons kenmerk

Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 10100010963

24.3 Voor zover de resultaten van de verrichte Diensten (mede) tot stand komen
met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever
toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van
onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn
tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

24.4 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoëld in artikel 24.1 en
24.2, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt
Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om
zodanige akte op te maken en mede namens Opdrachtnemer te
ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op
eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten
medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

24.5 Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over de in artikel 24.1 en
24.2 bedoelde intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten
van de verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan
dat die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag
Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst
van de resultaten blijven maken.

24.6 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel
aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten
als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving
zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook
namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens
Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende
persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving
zodanige afstand toelaat.

24.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter
zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die
derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde
mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht
zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen
tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten
en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

24.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden
Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten
aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of
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gedeeltelijk ontbinden onverminderd zijn verdere rechten jegens
Opdrachtnemer, waaronder maat niet beperkt, tot enig recht op
schadevergoeding. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt
Opdrachtgever geen gebruik dan na voorafgaand overleg met
Opdrachtnemer.

Secepunt Inkoop

24.9 Mochten er ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten andere Datum
intellectuele eigendomsrechten dan die genoemd in artikel 24.1 en 24.2 27augustus 2014

ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan Opdrachtgever worden Ons kenmerk
tegengeworpen en verstrekt de Opdrachtnemer ter zake aan Opdrachtgever, 10100010963

om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde
tijd ten behoeve van de met de Overeenkomst beoogde doelstellingen.

Artikel 25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
25.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en

verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde
overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd.
Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

25.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten,
zoals een pandrecht.

Artikel 26 Verzekering
26.1 Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en

gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor de
navolgende risico’s:
a. beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit Beroepsfouten);
b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade
toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever);
c. verlies van en schade aan bed rijfsinventaris (waaronder door brand en
diefstal), inclusief de zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever.

26.2 Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een
gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter
zake van de in het eerste lid bedoelde verzekeringen dan wel een verklaring
van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het
betaald zijn van de premie over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekerings
overeenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan.
Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van
Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming. De door Opdrachtnemer
verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen
prijzen en tarieven te zijn begrepen.

Artikel 27 Overname van Personeel, omkoping, belangenverstrengeling
27.1 Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij, tijdens de uitvoering

van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen
Personeel van de andere Partij in dienst nemen of met dat Personeel over
indiensttreding onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke
grond onthouden.

27.2 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of
derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere
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partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan
ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke
praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst. Dienstencentrum,

Inkoopuitvoeringscentrum
Servcepunt inkoop

27.3 Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet
betaalde nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de Datum
onderhandelingen over de totstandkoming van de Overeenkomst heeft 27augustus 2014

vervuld, zonder dat Opdrachtgever daarover vôôr het sluiten van de Ons kenmerk
Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst zonder lOi000;o963

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden.

27.4 Opdrachtnemer betrekt geen personen, anders dan met toestemming van
Opdrachtgever, bij de uitvoering van de Overeenkomst die in een periode van
twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij Opdrachtgever in dienst
zijn geweest.

Artikel 28 Nietige en vernietigde bepalingen
Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig
blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen
van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de
nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling
te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de
Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 29 Vervolgopdracht
Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de
verkrjging van een vervolgopdracht.

Artikel 30 Melding in publicaties of reclame-uitingen
Opdrachtnemer maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of
reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en
gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van
Opdrachtgever.

Artikel 31 Voortdurende bepalingen
Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst
voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder
geval: garantie (artikel 3), aansprakelijkheid (artikel 21), intellectuele
eigendomsrechten (artikel 24), geheimhouding (artikel 13), overname van Personeel
(artikel 27.1), geschillen en toepasselijk recht (artikel 32).

Artikel 32 Geschillen en toepasselijk recht
32.1 Ieder geschil tussen Partijen terzake van de Overeenkomst wordt bij uit

sluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting
zullen overeenkomen.

32.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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> Retouradres Postbus 18580 2502 EN Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
J6B

Cagemn Consulting
1O2

Datum 18 september 2014
Onderwerp Voornemen tot gunning inzake offerteaanvraag Haalbaarheidsstudie

voor NCTV

Geachte IaI 1,

Uw offerte inzake bovengenoemd onderwerp is, evenals die van andere
aanbieders, uitvoerig door ons bestudeerd en beoordeeld.

Hierbij wil Ik u laten weten dat wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan uw
organisatie, voor Inzet van de door u aangeboden kandidaat dhr./mw Nadere
afspraken inzake precieze aanvangsdatum van de opdracht zullen worden
afgestemd tussen u en de aanvrageraa DOe

Dienstencentrum,
Inkoopuitvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 18580
2502 EN Den Haag
www. rijksoverheid. nl/ven]

Çpntaçtqer$opn
1sD1020
Adviseur Inkoop
arlla2e 1
T tt1D2e

T

Ons kenmerk
10100010963
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Voor deze inhuuropd racht zal een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld
worden welke u zo spoedig mogelijk zal worden toegezonden.

Indien u vragen hebt m.b.t. deze opdracht kunt u contact opnemen via de in het
briefhoofd genoemde contactgegevens.

Ik wens u succes bij de uitvoering van de opdracht en dank u voor de getoonde
interesse.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Inkoop

Fout! Onbekende naam voor documentelgenschap.





DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST
Haalbaarheidsstudie voor een omgeving waarin experts kennis kunnen

uitwisselen

Datum : 12-11-2014
Opdrachtnummer : 40100009843

)6(

DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Turfmarkt 147, 2511 DP), namens deze, Directie
Nationaal Cyber Security Center (NCSC), vertegenwoordigd door
I02e ,

in de functie van Directeur, hierna te noemen:
Opdrachtgever,

en

Capgemini Consuiting, (statutair) gevestigd te Utrecht aan de Papendorpseweg 100
(3528 Bi), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door lot toto

MCM, In de functie van Iat 102, j hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
- Opdrachtgever behoefte heeft aan de uitvoering van een

haaibaarheidsstudie naar een omgeving/platform waarin experts kennis
kunnen uitwisselen t.b.v. het NCSC;

- Opdrachtgever aan Capgemini Consulting heeft verzocht hiervoor een
offerte uit te brengen;

- Capgemini Consulting op 5 september 2014 een offerte heeft
uitgebracht;

- Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
• Capgemini Consulting zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteid

van wat Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
- partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudlng schriftelijk wensen

vast te leggen In een overeenkomst;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven In
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014),

1. Voorwero van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van
een haalbaarheidsstudie naar een omgeving/platform waarin experts kennis
kunnen uitwisselen t.b.v. het NCSC, overeenkomstig de op basis van de
oftefteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 27 augustus 2014, kenmerk
10100010963, door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 5 september
2014, een en ander voor zover daarvan niet In deze Overeenkomst wordt
afgeweken, welke opdracht Opdcachtnemer bij deze aanvaardt.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
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DenstverIenIngsovereenkomet 40100009843
Dienst: HaaiberkeIdsstudic voor een omgeving waarte ecpvfta kennis kunnen uitwiseIen

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst, Voor
zover deze documenten met elkaar In tegenspraak zijn, prevaieett het eerder
genoemde document boven het later genoemde:

1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de offefteaanvraag d.d. 27 augustus 2014, kenmerk 10100010963;
4. de overige bijiagen; nota van Inlichtingen
5. de door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte van

5 september 2014 met kenmerk 14.0348.

1.3 De prestaties worden geleverd in de vorm van c.q. afgerond door Indiening van
een eindrapport. Het eindrapport bevat in elk geval een opgave van de bereikte
onderzoeksresultaten, de daarbij gebruikte methoden en technieken, alsmede
de daarop gebaseerde conclusies.

1.4 Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat het
op te leveren rapport overeenkomstig artikel 3. ARVODI 2014 zal voldoen aan
de overeengekomen eisen (zoals onder meer beschreven onder punt 2 op
pagina 2 van de Offerteaanvraag) en op vakbekwame wijze tot stand zal
komen.

1.5 De verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer eindigt bij het opleveren van een
rapport dat aan de in de vorige zin bedoelde eisen voldoet, met andere
woorden: Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de keuze die
Opdrachtgever (mede) op basis van het rapport zal maken noch voor de
daaruit voortvloeiende gevolgen.

1.6 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, zal door partijen
nog nader overleg plaatsvinden. In het eindrapport dient In Ieder geval te
worden vermeld, dat Opdrachtgever de auteursrechthebbende Is.

2. Totstandkomlnu, tiidsDlannlng of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door
beide partijen.

2,2 De overeengekomen Diensten zuilen uiterlIjk op 30 november 2014 voltooid
moeten zijn.

- Prils en overige financiële beuaiinaen

3.1 Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaaiprijs. Deze vaste
totaalprljs bedraagtI 1 (excl. BTW en Inclusief reis-, verblijf- en
eventuele overige kosten).

3.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening
brengt, maar voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW
blijkt te bestaan, deze nIet ten laste komt van de Opdrachtgever.

3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe
benodigde materialen.
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Dienst: Heaibaarhddsntudie voor een omgeving waarin eepettu kennis kunnen tjftwiseeien

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur
van deze Overeenkomst.

3.5 Betaling vindt plaats na acceptatie van de resultaten van de Diensten.

3.6 Opdrachtnemer zendt de factuur/facturen onder vermelding van
ordernummer 40100009843, in PDF-formaat en duidelijk gespecificeerd, aan
facturenirad(aminveni.nI.

4. Contactoersonen

4.1 Contactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtgever is Ian1o2 t
email:Jb0
Contactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtnemer Is i

email:Ia,r102
4.2 En afwijking van het bepaalde In artikel 10.2 van de ARVODI-2014 binden de

genoemde contactpersonen Partijen niet,

& Tijden en olaats werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden worden In beginsel verricht In het kantoor van
Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering
van de werkzaamheden.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantote van Opdrachtgever verleent
hij het Personeel van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de
Diensten worden verricht, en stelt hij dit Personeel in staat de Diensten
onder de bi] die Partij gebwikelljke arbeidsomstandigheden te verrichten
gedurende de regulier geldende kantoortijden.

6. Van toeDassina ziinde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten 2014 (ARVODE-2014)” CReeds in het bezit van de Partij), voor
zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De
toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesloten.

10, Inteoriteitsverklaring

7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de Opdracht Personeel
van de Opdrachtgever generlel voordeel heeft geboden, gegeven, doen
aanbieden of doen geven. HIJ zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen
In dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na
te laten

11. Slotbeoallng

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

11.2 Door ondertekenIng van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder
door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.
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Dienst: Haalbaarheidsstudie voet een omgeving waarin espette kennis kunnen uitwisselen

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

Den Haag 2014 Utrecht 2014

DE MINISTER VAN VeiLigheid en Justitie, Capgemini Consuiting
namens deze, namens deze,
Directie Nationa& CybcrStticïty Center,
,l 1026

,l lO2c3fl. ‘0 2
TO 2o

Directeur
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> Retouradres Postbus 18580 2502 EN Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie I%R

Datum 16 januari 2014
Onderwerp Offertaanvraag: trainer/begeleider digitaal werken met Digi-Just

Geachte heet! mevrouw,

Hierbij nodigt het Dienstencentrum, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie u
uit, om in het kader van een meervoudig onderhandse procedure (MOP) een
offerte uit te brengen voor onderstaande diensten ten behoeve van het verzorgen
van de implementatie digitaal werken met Digi-Just.

Over het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties
rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen
verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar
nodig.

Daarom luidt de missie van het ministerie van Veiligheid en Justitie:

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige
samenleving.

Opdracht
Zie bijlage 3

Functie, werkzaamheden, duur en startdatum
Gevraagde functie: Trainer/begeleider digitaal werken met Digi-Just
Werkzaamheden: zie bijlage 3
Aantal FTE/inzet: 2
Ingangsdatum:
Duur- en einddatum:
Optie tot wijziging opdracht:

Z. s. m.
3 maanden met optie tot verlenging
tussentijdse wijziging van de opdracht is mogelijk
bij schriftelijke overeenstemming tussen partijen
bij schriftelijke overeenstemming tussen partijen
kan de opdracht worden verlengd
in geval van tussentijdse beëindiging geldt voor
partijen een opzegtermijn van 2 weken

Dienstencentrum,
Inkoopuiwoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 18580
2502 EN Den Haag
www.rijksoverheld,nh/venj

Contactpersoon

uy,souI uIup

rt1O2e

T at102,

T

____________

Ons kenmerk
10100007803
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

ODtie tot verlenging:

ODtie tussentiidse±eëindiging:



VOG
Zo snel mogelijk na startdatum dient een rechtsgeldig VOG te zijn ingediend,
welke niet langer dan 12 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is
afgegeven, Organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te Servicepunt Inkoopvoeren diensten/werkzaamheden.

DatumGeheimhoudingsverklaring 16januari 2014
Uiterlijk één (werk)dag voor de beoogde startdatum dient een rechtsgeldig Ons kenmerk
ondertekende geheimhoudingsverklaring te zijn ingediend, welke niet langer dan 10100007803

6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is ondertekend, organisatie
specifiek Is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren
diensten/werkzaamheden.>

Gegevens inschrijving Kamer van Koophandel
In uw offerte dient u het nummer van de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel alsmede voorletters, naam en functie van de tekenbevoegd persoon
van uw onderneming te vermelden.

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden
Het Dienstencentrum wenst een overeenkomst te sluiten met bepaalde duur van
2 maanden, met een optie tot verlenging. Een (concept-) overeenkomst is aan
deze meervoudig onderhandse procedure toegevoegd (bijlage 1).

Indien n.a.v. deze meervoudig onderhandse procedure wordt overgegaan tot
gunning van de opdracht zijn op deze opdracht de ARVODI (Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van
Diensten van toepassing met uitdrukkelijke en volledige terzijdestelling van de
Algemene Voorwaarden van de leverancier. Bij gunning zal de opdracht worden
vastgelegd in een bij de ARVODI behorende overeenkomst en/of inkooporder.
Deze voorwaarden zijn als (bijlage 4) toegevoegd.

Planning

Offerteaanvraag 16 januari 2014
Indien vragen 20 januari voor 10.00 uur
Nota van Inlichtingen 20 januari 2014
Indienen offertes 23 januari 2014
Gunning z.s.m. na gunning
Aanvang contract z.s.m. na gunning

Vragen ten aanzien van deze offertaanvraag dient u uiterlijk 20 januari 2014 voor
12.00 uur per e-mail te sturen naar

De vragen en antwoorden worden op dezelfde dag, maandag 20 januari 2014 aan
u toegezonden. De vragen en antwoorden vormen alsdan een onderdeel van de af
te sluiten overeenkomst.

Beoordeling

De opdracht wordt verleend aan de Inschrijver met de economisch meest
voordelige Inschrijving, te bepalen aan de In de tabel opgenomen
subgunnlngscriteria.
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De beoordeling vindt plaats in navolgende twee fases.

Fpse 1
Allereerst worden de offertes beoordeeld op basis van de procedurele aspecten Dienstencentrum,

(bijvoorbeeld: volledigheid offerte, contactgegevens, instemmen Rijks- Inkoopultvoerlngscentrum

inkoopvoorwaarden). Servicepunt Inkoop

Fase 2 Datum
16januari 2014

Gedurende de tweede fase wordt de aangeboden offerte inhoudelijk beoordeeld
Ons kenmerkop basis van de gestelde gunningscriteria. 10100007803

De verhouding prijs! gunningscriterium bedraag 3O%7O%.
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beoordelingscriteria

_______________________________________ ___________

Criteria Criteria Weging in
Dienstencentrum,

___________________________________________________

unten
InkoopuitvoeringscentrumDe optelsom van Kwalitatieve criteria:
Servicepunt Inkoop

de wegingen ,. Ei Het begeleiden van organisaticonderdelen 20
van Ven] bij de introductie van digitaal werkende maximaal te

‘ D t Datummet et MS DigIJus
16 januari 2014behalen punten Puntentoekenning tussen 0 en 20

0 = onvoldoende

10 = voldoende

20 = goed

O Het voorbereiden en begeleiden van
medewerkers en management bij de uitrol van 10
de veranderingen in werkwijze en werkomgeving
Punten toekenning tussen 0 en 10
0 onvoldoende

5 = voldoende
10 goed

O Het geven van (kiassikale) opleidingen aan 10
medewerkers en management over
veranderingen in de werkwijze en werkomgeving
door introductie van digitaal werken met Digijust
Punten toekenning tussen 0 en 10
0 = onvoldoende

5 = voldoende

10 = goed

Ei Het geven van (klassikale) opleidingen aan
medewerkers en management over digitaal 10
werken mbv documentmanagement en
workflowmanagement, kortom Enterprise
Content Management (ECM) systemen

Punten toekenning tussen 0 en 10
0 = onvoldoende

5 = voldoende

10 = goed

Ei Kennis en ervaring met cultuur- en
organisatievecanderingstrajecten strekt tot 10
aanbeveling

Punten toekenning tussen 0 en 10
0 onvoldoende

S = voldoende

10 = goed

Ei beschikbaarheid 10
Punten toekenning tussen 0 en 10
o = onvoldoende

5 = voldoende

10 excellent

Prijs criteria:
Ei Kosten voor de uitvoering

30Laagste prils X 30
Prijs inschrijver
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Naast genoemde criteria dient u bij het uitwerken van uw offerte rekening te
houden met onderstaande zaken: Dienstencentrum,

Inkoopuitvoerïngscentrum
• Het Dienstencentrum behoudt zich het recht voor de meervoudig 5eicepunt Tnkoop

onderhandse procedure geheel of gedeeltelijk in te trekken.
• Er is geen verplichting tot gunning. Datum
• Mocht gedurende de meervoudig onderhandse procedure van een 16januari 2014

inschrijver bekend worden dat hij zijn, voor deze aanvraag relevante Ons kenmerk

bedrijfsactiviteit(en) staakt, dan behoudt het Dienstencentrum zich het 10100007803

recht voor de procedure voor die dienstverlener te beëindigen.
• De kosten van het opstellen van de offerte zijn voor rekening van de

inschrijver.
• Al uw correspondentie in de Nederlandse taal dle met deze aanvraag

samenhangt, zal vertrouwelijk worden behandeld.
• Met het indienen van de offerte wordt u geacht in te stemmen met de

toepasselijkheid en de inhoud van de offerte-aanvraag inclusief de
ARVODI en wordt de offerte in behandeling genomen. levens bevestigt u
dat, in geval van gunning van deze opdracht aan uw organisatie, uw eigen
voorwaarden niet van toepassing zijn.

• Indien u afziet van het indienen van een offerte (no-bid) wordt u verzocht
per e-mail daarvan kennis te geven aan de in de offerteaanvraag
vermelde contactpersoon.

• Uw bindende offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 1 maand.

Vertrouwelijkheid
Tevens attenderen wij u erop dat u vertrouwelijkheid dient te betrachten met
betrekking tot alle informatie betreffende de offerteaanvraag. De gedurende de
procedure verkregen informatie mag uitsluitend ten behoeve van de realisatie van
de gevraagde offerte worden gebruikt. Indien het Dienstencentrum gegronde
redenen heeft om hieraan te twijfelen, kan dit leiden tot diskwalificatie van de
inschrijver van de offerte, dit ter exclusieve beoordeling van het
Dienstencentrum.

Uw offerte
Wij verzoeken u uw offerte te baseren op de bovenstaande gunningscriteria en
deze te motiveren.

Graag ontvangt het dienstencentrum uiterlijk 23 januari 2014 uw offerte, deze
kunt u, per e-mail zenden naarlaaw2e
Uw mpil mao maximaal 4Mb groot zijn. Indien uw mail groter is als 4Mb zal deze
door ons niet ontvangen kunnen worden.

Contactpersoon
Het is tijdens deze meervoudig onderhandse procedure i2ki toegestaan contact
op te nemen metI102e adviseur Inkoop.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw aanbieding
met belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,

[nd2

Adviseur Inkoop

Bijlage 1 Concept Overeenkomst
Bijlage 2 Geheimhoudingsverklaring
Bijlage 3 Omschrijving van de opdracht

Dienstencentrum,
Inkoopultvoerin9scentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
16januari 2014

Ons kenmerk
10100007803

Pagina 6 van 14



DE ONDERGETEKENDEN:
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, Ministerie
van Veiligheid en Justitie, (Turfmarkt 147, 2511 DP), namens deze, het
Dienstencentrum, vertegenwoordigd door mw. drs. CJ. Franken, in de functie van
Directeur, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Dienstencentrum,
Inkoopuftvoerinscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
16januari 2014

Ons kenmerk
10100007803

[naamcontratantj, (statutair) gevestigd te [pIq] aande [pogço éi,te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [plaâts] [en (fim ondertekenaar] , in de
functie van [functie], hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:
— Opdrachtgever behoefte heeft aan de inzet van een trainer/begeleider Digi

Just
— Opdrachtgever op donderdag 16 januari hiervoor een offerteaanvraag heeft

gestuurd.
— op 23 januari hiervoor een offerte heeft uitgebracht
— De opdracht is gegund aan voor de Inzet van een Recordbeheerder

voor de periode van 2014 tot 2014
— Deze Overeenkomst een Dienstverleningsovereenkomst betreft inzake inhuur

van personeel op basis van inspannningsverplichtlng, waarbij geldt dat er bi]
uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden door de ingehuurde
(hierna te noemen Medewerker) sprake is van een gezagsverhouding ten
opzichte van de inhuurder (Opdrachtgever);

— Deze opdracht, conform het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheids-
opdrachten (BAO), dient te voldoen aan de voorschriften uit Richtlijn
2004/18/EG die gelden voor 2B-diensten (artikel 23 en artikel 35 lid 4),
indien er sprake is van overschrijding van het van toepassing zijnde
drempelbedrag voor Europese aanbestedingen, te weten € 207.000,00
exclusief BTW.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst
1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van

Diensten in het kader van de functie trainer/begeleider Digi-]ust, waartoe
door Opdrachtnemer de hierna genoemde Medewerker wordt ingezet),
overeenkomstig de op basis van de offefteaanvraag van Opdrachtgever d.d.

BIJLAGE 1:
DIENSWERLENINGSOVEREEN KOMST

__w1

Datum
Opdrachtnummer

{daEurI 2014
4Q10000[dnichtnr.i]
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16 januari 2014, kenmerk [kenmerk], (bijlage 1) door Opdrachtnemer
uitgebrachte offerte d.d. 23 januari 2014, kenmerk [kenrnerk],.(bijlage 2),
een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt
afgeweken, welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt.
[bij inhuur Medewerker]
Medewerker Functie Inzet (per week)
tnaam] [functie] [buy. 36] uur

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor
zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI;
3. de nota van inlichtingen
3. de offerteaanvraag die aan de opdracht ten grondslag ligt.
4. de offerte;
5.

1.3 In aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in artikel 1.1 worden de
volgende Diensten verricht: [diensten]

Dienstencentrum,
Inkoopultvoedngscentrum
Servkepunt Inkoop

Datum
16 Januari 2014

Ons kenmerk
10100007803

Artikel 2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst
2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract

door beide partijen.
2.2 De overeengekomen Diensten zullen worden verricht in de periode van

[maand + jaar] tot [maand + jaar].
2.3 De Medewerker(s) wordt/worden gemiddeld/maximaal [aantal uur] uur per

week ingezet voor uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden,
totaal ten hoogste [max. aantal uur] uur.

of

2.5 Voor deze Overeenkomst geldt de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.
Hierbij dient, indien van toepassing, een opzegtermijn van twee weken in
acht genomen te worden.

2.6 Op deze Overeenkomst geldt [een/geen] optie tot verlenging, van maximaal
[max. aantal uren/weken/rnaanden/€ bedrag].

Artikel 3. Prijs en overige financiële bepalingen
3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijke aantal bestede (advies)dagen/uren per

maand op nacalculatiebasis declareren tegen een dag-/uurtarief van
€ tbedrag], exclusief BEN en inclusief reis- en verblijfskosten (€ [bedrag]
ii. 21% BTW). Reistijd kan niet worden gedeclareerd als gewerkte uren.

3.2 Opdrachtnemer zal maximaal € [bedrag], exclusief BTW (t [bedrag] mcl.
2l% BTW) in rekening brengen en staat ervoor in dat dit bedrag niet wordt
overschreden.

2.4 De Medewerkers worden volgens onderstaande planning ingezet voor
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden:
Medewerker Functie/Taken Inzet/week (uren) Inzet totaal (uren)
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of
3.1 Opdrachtnemer zal de Diensten_tegen een vaste totaalprijs verrichten. Deze

vaste totaalprijs bedraagt € [dag], ([ÎncIo exch] BTW).
3.2 De in lid 1 genoemde vergoedingen zijn inclusief alle kosten zoals (en voor r’scentrum

zover van toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, parkeerkosten. Seicepunt Inkoop

3.3 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat, indien voor (een deel van) de Diensten geen
vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, het BTW bedrag niet ten laste komt Datum

van Opdrachtgever. 16januari 2014

3.4 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Ons kenmerk

Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en eventueel daartoe 10100007803

benodigde materialen.
3.5 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur

van deze Overeenkomst.
3.6 Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de

Diensten.
3.7 De factuur wordt door Opdrachtnemer digitaal, in PDF-formaat en duidelijk

gespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrachtnummer
4O1OOOO[opdrachtnJ De factuur kan ingediend worden bij
fa ctu re nifad mi nve nj. ni.

3.8 <Bij inhuur medewerker:> Bij elke rekening moeten de overzichten als
bedoeld In artikel 5 (‘Plaats en tijden van het verrichten van de
werkzaamheden’) lid 3 worden gevoegd. Indien genoemde overzichten
ontbreken, kunnen de facturen niet betaald worden.

Artikel 4. Cpntact,ersonen
4 1 Contactpersoon (of Projectleider) van Opdrachtgever is [naam]
4.2 Contactpersoon (of: Projectleider) van Opdrachtnemer is [naarn]

Artikel 5. Tijden en niaats werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht in het kantoor van

Opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen in het kader van uitvoering
van de werkzaamheden.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel
in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden.

5.3 De Medewerker zal aan het einde van elke kalenderweek een overzicht
opstellen van het aantal uren dat hij die week daadwerkelijk zijn
werkzaamheden heeft verricht en dit door een daartoe door Opdrachtgever
aan te wijzen persoon voor akkoord laten ondertekenen.

Artikel 6. Van toenassinn zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ‘Algemene

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten (ARVODI)”, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet
wordt afgeweken. De (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer worden uitgesloten. De ARVODJ kunt u inzien en verkrijgen
via Internet op de overheidspagina:
wettenoverheid.nI/BWBROO3O1 19

Artikel 7. Intepriteitsverklarîng
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7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel
van Opdrachtgever generlel voordeel heeft geboden, gegeven, doen
aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen
in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na

centrumte laten.
Servicepunt Inkoop

Artikel 8. Slotbenpling
Datum

8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij 16Januari 2014
uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Ons kenmerk

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder 10100007803

door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de
hierbij overeengekomen Diensten.

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

Den Haag 2014 [plaats] 2014

DE MINISTER VAN Veiligheid en [naam contractantJ
Justitie, namens deze,
namens deze,
[naam directie/portefeuille],

[naam ondertekenaar] [naam ondertekenaar]
[functie ondertekenaar] [functie ondertekenaar]
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BIJLAGE 2, geheimhoudingsverklaring

Dienstencentrum,
nkoopultvoeringscentrum
Servicepunt Inkoop

Datum
16januari 2014

Ons kenmerk
Ministerie van Veiligheid en Justitie 10100007803

Geheimhoudingsverklaring
rechtspersoon

verj3rina met betrektea te: de çahninihmdirmspIicht

Ondergetekende,

t, nt,,n

dat amtaadgamam op da bgta ptdg ton ,;n wtokd.bnçon to aab tndn non da teOotontktn
Çtatota ton baL tontmana toe Ve,hçbed to 3ette & hm,dkoar tto kanno (kunn,e) bernar.;

6. dat aaktemom bntoon da vooodeeen, odkO zin ot toton nooden vraavata mank, da fç.nç con
da senanae çezoewnLjk te pdbna nakoon,n;

t. dat o ,oehtenmar dn onaanana mat aan mat pmadnigden aal ombatten, taeo opd,oebt,nmm dom kat
mbdnmrm dmatma adomft,tjk maatmnmc. to carstood;

d. dat epdratkteom,r tenen haak oeooener cao de ahaçen In kat Wetboek non Suabadrt Inzake

bokcbooodm3, tt maten da ,rt&Iofl 2,3 C, S,23 272 nn 273 (bilnna) na dat o&adrteeroe de
kniekazO tob balans von de bepolmaSen be,ft berepan.

nos MaO Jan

Hazdtabtozrç an datnan r t r 1 t t t 1
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Art. 3

Art. ‘t

Aee.F -t

Art. 23

-3

.5

Art. 232 -t

Art. 233

Bijlage bij de Verklaring met betrekking tot de
geheimhoudingsplicht

De tledentandse btratwet is tnnpastebjk op ieder na ekh in Nederland aan eeN ntnatbaar feit schotdig maakt.

De Nederbedsa Otrafeet is toepaseetijk op ieder da eelt buiten ttndedand aan board nee ene Nederland,
vAartuig ot turhtuaaneig aan enig straftaar feit echutdig macht.

etndedaedse htnfteet is taepasteh;b op indnr die ainh buiten Nederland srhuldig maakt:
t. aan ede dor misdrijven ometeravee ie art het 0295, 97a, les en t0et tn

De rtedetlaedsa Stratwot ie teepassaljk op de riedortandor die zich buitne ttodentand oshaldig maakt
1. aan een der minetnfaen emorbrenee ‘ede Plein ten tt nee het Tineede haak, ee in dd anikkee 206. 232,

272. 273, 389 en 3A9.
2. aan een feit hetsneik deerde Nedenieedse nttafnet als misdnjt wordt besrheuwd en isaarep deur de oer nan

het bed naar het begaan to. straf is gesteld.

vervolging ban ook plaalahebbea. indien de verdachte eeret ee het begaan vea het feit Nederlander wordt.

blij die tel ene gedbeete in uenoardeeid is veeprisbt int betaling van tint hij ee ruchtedijke uitspraak
vantgestelde bedrag aan de slaat L’inn5n de tenelijli deen het epeabaar mniitnie dat niet de lnnvijsvnticggiaesan her beest element is beiaet ce slellen.
Het bedrag nae de geidbaate sten minste EUO 2.
De geldboete die cent een etraftaar fair een heogsln kan worden epgatagd, is gelijk aan het bedrag van dia
categerie dis neer dat telt in bnpaald.
Er zijn zes vategeee.vhr
de neimto ranegeer, [tiP 225.
dr tweede amegeine, Eind 2 250;
de derde calegmie. EUO 4 008;
ge viende caiegenir. tug tt 250.
dn aitfde nalegune, lag 40008.
de aende sategsnie. Lkf 300 000.
Veer nar aneierndieg. enderschaineek1k een nv,dnitf, waarsp geen geldbeato in gesteld, kan de rechter cciigeklbaeie opleggen tar ten heegste het hadrag van de eerst., eedersahe,dne!iik do derde raingerie.

Cij die enig geheim haasten hij —eet of radeljherwijs kan voteenedee dat h.j uit heefdn van ambt. bereep ei
imreelilk veersrhiift dae wei one vraegen ambt et bemomp snrpl:chi ie her te bewaren. epanitelijk sslienat, wendtgestraft met gesangenentrat van lee heegsie nee jaar al geldboete van de vierde nategerie.
Indlan dit miedriji tegen een bepaatd pnsteee gepleegd in, wordt hei slenhts vameigd op diens klacht

tijac gnaaegenisscnf nee ton heegste een maanune cl geldboete van de verbe edtegoeie weedt geseraft hit mek000ttelitk
t. aoegaeede eer eejememing eae bandar. eijsoilieel of denrtverlenia bi1 nelle hij verkaaam ie cliegrwnetl, hijeenderhedan waarvan hem gnhnmhaadieg ie opgelegd, bekend maakt ei
2. gngenane d-a deen misdrijf zijn varkragan uit een geaviemarieneid eenk van ran onderneming van haedei.eijkerhrrd Al dieesteeiieeieg en die betrekking nebbee er deae onderneming. bekend maakt of kim

wimietbejag gebruikt, indien deae gegnaano tav tilde nan de bvhandmabirig cl hel gnhrvik niet algvmernbekend inzien en daanet enig nadeel kan enletaan.
-2 tint stneraaar to hij de te geedee tnevw hoeft buenos aaneemen dat het algemean belang do bavandmakiegvereiste.
-3 Geen nemeig teuN giaare dan op klacht san hel beetker van de oedeneeming.

Dienstencentrum,
Enkoopuitvoeringscentrum
Servicepont Inkoop

Datum
16 januari 2014

Ons kenmerk
10100007803
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Bijlage 3

Functieomschrijving trainer / begeleider digitaal werken met Dienstencentrum,
Inkoopuitvoexinsccntrum

DigiJust Servcepunt Inkoop

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2011 en 2013 het digitaal Datum

werken te geïmplementeerd binnen het gehele bestuursdepartement. 16januari 2014

Circa 2.000 medewerkers werrken nu digitaal m,et DigiJust. Met het ons kenmerk

digitaal werken Is daarmee een nieuwe werkwijze en werkomgeving 10100007803

(processen met digitale ondersteuning van het DMS DigiJust)
geïntroduceerd en uitgerold in de organisatie. Op dit moment wordt de
implementatie van DigiJust bij het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële
Inrichtingen voorbereid. Het gaat hierbij om circa 450 medewerkers.

Als trainer! begeleider verzorg je voor de tweede trance van de
implementatie van digitaal werken de opleiding van medewerkers van
DJI. Deze implementatie is gepland van begin februari 2014 tot begin
april 2014.

Je organiseert binnen de aangeven kaders de opleidingen voor
medewerkers en management. Je informeert, instrueert en assisteert
daarnaast zo mogelijk medewerkers en management bij het digitaal
werken met DigiJust en zet je de mogelijkheden in het gebruik van het
DMS binnen de processen uiteen. Tevens kun je ingezet worden om
medewerkers te voorzien van werkplekbegeleiding vanaf het moment dat
de medewerkers digitaal werken met DigiJust.

Functie-eisen
Je hebt een hbo-niveau, en je bezit ervaring met veranderingstrajecten
en ICT/DMS. Gelet op de korte duur van de opdracht is ervaring met het
opleiden van medewerkers in het gebruik van het dms DigiJust
noodzakelijk. Je bent bijvoorkeur op hoofdlijnen bekend met het
werkgebied van de verschillende dienstonderdelen van VenJ.

Je bent bedreven in het overdragen van kennis en beschikt over
aanpassingsvermogen. Ook beschik je over goede communicatieve en
sociale vaardigheden. Je hebt gevoel voor ambtelijke verhoudingen. Je
bent geduldig, betrouwbaar, hulpvaardig, flexibel en bezit
doorzettingsvermogen. Je bent vasthoudend, overtuigend en
stressbestendig. Je werkt ktantgericht en bent praktisch ingesteld. Je bent
een teamspeler bij uitstek. Tot je competenties behoren verder:
schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig, didactisch vaardig,
aanpassi ngsvermogen en organisatiesensitiviteit.

Ervaring
Je hebt aantoonbare ervaring met:
• Het begeleiden van organisatieonderdelen van VenJ bij de introductie

van digitaal werken met het DMS Digliust
• Het voorbereiden en begeleiden van medewerkers en management bij

de ultrol van de veranderingen in werkwijze en werkomgeving
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• Het geven van (klassikale) opleidingen aan medewerkers en
management over veranderingen in de werkwijze en werkomgeving
door introductie van digitaal werken met Digi]ust.

• Het geven van (klassikale) opleidingen aan medewerkers en
Z’scentrummanagement over digitaal werken mbv documentmanagement en Selcepunt Inkoopworkflowmanagement, kortom Enterprise Content Management (ECM)systemen
Datum• Kennis en ervaring met cultuur- en organisatieveranderingstrajeden 16januari 2014

strekt tot aanbeveling. Ons kenmerk
• Het geven van (klassi kale) opleidingen aan medewerkers en 10100007803

management over veranderingen in de werkwijze en werkomgeving
door introductie van digitaal werken met Digüust.

• Het geven van (klassikale) opleidingen aan medewerkers en
management over digitaal werken mbv documentmanagement en
workflowmanagement, kortom Enterprise Content Management (ECM)
systemen

• Kennis en ervaring met cultuur- en organisatieveranderingstrajecten
strekt tot aanbeveling.
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1. Uit de aanvraag worden twee termijnen genoemd als het gaat om de duur van de
opdracht. Op blz. 1 heeft u het over drie maanden met optie tot verlenging; op pagina 13
is vermeld dat de implementatie Is gepland van begin februari tot begin april 2014.
Kunnen wij ervan uitgaan dat hij deze laatste genoemde termijn van implementatie een
maand extra gerekend moet worden voor de voorbereiding en uitloop/nazorg?
De trainingen starten 27 januari. Voorbereiding start zsm. Uitloop/nazorg is ca. 2 weken

2. Welk DMS ligt ten grondslag aan de inrichting van Digijust?
Filenet van IBM ligt ten grondslag aan Digi]ust

3. U stelt dat aantoonbare ervaring met het opleiden van medewerkers in het gebruik van het
DMS DigiJust noodzakelijk Is. Betekent dit dat als deze specifieke ervaring ontbreekt bij
zeer ervaren trainers in andere systemen er zondermeer een afwijzing van de offerte
volgt? Ook als de ervaring er wel is met het DMS dat ten grondslag ligt aan DigiJust?
Dat hangt uiteraard af van de mate van kennis en ervaring die deze trainer5 met op Filenet
gebaseerde systemen hebben opgedaan.

4. U stelt dat dit de tweede fase is in de Implementatie van Digi]ust. Betekent dit dat er
gebruik gemaakt kan worden van het opleidingsmateriaal uit de eerste fase of moet het
trainingsprogramma voor de Dienst Justitiële Inrichting en opnieuw door de twee
gevraagde trainers ontwikkeld worden?
Ja, er kan gebruik gemaakt worden van het opleidingsmateriaal uit de eerste fase,

5, U vraagt twee trainers. Wenst u twee trainers van hetzelfde bureau of kan het zijn dat u
de twee trainers van verschillende bureaus betrekt?
Het lijkt ons geen probleem als de trainers van verschillende bureau’s afkomstig
zijn,

Ïq3





Van:
Aan:

1t102,

offerteaanvraag 10100004661
woensdag 17juli 2013 15:52:29
Art 10 Ic

Planning

Offerteaanvroag 17-7-2013
Indien vragen 19-7-2013
Nota van Inlichtingen 23-7-2013
Indienen offertes 26-7-2013
Optie, toelichting op Week 31
offerte
Gunning Week3l/32
Aanvang contract Medio augustus

Ik wens u succes met het uitbrengen van uw offerte.

Met vriendelilke aroet
llD2e

Adviseur inkoop

Ministerie van Veitigheid en Justitie
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB)
Afdeling Servicepunt Inkoop (SPI)
Turfmarkt 147 (N23e) 1 2511 OP Den Haag
Postbus 18580 J 2502 EN 1 Den Haag

M: irIIt2e

I002
ipi@minvenj.nI
http: //www.rijksoverheid .nl/venj

Onderwerp:
Datum:
Bij lagen:

Ï,

Beste leverancier,
Hierbij nodigt het NCW, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie u uit, om in het kader van
een meervoudig onderhandse procedure (MOP) een offerte uit te brengen voor onderstaande
opdracht ten behoeve van het realiseren van een draaiboek Cyber Security Beetd te Den Haag

De planning van dit offertetraject ziet er als volgt uit:

S Pl
Email:
Email SPI:
Website

Veiligheïd en Justitie. Recht raakt mensen.





Van:

__________________________________________

Verzonden:

________________________________________

Aan:
Onderwerp:

Geachte heet! mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen een offerte uit te brengen voor de inzet van de bijlage
omschreven diensten.

Adviseur / projectleider Labinformatie en Sample (Technische specificaties
conform bijlage)

vlak&1Öl2
wij uiterlijk dgpijer4ag 5a Q2 voQr 14.00 uur uw aanbieding

Op alle aanvragen en overeenkomsten van het Nederlands Forensisch Instituut zijn voor
levering van producten uitsluitend de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden van 7 juni 2011,
nr. 3104147 (Staatscourant d.d. 19 oktober 2011, nr. 18716), hierna te noemen:
‘ARIV-2011”, van toepassing. Voor het verrichten van diensten zijn uitsluitend de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten van
7juni 2011, nr. 3104145 (Staatscourant d.d. 22juni 2011, nr. 10874), hierna te noemen:
ARVODI2011’, van toepassing. BIj IT-overeenkomsten zijn uitsluitend de Algemene

Rljksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten van 7 juli 2010, nr, 3093917 (Staatscourant d.U.
19juli 2010, nr. 11138), hierna te noemen: “ARBIT-2010, van toepassing. Voor

onderhavige opdracht zijn in het bijzonder de voorwaarden conform de vigerende
mantelovereenkomst van toepassing.

Uw eigen algemene en/of bijzondere (leverings)voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.
Indien en voor zover u nog niet beschikt over de van toepassing zijnde
Rijks(lnkoop)voorwaarden, zullen wij u deze op uw verzoek hiertoe doen toekomen.

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet/with kind regards,

lArtikel 10 lid 2 onder E
Senior-Inkoper / Senlor-Buyer

Nederlands Forensisch Instituut/Netherlands Forensic Institute
Afdeling Beheer & Uitvoering / Team Interne_Bedrijfsvoering
Laan van Ypenburg 6 1 2497 GB Den Haag

_______

Postbus 24044 2490 AA I Den Haag

Artikel 10 lid 2 onder E

www.forensischinstltuut. nI

IAikel 10 lid 2 onder E

Artikel 10 lid 2 onder E
maandag 12 maart 2012 7:57

lArtikel 10 lid 2 onder E
panvraag -‘u aviseur aoirno en iampie M9t



Nederlands Forensisch Instituut. In feiten het beste.
Kijk snel op www.getridoftheevidence.nl

Let op! per 01 december 2011 is het emailadres gewijzigd naarlArtikel 10 lid 2 onder E
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Assignatie Specificatie

1 Opdrachtformulering Adviseur/projectleider Labinformatie en
Sample management

1.1 Aanleiding en context

Het NFI start met de uitvoering van het NFI Informatieplan 2012-2015. Dit
meerjarehplaxbevateenuitgebreideportfoliovaniiformatiseringsprojecten dieeen-

__________

veelheid aan tussenproducten en eindresultaten zullen opleveren in alle delen van de
organisatie én voor haar partners in de keten.
Eén van de projecten in het informatieplan betreft het informatiedomein voor
‘laboratoriuminformatie en sample management’. Diverse laboratoria van het NFI
zullen in 2012 en 2013 overgaan naar een NFI breed labondersteunend systeem en
bestaande, in huis ontwikkelde software zal worden vervangen. In het project wordt
rekening gehouden met de onderlinge variteit tussen de forensische laboratoria, de
voortdurende innovatie van forensische producten en de voortgaande
procesverbetering en robotisering van de opslag en analyse van samples.
Dit project zal gestart worden naast andere projecten zoals een klant- en
gebruikersportaal, een zaakvolgsysteem, een logistiek systeem voor stukken van
overtuiging ‘bewijsstukken’ en het beheer van digitale documenten en dossiers.

1.2 Opdrachtgever/ Budgethouder

Opdrachtgever islArtikel 10 lid 2 onder E
1 De CIO zal ook optreden als programmamanager.

lArtikel 10 lid 1 onder C

1.3 Verwachte resultaten

- Een overzicht van leveranciers van Laboratorium Informatie Management
Systemen en vergelijk van hun producten zodat vooraf kennis van deze markt
aangetoond wordt.
- Een architectuur- en informatieedvies over de inpassing en aansluiting op andere
informatiedomeinen en projecten van het NFI.
- Een document met requirement specificaties en ‘use cases’ voor het
informatiedomein van ‘labinformatie en sample management’. In dit document zijn
de eisen en het typisch informatiegebruik beschreven op een meetbare en
vergelijkbare wijze. Het document specificeert middels requirements en use case
onder meer het gebruik, de gegevens, de toekomstige aanpasbaarheid en
bedrijfseconomische impact. Ook geeft het kaders en voorwaarden op gebied van
ICT, de connectiviteit met labapparatuur en andere informatiesystemen.
- Een Request for Proposal afgeleid uit voorgaand document t.b.v. de selectie en
verwerving van een Laboratorium Informatie Management Systeem.
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- Inrichting en uitvoering van een Proof of Concept voor een of meerdere van degeselecteerde leveranciers en hun producten.
- Een plan voor de implementatie van het geselecteerd systeem bij een van de)aboratoria van het NfI.
- Een projectplan waarin beschreven is wanneer en hoe bovenstaande producten totstand zullen komen.

1.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De adviseur/projectleider legt integraal verantwoording af aan Artikel 10 lid 2 onder E tDe adviseur/projectleider geeft advies aan het architectuurteam over deprojectstartarchitectuur en laat zijn documenten toetsen door het architectuurteam. Inhet architectuurteam zijn procesfvia afdeling KPM)- en informatiearchitecten (viaafdeling 1&A) vertegenwoordigd.
De adviseur stemt af met hoofd Kwaliteit en Procesmanagement die tevens optreedtals intern ambassadeur van dit project.
De adviseur/projectleider organiseert en stuurt het projectteam aan met daarinbetrokken medewerkers en ondersteunende diensten (vb inkoop)De adviseur/projectleider doet de voorbereiding van de implementatie met deopdrachtgever/afnemer in het NFL Dit is een manager van een van de betrokkenlaboratoria.

1.5 Kennis en ervaring

Opleiding op niveau HBO of WO op gebied van de volgende gebieden:procesautomatisering, informatiekunde, ICT of vergelijkbaar met specialisatie in laben/of productieomgevingen. Kennis van alleen administratieve systemen wordt alsonvoldoende specifiek beschouwd.
Minimaal 5 jaar werkervaring op gebied van projecten en informatieadvics.Actuele kennis van en ervaring (mirimaal 2jaar) met automatisering in deforensische of hoog-gereguleerde laboratoria en de bijbehorende verandering vanwerkprocessen.
Actuele kennis van de markt van leveranciers van informatiesystemen in ditwerkveld.

1.6 Competenties

Resuhaatgericht: Behoud altijd focus op zijn opdracht en signaleert tijdig problemenmet de planning en/of de kwaliteit van gevraagde producten.Organ(saror en teamspeler: Kan samenwerken met mensen met uiteenlopendekennis en competenties en van verschillende positie en organiseert dit formeel eninformeel. Kan stijlvol maar in alle scherpte en duidelijk signaleren naar allebetrokkenen. Kan andere motiveren hun bijdragen te leveren maar verschuilt zichniet achter anderen.
Kan goed en passend voor het doel schrfle1jkformuleren in projectdocumenten,oortgangsrapportages email, memo’s en brieven.Open en duidelijk in mondelinge communicatie dit hij aanpast in de context. Is in
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staat helder en eenduidig te formuleren en kan uitleg geven. Is ook een goedetoehoorder en kan informatie uit gesprekken meenemen ter verbetering van zijnwerkzaamheden en praducte.
Leergierig. Kan zich nieuwe werkomgevingen en werkprocessen snel een
aantoonbaar eigen maken. Vraagt feedback om eigen ontwikkeling te sturen.

1.7 Omvang van assignaties

4 maanden, per direct te starten.

1.8 Randvoorwaarden en beperkingen

De adviseur/projectleider moet onderdeel uitmaken van een team van deskundigenop dit gebied, afskomstig Uit zijn eigen Organisatie. Dit team moet hem van advieskunnen dienen en continuïteit naar het NH kunnen garanderen.
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QliÇ?
LUtC LabConsu(tants

Overeenkomst van ondracht aan LUFC LabConsultants

Ondergetekenden:

Nederlands Forensisch Instituut, gevestigd aan de Laan van Ypenburg 6, 2497 GB in Den Haag,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door I(art. 10 lid 2 onder E)

hierna te noemen: opdrachtgever
en
LVFCLabConstdtants, gevestigd aan de Munnikenakker 18, 5731 EC in Mierlo
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door j(art. 10 lid 2 onder E)

hierna te noemen: opdrachinemer

(att. 10 lid 2 onder E)
in de functie van consultant.
hierna te noemen: derde,

overwegende:

• dat partijen een overeenkomst willen aangaan;
• dat partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst willen afsluiten, maar een

overeenkomst van opdracht;
• dat de opdrachtgever een opdracht, met opdrachrnrtmmer aan de opdrachtnemer

wenst te verstrekken, bestaande uit “het invullen van de rol van adviseur/projectleider in
het Labinforniatie en Sampte Manageinen! software setectieproject, zoals beschreven in
offerte met nr: L UfC2O123003

• dat opdrachtnemer bereid is deze opdracht uit te voeren

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Aard van de overeenkomst en duur van de opdracht

• De rechten en plichten uit deze overeenkomst gelden steeds voor de duur van de tussen
partijen overeengekomen werkzaamheden voor een opdracht, met uitzondering van hetgeen
bepaald in Artikel 7. De overeengekomen werkzaamheden bestaan wat inhoud, aard en
omvang betreft uit: “het invullen van de rol van adviseur/projectleider in het Labbiforinatie
en Sample Management software seledileproject, zoals beschreven in offerte net nr.
LUfC20123003

De aanvangsdattiin van deze opdracht is 01-05-2012
Deze opdracht eindigt uiterlijk op 31-12-2012 of zoveel eerder als de opdracht is afgerond. Tenzij
in artikel 6 van deze overeenkomst iets anders overeengekomen is.

Opdraclitnemer kan zelfstandig de werktijden vaststellen.
Offerte met nr: LUFC20123003 is onderdeel van deze overeenkomst.

. .,• ., —..— - .



LU C CabConsultants

Artikel 2: Algemene bepalingei

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Dewerkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht, uiteraard in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derdelaten verrichten als opdrachtgever hier vooraf zijn toestemming voor heeft gegeven.De opdrachtnemer neemt met deze overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en gevenderhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaaldin de omschrijving van de opdracht.

Artikel 3: Honorarium

Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer te betalen honorarium bedraagt conform offerteLUFC2O 123003 I(a. 10 lid 1 onder C)
Het honorarium en de reis- en verbljfskosten wordt maandelijks door opdrachtnemer aanopdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 2 weken na factuurdatum, inovereenstemming met de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

Opdrachtgever zal het honorariurn niet verschuldigd zijn wanneer opdrachtnemer om welke redendan ook — zoals door ziekte - dc overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht.
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep ofbedrijf. Opdrachtnemer draagt zeLf de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of socialepremies af en vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken, ingevoigde deze opdracht, van defiscus en of enige bedrijfsvereniging (UWV). Een VAR verklaring kon door de opdrachinemer aande opdrachtgever worden verstrekt.

Artikel 4: Vervanging

In geval van verhindering door bijvoorbeeld ziekte, zal opdrachtnemer zelf voor vervanging zorgendoor een ander consultant van LUFC LabConsultants. Is dit niet mogelijk, dan wordt in onderlingoverleg bepaald of de werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Eén en anderzat meteen schriftelijk worden bevestigd door opdrachtgever en opdrachtnemer.

.. ‘..‘-
. .. ,.

,

•



LUFC LabCcnsultants

Artikel S: Reis- en verbljfskosten

Opdrachtgever vergoedt aan opdrachtnemer de reiskosten I(art. 10 lid 1 onder C) en eventuele
verbljfskosten die zijn verbonden aan een goede uitvoering van de werkzaamheden.
Indien wenselijk kan vooraf een kostenraming aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden
aangeboden.
Deze onkosten worden door opdracbtnemer gespecificeerd bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6: Einde van de overeenkomst

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst, tussentijds altijd beëindigen met
inachtneming van een termijn van 1 maand. Meteen nadat dit besluit eventueel is genomen, laat de
ene partij de andere dit schriftelijk weten.

De opdrachtgever zal, na eventuele tussentijdse beëindiging, het honorarium van de door
opdrachtnemer tot opzeggingsdatum gepresteerde dagen/uren voldoen met inachtneming van de
overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 7: Geheimhoudingsbeding en relatiebeding

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zullen
bedrijfsspecifieke informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht
van opdrachtgever, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gehouden aan een relatiebeding, dii houdt in dat
opdrachtnemer niet is toegestaan wervingsactiviteiten te ontplooien bij werknemers van de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden bij opdrachtgever en
voor een periode van 6 maanden na einde van de opdracht.

De opdrachtgever is niet toegestaan wervingsactiviteiten te ontplooien, dan wel rechtstreeks (buiten
LUFC LabConsultants om) opdrachten te verstrekken aan , bij de uitvoering van de opdracht
betrokken consultants uit het LUFC LabConsultants consortium. Dit geldt voor de periode tijdens
de uitvoering van de opdracht tot en met 6 maanden na einde van de opdracht.

Artikel 8: Toepasselijk algemene voorwaarden opdrachtnemer

De algemene voorwaarden voor dienstverlening van LUFC LabConsultants, opvraagbaar via de
website (http://www.labconsultants.nl ) zijn, door ondertekening van deze overeenkomst door de
opdrachtnemer en opdrachtgever, uitdrukkelijk van toepassing.

De opdrachtnemer en eventueel ingezette “derde” zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor, door hen
veroorzaakte directe schade, voor zover die gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering die zij
hebben afgesloten.
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LUFC LabConsultants

Artikel 9: Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht
Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud te Den Haag op ‘ (datum)

Artike’ 10 lid 2 onder E

Nederlands Forensisch !nstiuiut Artikel 10 lid 2 onder E

Artikel 10 lid 2 onder E

LUFC LabConsultants lArtikel 10 lid 2 onder E
Artikel 10 lid 2 onder E

jArtikel 10 lid 2 onder EI



Artikel 10 lid 2 onder E
verzçnumlArtikeI 10 lid 2 onder Ë

__________

Aan: lartikel 10, lid 1, onder C
Onderwerp: Offerte aanvraag NR Herinrichting werkplekken

Geachte heet / mevrouw,

Graag willen wij u uitnodigen een offerte uit te brengen voor de omschreven diensten.

Herin richting werkplekken conform bÏjlage.

Gelieve bij uw aanbieding de volgende Informatie aan te leveren;

• Bedrag met detallonderbouwing (meerwerk bij opdracht niet toegestaan),
• Projectaanpak op hoofdlijnen,
• (standaard-)methoden
• Tooling
• Referentles
• Akkoord verklaring ARBfl-2010

Het Is mogelijk dat bij de opdrachtverstrekking wordt gefactureerd via een van de
gecontracteerde brokerpartijen (Corso/Between/Headflrst/It-Stafflng, aan te wijzen door
de opdrachtnemer), waarbij de bemlddelsfee per uur voor rekening is van het NEI.
Tevens behoort een veriflcatiegesprek In combinatie met een presentatie tot de
mogelijkheden.

Vragen in het kader van de Nota van Tnhlchtingen (NvI) kunt u uiterlijk maandag 21
januari 2013 om 17.00 uur indienen via e-mallArtikel 10 lid 2 onder E
Artikel 10 lid 2 onder E

De NvI zal uiterlijk maandag 28 januari 2013 om 17.00 uur per e-mail naar de
deelnemende inschrijvers worden verzonden.

Gaarne ontvangen wij uiterlijk maandag 4 februari 2013 om 17.00 uur uw
aanbieding vlalArtikel 10 lid 2 onder E

Op alle aanvragen en overeenkomsten van het Nederlands Forensisch Instituut zijn voor
levering van producten uitsluitend de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden van 7 juni
2011, nr. 3104147 (Staatscourantd.d. 19 oktober 2011, nr. 18716), hierna te noemen:
“ARV-2011”, van toepassing. Voor het verrichten van diensten zijn uitsluitend de
Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten van 7 juni 2011, nr. 3104145 (Staatscourant d.d. 22 juni 2011, nr. 10874),
hierna te noemen: “ARVODI-2011”, van toepassing. Bij IT-overeenkomsten zijn
uitsluitend de Algemene Rljksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten van 7 juli 2010, nr.
3093917 (Staatscourant d.d. 19 juli 2010, nr. 11138), hierna te noemen: “ARBIT-2010”,
van toepassing.
Uw eigen algemene en/of bijzondere (ieverings)voorwaarden zijn nadrukkelijk
uitgesloten. Indien en voor zover u nog niet beschikt over de van toepassing zijnde
Rljks(inkoop)voorwaarden, zullen wij u deze op uw verzoek hiertoe doen toekomen.

20fl



Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet/wlth kind regards

lArtiket 70 lid 2 onder E
Senior-Inkoper / Senior-Buyer

Nederlands Forensïsch Instituut/Netherlands Forensic InstituteAfdeling Beheer & Uitvoering / Team Interne BedrijfsvoeringLaan van Ypenburg 6 1 2497 GB Den Haag 1Postbus 24044 1 2490 AA Den Haag

T Artikel 10 lid 2 onder E
F
E

_______________________________

www.forensischlnstituut. nl

Nederlands Forensisch Instituut. In feiten het beste.
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Opdrachtformulering vernieuwing ICT-werkpiek

1 Projectdefinitie

1.1 Projectopdracht

Het NFI werkt aan een grondige vernieuwing van de informatievoorziening, de bijbehorende
applicatieportfolio, de onderliggende ICT-in&astructuur en de werkplekken. Dit is
opgenomen in het NFI Informatieplan 2012-2015.
Het Nfl heeft zich ten doel gesteld om in het eerste kwartaal van 2013 alle werkplekken

______

(650-850) en de bijbehorend deel van de back-end van het NFI opnieuw ingericht te hebben
op basis van een Miosoftomgeving. Dit is wenselijk bmhet gebrûik van genoemde moderne
applicaties aanzienlijk te verbeteren en extra samenwerkingsftinctionaliteiten voor de
medewerkers beschikbaar te maken.

1.2 Projectresuttaten

• Twee tot maximaal vier uniforme kemconfiguraties/images. Met deze
kemconfiguraties worden de volgende situaties van eindgebruikers ondersteund

o Standaardwerkplekken op locatie van het NH volledig in beheer bij de
centrale afdeling I&A;

o Standaard ingerichte laptops in beheer bij de centrale afdeling I&A maar
waar nodig met administrator rechten voor beperkte vrijheden voor de
eindgebruiker.

o Werkplekken op locatie van het NFI met geavanceerde (forensische)
analysesoftware die tevens zoveel mogelijk functionaliteiten van de
stundaardwerkplek moeten bieden Niet van belang ivm gelaagdheid

• Kemconfiguraties zijn in beheer gegeven aan de afdeling I&A, inclusief instructie en
documentatie.

• 650-850 opnieuw geïnstalleerde werkplekken. Dit betreft grotendeels PC’s en een
beperkt aantal laptops.

• Upgrade MS exchange server laatste versie om met office 2010 te kunnen werken,
• Advies en ondersteuning over vermindering van de applicatieportfollo
• Oplevering uiterlljkjuni 2013.

1.3 Eisen, randvoorwaarden & beperkingen

• Minimale functionaliteit is Windows 7 of/8, Office 2010 en minimaal twee
browsers.

• Alle werkplekken op locatie NFI leveren toegang tot een tiental bedrijfsapplicaties
fm.n. browser-based).

• Alle mobiele werkplekken hebben de mogelijkheid om toegang te geven tot een
tiental bedrijfsapplicaties als zij binnen een vertrouwd netwerk zijn fvb op locatie
NFI of gecertificeerde thuissituaties). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
speciale beveiligingsvoorziening (JEP)

• Er worden additionele typische ‘web 2.0’ functionaliteiten aangeboden om beter en
sneller samen te werken nader te bepalen in dit project (bijvoorbeeld chat, online
aanwezigheid indicatoren, wild, weblog;

Bestandsnaam: NFI Werkplek vernieuwing v2.doc Auteur.
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Opdrachtformulering vernieuwing ICT-werkpiek

• De ‘footprint’ op werkpiekapparatuur is zo klein mogelijk: lokale dataopslag eninstallatie van applicaties wordt zo veel als mogelijk vermeden. Waar lokale opslagen installatie noodzakelijk is worden strenge bevelligingseisen toegepast.• Er wordt voldaan aan de eisen van de DWR (Digitale Werkplek Rijk).• Installatie geschiedt op bestaande werkplekapparatuur (maximale ouderdom 3 jaar).Er wordt geen nieuwe werkpiekapparatuur aangeschaft.• De werkplekken zullen een grote gebruikerstevredenheid en een lage beheerlasthebben.
• Gebruikers zijn niet gebonden aan een werkplek en hebben op iedere werkplek debeschikking tot hun eigen applicaties.
• De werkplek moet flexibel een eenvoudig op afstand beheerbaar zijn:o [mages worden tgelaagd gemaakt met het principe ‘applicaties virtueel,tenzij.

o Images worden met SCCM uitgerold via onder andere WOL.o Inrichting geschiedt op basis van beschikbare NFI-technologie voorapplicatiestreaming. Applicaties zijn met Hyper V gevirtualiseerd

1.4 Relaties met andere projecten

• Er is via NFI-inkoop een aanvraag in de markt gezet voor het verzorgen vangebruikers-migratietrainingen naar Windows 7/8 en Office 2010.• Er lopen ICT-inftastructuur projecten voor telefonie, dataopstag en netwerktoegang.• Er zal een consolidatic van de applicatieportfolio plaatsvinden vanuit het teamfunctioneel Beheer als onderdeel van een van de kwaliteitsprojecten binnen het NFI.Vanuit dit project worden adviezen verwacht voor de aanpak van dit traject.

2 Uitgangssituatie

Op de werkplekken van het NFt staan nagenoeg allemaal kleine desktop PC’s. Deze zijnredelijk recent (2-3 jaar oud) en voldoende krachtig. De PC’s zijn gecontigureerd metWindows XP, Office 2003 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) en diverse andere applicaties.Op extern advies is besloten deze PC’s opnieuw in te richten met Windows 7/8, Office 2010en het bestaande applicatieaartbod van het Nf 1. Dit is nodig vanwege de ouderdom van degenoemde Microsoft software en de eisen die nieuwe informatiesystemen stellen.Er moet worden gekeken welke applicaties (moeten) worden geupgradc naar latere versiesivm compatibiliteitsproblemen.

Nieuwe applicaties zijn webbased maar veel van de huidige applicaties worden gestreamt ofzonodig lokaal geïnstalleerd. Het NFl heeft een eigen hoogbeveiligde en redundante ICUinfrastructuur met serverpark, dataopslag en netwerk waarbij zoveel mogelijk servers virtueelworden aangeboden middels VmWare. Dit netwerk biedt ook mogelijkheden voor beveiligdeexterne toegang tot delen van de informatievoorziening. In 2013 zal er intern Wifibeschikbaar zijn. Er is een VoW telefooncentrale en medewerkers hebben de beschikkingover mobiele telefoons (veelal Blackberry).
Vele van de werkzaamheden in het NFI kunnen en mogen niet buiten het pand uitgevoerdworden omdat ze fjsiek gebonden zijn aan laboratorium faciliteiten en geschieden onderstrikte geheimhouding.
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Opdrachiformulering vernieuwing ICT-werkptek

Het NFI kent ook een sterke scheiding tussen standaard werkplekken voor overwegend
administratieve taken en forensisch analytische werkplekken. Deze scheiding wordt nu als te
stringent ervaren en er wordt gezocht naar een werkplekinrichting waarin gebruikers meer
integraal bediend worden.
Met de vernieuwing van de applicatieportfolio van het NFI zijn er meerdere nieuwe
sofiwaresystemen verworven, ingericht en onderling gekoppeld. De softwaresystemen
worden geselecteerd om hoogwaardige, gangbare flinctionaliteit te leveren. Nieuwe
applicaties zijn webbased maar veel van de huidige applicaties worden gestreamt of zonodig
lokaal geïnstalleerd.
Voor het Nf1 is het niet mogelijk om de gangbare concepten achter het nieuwe werken’ over
te nemen van meer administratieve organisaties. Toch worden de mogelijkheden van moderne
ICT onderzocht voor desk-sharing, roaming werken, integratie van werkplek en telefonie,
meer variatie in devices (laptbps, tablèts, mobièletelefoons)en de toegang tot gegevens
vanaf externe locaties van partners, medewerkers of op de plaats delict.

Belangrijke bedrijfsappticaties die in 2013 beschikbaar komen zijn systemen voor
laboratorium informatiemanagement (LIMS), zaak & documentbeheer,
informatiemanagement en een portal. Ook is binnen het NFI een portfolio van forensisch
analytische software beschikbaar. Deze moderne applicaties stellen eisen aan de inrichting
van de NFI-werkplekken waarin niet voorzien kan worden met de huidige versie van
operating system en kantoorautomatisering.

3 Opdrachtgever/Budgethouder

Opdrachtgever islArtikel 10 lid 2 onder E De
dO zal ook optreden als programmamanager.

IAikel 10 lid 1 onder C

4 Randvoorwaarden en beperkingen

De aangeboden medewerkers moeten onderdeel uitmaken van een team van deskundigen op
het aan hen toegewezen vakgebied, afkomstig uit zijn eigen organisatie. Dit team moet hem
van advies kunnen dienen en continuïteit naar het NH kunnen garanderen.
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Bijtage: Beschikbare Mictosoft producten

Office voor elke werkplek,Office 2010 Pro 650 (dc primaire gebruiker kan ook een additionele laptop van dc zaak gebruiken)Win 8 pro 650 Windows voor elke werkplekWin 8 Pro + SA 100 voor dc taptops
Windows Datacenter2 CPU 16 ESX Hosts ongelimiteerd virtualiserenSystem Center 2CPU t6 Voor o,a. applicatie distributieExchange server 1 mailbox
Exchange Server CAL 650 voor connectie naar Exehange serverSCCM Cum! 650 dient voor Syslem Ccnlcr distributieWindows Server CAL 650 Algemene CAI. altijd nodig voor connectie naar Windows serverRDS CAL 650 Voor Citrix terminal server verbinding en App-V

Bes!andsnaam: 1Wl Werkplek vernieuwing v2.doc Auteur:
6/6

Versie: 1.0
Datum opgeslagen: 9-1-13 Project: Vernieuwing Werkplek NFI
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Nederlands forensisch Instituut
Ministerie van Veiligheid en Justitie

oc

6600000026
KPN B.V.
Maanpieln 55-TP5/6. 2
2516 CK S-GRAVENHAGE

Postbus 30000-TP5/
2500 GA S-GRAVENHAGE
NL
070-3434335
084-2200083

Datum 4 april 2013
Onderwerp Inkooporder - 4500756698

Ardellng Beheer en
UitVoetIn9
Interne BedrUfsvoerinq

laan van Ypenbur 6
2497 GB DEN HAAG
Po5tbus 24044
2490 M DEN HAAG
www.iDrenslschlnstftuutnI

RBS 569990904

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij geef ik u opdracht tot levering (en installatie) van de goederen/diensten
zoals vermeld op bijgevoegde besteilijst.

Op alle opdrachten met betrekking tot het leveren van diensten, zijn de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI-2011) van toepassing. De ARVODI kunt u bij ons opvragen.

Ingeval deze opdracht niet vooraf gegaan is door een offerteaanvraag waarin
wordt verwezen naar één van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden, wijzen wij
hierbij al uw Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand en verklaren, dat
alle geschillen In verband met deze overeenkomst, of overeenkomsten die
daarmee verband houden, geschillen over de totstandkoming daaronder begrepen,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.

Faduratie zal geschieden op basis van werkelijk gemaakte uren, waarbij het aantal
uren genoemd in de opdracht als maximum geldt. Betaling binnen dertig dagen na
ontvangst factuur, mits de werkzaamheden/diensten zijn uItgevoerd en door ons
zijn goedgekeurd.

Afleveradres
Nederlands Forensisch Instituut
T.a.v. Centraal Magazijn
Laan van Ypenburg 6
2497 GB Den Haag

Factuuradres
Nederlands Forensisch Instituut
T.a.v. afdeling Financiën
Postbus 24044
2490 AA DEN HAAG
nfi-flnancien@nfl.minvenj.ni

Met vriendelijke groet

Ons kenmerk
4500756698

Uw kenmerk

BIjIaen

Artikel 10 lid 2 onder E

.. ..“..‘

Con actperacon

lArtikel 10 lid 2 onder E

Artikel 10 lid 2 onder E



Het totaal bedrag van deze bestelling bedraagt lArtikel 1O](inciusief BTW).
U dient op de factuur en indien bijgevoegd op de pakbon c.q. urenverantwoordingsiijst, ons kenmerk te
vermelden. Dit is: 4500756698.

Facturen mogen per email verstuurd worden aan nti-financien@nfl.minvenj.nI.

Item Omschrijving:
Aantal: Prijs (mci. btw):1 Overig

1 Artik& 10Vernieuwing ICT-Werkpiek NFI

ld 1 onderTechnische specificaties conform offerte NF12013.003 C
Bedrag genoemd in deze opdracht geldt als maximum.
Betaling binnen dertig dagen na ontvangst factuur, mitsde werkzaamheden/diensten zijn uitgevoerd en door onszijn goedgekeurd.

Uitvoering in overleg metlArtikel 10 Hd 2 onder E
De eenheid van dit artikel Is: Totaal opdrachtDe prijs per eenheid bedraagt:A,-jkel 10 lid 1 onder C
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Immigratie- en NaturalisaUedienst
Min iseerie van Binnenlandse Zaken en
Ioninkrijksrelaties

2ifl

Geachte mevrouw/mijnheer,

De afdeling Corporate Communicatie van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst fIND) in Rijswljk houdt een offerteronde voor de
opdracht om een onderzoek onder lezers van het relatlemagazine
IND Context uit te voeren.

Via collega’s op het ministerie van Algemene Zaken heb ik
kennisgenomen van uw werk. Op grond daarvan nodig ik u uit om
deel te nemen aan deze offerteronde.

Relevante informatie om tot een offerte te kunnen komen vindt u In
de briefing bij deze brief, Een recent exemplaar van IND Context en
de corporate brochure van de IND zijn eveneens bijgesloten.

Uw offerte ontvang ik graag uiterlijk 4 mei a.s, U kunt uw reactie
richten aan ondergetekende en zenden aan het postadres Postbus
5800 — 2280 HV Rljswljk. Indien u afziet van deelname hoor Ik dat
graag van u.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u bellen met de eindredacteur
van IND Context,1Hi Is bereikbaar op nummer

Ik hoop u hiermee voldoende Informatie te hebben gegeven en zie
uw offerte met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

I1O.2.e t
Hoofd atdeling Corporate Communicatie

Ven

Door1desnumrners)

DaLum

NotnNr.

Onderwerp

UijLage

1- hoofd afdeling Corporate Communicatie
070-
18 april 2012
INDUIT12-974C0M
Offerteronde lezersonderzoek IND Context
Briefing



Briefing lezersonderzoek IND Context

Achtergrond
De IND is dé toelat)ngsorganisatie van Nederland, Dat betekent datwe in ons land alle aanvragen behandelen voor asiel,gezinshereniging, visa en andere verblljfsvergunnlngen.De IND is een agentschap van het Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrljksrelatles (BZK) en beslist namens de ministervoor Immigratle, Integratie en Asiel wie tot Nederland wordttoegelaten. Daarnaast behandelt de IND verzoeken vanvreemdelingen die Nederlander willen worden. De IND heeft devoortdurende aandacht van poiitiek media, publiek en alleorganisaties die een rol spelen in het vreemdelingenbeleid (zie ookwww. i nd . nI).

IND Context
De afdeling Corporate Communicatie van de IND brengt hetmagazine IND Context uit. Dit magazine Is In eerste instantiebedoeld voor de partners van de IND In de vreemdelingenketen.Doelstelling van IND Context Is om hen te informeren, kennis tedelen, te Inspireren, en samenwerking te bevorderen, Bovendienwordt een interessant en mooi vormgegeven magazine positiefdoor het lezerspubliek ervaren en kan het bijdragen aan hetgewenste imago van de IND.

De eindredactie Is belegd bij de afdeling Corporate Communicatie;tekstschrijven, vormgeving en fotografie worden uitbesteed.
Doelgroepen
Het blad wordt verspreid onder partners In de vreemdelingenketen,zoals de vreemdelingenpolitie, de gemeenten, de KMar, het COA,het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en andereorganisaties. Daaronder zijn ook belangenorganisatres aisVluchtelingenwerk Nederland en advocatenkantoren. Daarnaastwordt het blad ook verspreid onder alle 3000 IND-medewerkers.IND Context verschijnt In een opiage van pim. 8000 exemplaren enkomt 4 maal per jaar uit.

Lezersond erzoek
Naar aanleiding van een eind 2008 gehouden telefonischlezersonderzoek is IND Context met ingang van 2010 vernieuwd.In middels is het tijd om de ketenpartners te vragen hoe zij overIND Context denken. Het primaire doel van een lezersonderzoek ishet verkrijgen van Inzicht in het bereik van IND Context, hetleesgedrag van de ontvangers en hun waardering voor het blad.Maar ook zal gevraagd moeten worden hoe de lezers over derestyling van het blad denken, en welke thema’s zij missen.Resultaten van het lezersonderzoek zullen dienen als input voor eenaanpassing (op onderdelen) van de bladformuie.



Offerte
Ik nodig u uit een ofterte uit te brengen voor een lezersonderzoek
onder lezers van IND Context. Daarbij vraag Ik u nadrukkelijk om
aan te geven op welke manier u een onderzoek zou willen
uitvoeren, dat recht doet aan de Informatlebehoefte In deze van de
redactie van IND Context. En dat voldoende aanknopingspunten kan
opleveren om de bladformule verder te verbeteren.

Vervolgtraject
Voor het lezersonderzoek heb ik 3 partijen gevraagd een offerte uit te
brengen. Na ontvangst van de offertes zal ik op basis hiervan beslissen
wie wij de opdracht geven.
Ons doel is om In september met het lezersonderzoek te starten.



> Retou,ade Postbus 5800 2280 liv Ri)swJk

Immigratie- en Naturailsatledienst
M(ntsterie van Binnenlandse Zaken en
Ron fnkrjksrelatles

2U3

Aan:
BTC Media Test BV
T.a,v.1102e
Postbus 16900
1001 RK Amsterdam

Staldiroctie
Middelen & Control
Inkoop Serv(cedesk

Or. Ii. Colijniaan 341
2283 XL RlJswIjk
Postbus 5800
2280 BV Rijewijk

lnroiiJn 0900 1234561
(€0,10 p.m. OP werkdagen van
9.00 tot 17.00 Uur)

www,lndni

Deze brief wordt u per mail en post toegestuurd
Datum 7 juni 2012
INDUIT1 2-14 14COM
Betreft Gunningbrlef Lezersonderzoek IND Context

Contactpersoon

Senior Medewerkat Inkoop
Servicedeok

T 0/01102 Pl
M061________

t t3Pnd.mInb2kni

Geachtell02.e__

In het kader van de offerteaanvraag t,b.v, het lezersonderzoek IND Context (metkenmerk 4500825515 stelt de IND u op de hoogte van de gunnlngbesiisslng.

Uw offerte Is grondig bestudeerd en beoordeeld. Daarbij is uitgegaan van de
informatie die u de IND heeft doen toekomen.

U komt voor deze opdracht in aanmerking. De IND gunt de onderhavige opdrachtaan u.

Voor de verdere afhandeling van deze opdracht zal jlO.2.ede afdeling Corporate Communicatie contact met u opnemen.
Van

Onze roerontie
4500821 509

Met vriendelijke groet,
102e.

110.2.e
Hoofd Corporate Communicatie
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ciQciki (p Ld
Van: lnhuurdesk OM

Verzonden: woensdag 12januari2011 8:47

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: CV uitvraag 2x junior servlcedesk medewerker
Geacht heer/mevrouw,

Het gaat hier om 2 medewerkers Servicedesk.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Inkoop

• Openbaar Ministerie
f. , Dienstverleningsorganisatie OM

( ) Burgemeester de Raadtsingel 93C, 3311 ]G Dordrecht
Postbus 853, 3300 AW Dordrecht
tel:

to Ld2
Van: Inhuurdesk OM
Verzonden: dinsdag 11januari 2011 15:56
Aan: -.

CC:
Onderwerp: CV uitvraag 2x junior servicedesk medewerker ‘‘

Urgentie: Hoog

Geacht heer/mevrouw,

Onze seMcedesk te Utrecht(voormalig ICTRO locatie) is op zoek naar 2 junior servicemedewerkers, via
deze email verzoek ik u ons een offerte met cv’s aan te bieden.

Standplaats: Uniceflaan 1 Utrecht.
Startdatum: z.s.m.

) Periode: 2 a 3 maanden

Uw offerte dient uiterlijk maandag 17januari bij ons binnen zijn om bij de beoordeling te worden
meegenomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
- -

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

Medewerker Inkoop

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM
Burgemeester de Raadtslngei 93C, 3311 JG Dordrecht
Postbus 853, 3300 AW Dordrecht
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OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR MEDEWERKER

SERVICEDËSK

NUMMER OVEREENKOMST 4500622771

LEVERANCIER
— ‘-I

NM MEDEWERKER Lo 2.
FUNCTIE MEDEWERKER MEDEWERKER SERVICEDESK

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST 15JANUARI 2011

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST triM) 16 APRIL2011

UURTARIEF EXCL. BTW (INCL. REISKOSTEN) 7 coUdi
UURTARIEF INCL. BTW (INcc. REISKOSTEN) J
MAXIMAAL AANTAL UREN 432 UUR

LIMIET INCL. BTW C

KOSTENSOORT 424390

KOSTENPLAATS 56461071



DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: ‘de Opdrachtgevet, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heer

2. s, Directeur Bedrijfsvoering DVOM Dordrecht.

en

2. ficrdc_3’ “i., gevestigd te , hierna te noemen: ‘de opdrachtnemer’, verte
genwoordigd door de heet t , Business Iviaiiager.

oUc2
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP
LkI 1 Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. de service

desk. De opdrachtnemer levert voor deze periode een medewerker m.b.t. De servicedesk.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de heer in, hierna
te noemen: “de Medewerker’, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

Artikel 2 EIsEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN
lid 1 De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge-

geven.
Lid I De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin

gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Lid 1H Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van DVOM/SD.

Artikel 3 CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

Lid 1 De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon
van de Staat is de heer IVOM!SD. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de Mede
werker.

lid Ii De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnlhaar
werkzaamheden verslag doen.

Lid III Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijid schriftelijk aan de Staat
meedelen.

Artikel 4 OMVANG EN VERGOEDINGEN

Lid l De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling va ‘‘ ““‘erker
een vergoeding te betalen van € BTW, inclusief reiskosten. Dat is BTW
per uur dat de Medewerker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.

. Lid II Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.to Jc 1 Lid III De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 432 uren wRrk9’” zijn voor de Staat.
Lid IV De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € lusief omzetbelasting

en inclusief reiskosten).
Lid V De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge

wijzigd.
Lid VI Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te

kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

Artikel 5 WIJZIGING EN DUUR

Lid 1 Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.

Lid II Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, die ingaat op 15januari 2011 en eindigt
op 16april 2011.

Lid III De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
Lid IV De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Lid V Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst

van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

Atikel 6 BETALING

Lid 1 De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele

Pag. 2 (van 5)



1

urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienden factuut
gevoegd.

Lid lii Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOM Dordrecht
t.a.v. DVOM/F
Postbus 853
3300 AW Dordrecht
o.v.v. referentie: 4500622771
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moetde periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat wordengewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.Lid iV De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Nederland.

Lil V De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienstof een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoekalle verlangde medewerking verlenen.
Lid VI De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten opgrond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kandeze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbindingin rechte te vorderen.

VII Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan deStaat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

Artikel 7 GEHEIMHOuDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.

Lid 1 De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van ditcontract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redeljkerwijs kan vermoeden,op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking

Lid II De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bijlageA).
Lid III De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
Lid IV De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.

Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij ofkrachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

Artikel 8 OVERNEMEN VAN PERSONEEL: OMKOPING, BELANGENVERSTRENGELING
Lid 1 De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een

jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.

Lid II De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

Artikel 9 OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERMNNEMING
Lid 1 Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste

den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk navoorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan detoestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

Artikel 10 HUISHOUDELIJKEASPECTEN
Lid 1 De standplaats van de medewerker is DVOM/SD te Utrecht.
Lid II De Staat zal de Medewerker in het in lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter

beschikking stellen.
Lid III Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Lid IV Binnen de in Aitikel 7 lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken wordengemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Lid V Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.
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TOEPASSELiJK RECHT EN GESCHLCEN

De algemene Rijksinkoopvoorwaarden dienstverlening fARVODI-2008) maken en integraal deel
uit van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,
- 1

namens de Staat der Nederlandp.n nmpr 1 1 1! /

e.
10 2

t
(datum) (datum)

tÖ

d
BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (vERPLIcHT)
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Van: Inhuurdesk OM

Verzonden: maandag 24januari 2011 14:22

Aan:

Onderwerp: CV uitvraag befleerer bosFolafls appilcatie
Urgentie: Hoog

Bijlagen: Functieomschrijving beheer BosPolaris.doc

Beste accountmanagers,

Graag ontvangen wij uw aanbieding met CVfs) voor in de bijlage bijgevoegde functieprofiel uit perceel
2 voor maximaal 650 uren de periode tot en met december 2011 met optie op verlenging.

Gaarne uw aanbieding mailen naar inhuurdeskom.nl met een cc naar

Uw aanbieding dient uiterlijk donderdag 27januari 2011 bij ons binnen zijn om bij de beoordeling te
worden meegenomen.

Alvast bedankt voor uw snelle reacties.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Inkoop

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM
Burgemeester de Raadtsingel 93C, 3311 JG Dordrecht
Postbus 853, 3300 AW Dordrecht

Niet aanwezig op vrijdag

“Laat door niemandje glimlach wegnemen, geniet van elk moment en wacht niet tot je doel bereikt is”



Functieomschrijving beheer BosPolaris

Het Openbaar Ministerie maakt voor het bepalen van de strafeïs gebruik van
de applicatie BosPolaris. Deze applicatie, een kennisondersteunend systeem,
doet suggesties voor de door het OM te vragen strafeis op basis van
(straf)feiten en omstandigheden onder de vigerende regelgeving van het
moment van de gebeurtenis.

Gevraagd wordt een deskundige die BosPolaris beheert en zorgt voor het
actueel houden ervan.
Dit betekent dat in overleg met het cluster Wet- en Regelgeving van het
Parket Generaal Aanwijzingen en Richtlijnen van het College, evenals
wetgeving in ruime zin van het woord, in de bestaande programmatuur van
BosPolaris worden opgenomen, gewijzigd dan wel op andere manier
verwerkt. Daarbij wordt zorg gedragen dat het effect van de aanpassingen in
overeenstemming is met wat door het College dan wel de wetgever is beoogd.
Eventuele fouten in de opgenomen regelgeving dan wel in de programmatuur
worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

(
Kennis:
- Kennis van en ervaring met een beslissingsondersteunend systeem, bij

voorkeur van BosPolaris
- Kennis van en ervaring met de Deiphi programmeertaal
- Relevante kennis van ICT
- Kennis van de OM-organisatie en de omgeving
- Kennis van juridische terminologie
- Kennis van en ervaring met Aanwijzingen en Wet- en Regelgeving

p
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OVEREENKOMST

De ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, hierna te noemen:
“de Opdrachtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de di
recteur Parket General, de heer Ch. Van der Voort.

en

2. Ç ‘Crn--_.)% , gevestigd in ian de i ierna te noemen: “de Op
drachtnemer, vertegenwoordigd door

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

( )) Artikel 1 ONDERWERP

Lid 1 De Opdrachtnemer verplicht zich voor het OM de volgende werkzaamheden te ver
richten:

- 1 Werkzaamheden als beheerder van de applicatie BOS/Polaris.
- 2 Werkzaamheden ten behoeve van concrete opdrachten in overleg met de

opdrachtgever.

Lid II De navolgende bescheiden maken deel uit van deze overeenkomst.
- Bijlage 1: offerte van Opdrachtnemer.
- Bijlage 2: Arvodi (algemene Rijksinkoopvoorwaarden dienstverlening).
- Bijlage 3: geheimhoudingsverklaring.
- Bijlage 4: afspraken over het eigendom van BOS! Potaris.

Artikel 2 EI5EN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

Lid t De Opdrachtnemer moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de
Opdrachtgever worden gegeven, een en ander behalve voor zover dat, mede met
het oog op de vergoeding die de Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden ont
vangt, onmogelijk is.

Lid II De Opdrachtnemer mag niet in naam van de Opdrachtgever of anderszins voor
diens rekening rechtshandelfngen verrichten, behalve voor zover de Opdrachtgever
hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.

Lid III Werkzaamheden worden in principe ten kantore van de opdrachtnemer uitgevoerd,
tenzij de aard van de werkzaamheden anders verlangt.

Artikel 3 MEDEWERKERS

Lid 1 De Opdrachtnemer verplicht zich de Opdrachtgeve. t”, hierna te noe
men “de medewerker”, ter beschikking te stellen.

Lid II Bij langdurig verzuim zorgt de Opdrachtnemer In overleg met de Opdrachtgever
voor vervanging met eenzelfde kwallteitsniveau en prijs. De Opdrachtnemer draagt
zorg voor overdracht. Indien blijkt dat de vervanger niet voldoet aan de wensen en
eisen van de Opdrachtgever kan de Opdrachtgever de overeenkomst direct beëin
digen.
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Lid 1fl Op de werken die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst, alsmedeop voortbrengselen van de geest die uit hoofde van deze overeenkomst tot standworden gebracht of uitgevonden, beide zoals bedoeld in de leden 1 tot en met IVvan dit artikel, zijn de eigendomsclausules van toepassing, zoals eerder door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. De van toepassing zijndeclausule is opgenomen als bijlage 4 van deze overeenkomst. Deze clausule prevaleert bij tegenstrijdigheden boven de tekst van leden 1 tot en met IV.

Artikel 4 CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

Lid 1 De contactpersonen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen voorts zodikwijls als de Opdrachtgever dat verlangt over de uitvoering van de werk-
2 zaamheden van de Opdrachnemer overleggen. De contactpersoon van de Opdrachtoever Is de mevrouw f. De contactpersoon van de Opdrachtnemer is

Lid II De Opdrachtnemer zal zo dikwijls als de Opdrachtgever dat verlangt schriftelijk vande voortgang van zijn werkzaamheden verslag doen.

Lid III Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomstkan benadelen of vertragen, zal de Opdrachtnemer dat onverwijid schriftelijk aande Opdrachtgever meedelen.

(Q
Artikel 5 EIGENDOM: RECHTEN OP VOORTERENGSELEN VAN DE GEEST

Lid 1 De Opdrachtnemer draagt de eigendom van alle zaken die hij uit hoofde van dezeovereenkomst tot stand brengt hierbij over aan de Opdrachtgever, die overdrachthierbij aanvaardt.

Lid II De Opdrachtnemer staat er jegens de Opdrachtgever voor in dat hij de maker in dezin van de Auteurswet 1912 zal zijn van alle werken die hij uit hoofde van dezeOvereenkomst tot stand brengt. De Opdrachtnemer draagt zijn desbetreffende auteursrechten hierbij over aan de Opdrachtgever, die overdracht hierbij aanvaardt.De Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van de rechten bedoeld In deartikelen 25, eerste lid, en 45e van de Auteurswet 1912. De Opdrachtnemer zal, indien om de overdracht of de afstand te bewerkstelligen enige aanvullende handeling is vereist, deze handeling op verlangen van de Opdrachtgever onverwijld verrichten. De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk enonherroepelijk volmacht om deze handelingen namens de Opdrachtnemer te verrichten.

Lid III Lid 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aanspraken op andererechten op voortbrengselen van de geest op hetgeen de Opdrachtnemer uit hoofdevan deze Overeenkomst tot stand brengt of uitvindt.

Lid IV De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever van aanspraken van derden ter za- ()ke van inbreuk op een recht op voortbrengselen van de geest in verband met deuitvoering van deze overeenkomst door de Opdrachtnemer.
Lid V Op de werken die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst, alsmedeop voortbrengselen van de geest die uit hoofde van deze overeenkomst tot standworden gebracht of uitgevonden, beide zoals bedoeld in de leden 1 tot en met IVvan dit artikel, zijn de eigendomsclausules van toepassing, zoals eerder door Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. De van toepassing zijndeclausule is opgenomen als bijlage 4 van deze overeenkomst. Deze clausule prevaleert bij tegenstrijdigheden boven de tekst van leden 1 tot en met IV.

Artikel 6 VERGOEDINGEN

Lid T De Opdrachtgever verplicht zich aan de Opdrachtnemer vonr uur dat de me-C. dewerker wordt ingezet een vergoeding te betalen van C 1 inclusief relskosten en exclusief nm k.-.-ng) per uur met een maximum van 650 uur en tenhoogste van C - cci. omzetbelasting).
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Artikel 7 BETAliNG

Lid 1 De Opdrachtnemec zal de In artikel 6 (Vergoedingen) lid 1 bedoelde vergoedingen
maandelijks, na de verrichting van de werkzaamheden voor het OM, aan de op
drachtgever in rekening brengen. De rekening moet, samen met een als zodanig
herkenbare kopie van deze overeenkomst, worden toegezonden aan
DVOM/F, t.a.v. DVOM/FB, Postbus 70575, 5201 CZ te ‘s-Hertogenbosch
De rekening moet deugdelijk gespecificeerd worden.

Lid II De Opdrachtgever zal de rekening, mits zij voldoet aan lid 1, binnen 30 kalender-
dagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de Opdrachtnemer op te
geven bank- of girorekening in Nederland.

Lid III De Opdrachtgever mag de rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid be
horende accountantsdienst of een registeraccountant op juistheid laten onder
zoeken. De uitlener zal aan het onderzoek alle verlangde medewerking verlenen.

Lid IV De Opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet
opschorten op grond dat de Opdrachtgever met een betalingsverplichting in ver
zuim Is. De Opdrachtnemer kan deze overeenkomst ook niet op die grond ontbin
den, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding In rechte te vorderen.

Lid V Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de Opdrachtnemer de vergoeding
niet aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste
tijdstip waarop hij dat had mogen doen.

t-ç

Artikel 8 GEHEIMHOUDING

Lid 1 De Opdrachtnemer zal hetgeen de Opdrachtgever hem in verband met de uitvoe
ring van deze overeenkomst ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel
waarvoor het is verstrekt.

Lid II De Opdrachtnemer zal deze overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband
met de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrou
welijk karakter kent af redelijkerwijs ken vermoeden, op generlei wijze bekend ma
ken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzake
lijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.

Lid III De Opdrachtgever mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere re
gels stellen.

Lid IV Voor elke keer dat de Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming
van het bij of krachtens de vorige leden van dit artikel bepaalde, en voor elke
werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming voortduurt, is hij de Opdrachtge
ver zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van € 5000,-
verschuldigd. De boete komt de Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rech
ten of vorderingen, daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het
bij of krachtens de vorige leden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor
zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

Artikel 9 OVERNEMEN VAN PERSONEEL, OMKOPING

Lidi De Opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Opdrachtgever
zijn geen voordeel heeft aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij
zal dat niet alsnog doen.

Lid Artikel 8 (Geheimhouding) lid 4 is van overeenkomsuge toepassing.

Artikel 10 WLJZIGTNG EN DUUR

Lid 1 Deze overeenkomst ken alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Op- fl
drachtgever en de Opdrachtnemer ondertekend geschrift.

6 Lid II Deze overeenkomst is gesloten voor 650 Uur in een periode startend vanaf t j
-t tot en met 31 december 2011.

Lid III Indien de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden na afloop van de in lid 2 bedoelde
tijd voortzet, wordt deze overeenkomst alleen geacht te zijn voortgezet en heeft de
Opdrachtnemer ter zake alleen aanspraak op de In artikel 6 (Vergoedingen) lid 1
bedoelde vergoedingen, indien de Opdrachtgever voor de voortzetting schriftelijk
toestemming heeft gegeven.
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Lid IV De Opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

Lid V De Opdrachtgever kan deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel
of gedeeltelijk ontbinden indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement is ver
klaard of aan hem al dan niet voorlopig surséance van betaling is verleend.

Artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Lid 1 Op dit contract is Nederlands recht van toepassing,

Lid II De algemene Rijksinkoopvoorwaarden dienstverlening (ARVODI) maken een inte
graal onderdeel uit van dii contract.

Lid III De algemene leverings- en betalingsvoorwaatden van Opdrachtnemer, dan wel an
dere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepas
sing.

TEN BEWIJZE WAARVAN

Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze Overeenkomst In tweevoud hebben ondertekend.

Opdrachtgever Opdrachtnemer

Datum:
//

Datum: 1 t

o’42. Naam:

Functie: Functie:
Directeur Parket General

Handtekening

Lijst van bijlagen:

- Bijlage 1: offerte van Opdrachtnemer.
- Bijlage 1: Arvodi (algemene rijksinkoopvoorwaarden dienstverlening).
- Bijlage 3: geheimhoudingsverklaring.

- Bijlage 4: afspraken over het eigendom van BOS/Polaris.
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(DVOM) øLe\ !

Van: Inhuurdesk OM

Verzonden: dinsdag 28juni2011 9:12

Aan:

Onderwerp: CV uitvraag ondersteuning AMBer

Urgentie: Hoog

Bijlagen: Profiel Ontwerper (senior).doc; Ptofiel Bouwer Kofax scanstraaLdoc

Geachte heer/mevrouw,

De afdeling Mulder van de CVOM is sinds 1995 belast met de afhandeling van zgn Mulder beroepen
(bestuursrechtelijke afhandeling van overtredingen zoals rijden door rood licht, zonder helm of zonder
gordel). Met als doel een significante verbetering van de efficiency alsmede de kwaliteit is medio 2008 het
project AMBer (Afdoening Mulder Beroepen) van start gegaan Dat project is opgedeeld in 3 fasen ic.:
fase 1: herbouw functionaliteiten van Compas en meer sturingsmogelijkheden
fase 2: optimaliseren interne procesgang d.m.v. digitaal werken (introductie digitaal dossier) en
verbeteren werkstroombesturing
fase 3: optimaliseren procesgang en interfaces met externen, door middel van digitaal indienen

beroep door betrokkenen, ondersteuning in beslissing en beoordeling en elektronische
koppelingen.

Fase 1 en 2 zijn eind 2010 gerealiseerd en hebben geresulteerd in het systeem AMBer, een toekomstvast
geautomatiseerd systeem bestaande uit een Case Management Systeem (Siebel) dat gecombineerd is
(mb.v. de Oracle Servicebus; een integratie platform dat is ontworpen om op gestandaardiseerde manier
applicaties te verbinden) met een Content Management Systeem (UCM) voor de digitale opslag van
documenten en een documentgenerator (BI Publisher) voor de generatie van correspondentie.
Tegelijkertijd is de afdeling Mulder van CVOM gereorganiseerd. Fase 3 wordt in een later stadium
gerealiseerd.

Binnen het project is er behoefte aan tijdelijke ondersteuning.

Graag ontvangen wij uw aanbieding met CV(s) voor in de bijlage bijgevoegde functieproflelen.

Gaarne uw aanbieding mailen naar inhuurdeskom,nl.

Uw aanbieding dient uiterlijk vrijdag 30juni 2011 bij ons binnen zijn om bij de beoordeling te worden
meegenomen.

Alvast bedankt voor uw snelle reacties.

Voor inhoudeliike vragen kunt u contact opnemen met de heer
tel:

5-7-201 1



Bouwer (Senior)

Gewenste vaardigheden
Een specialist op het gebied van Siebel CRM die DVOM-l ken ondersteunen bij de beheer en vernieuwing van
het AMBet systeem gebaseerd op Siebel Public Sector, BI Publisher, UCM en OSB. De specialist wordt ingezet
op het fixen van incidenten en het ontwerpen en realiseren van changes in Siebel 8.1. met kennis van integratie
tussen Siebel en de andere AMBer componenten. levens wordt verwacht dat de kandidaat in staat is om
kennis over oa. Siebel over te dragen binnen DVOM-I Organisatie. De specialist heeft aantoonbare ervaring met
het schrijven van functionele en technische ontwerpen.

Gewenste competenties
— Siebel 8.1 kennis liefst ervaring met public sector module, met nadruk op integratie
— EAI kennis:

• Kennis van webservices
• integratie objecten
• Business services
• eScripting

t) ‘ Workflows
• UCM content management connector en hoe UCM met siebel geintegreerd
• BI Publisher connector en hoe BI Publisher met siebel geintegreerd
• Kennis van virtuele business objecten en componenten
• Oracle Service Bus technologie: inzicht in verwerkingsproces
• Triggers

— EIM kennis:
• Datafix ervaring
• EIM mapping
• ElMloadproces

— Configuratie:
• Siebel User interface bouwen
• Kennis van Siebel datamodel
• Kennis van Assignment manager en de implementatie ervan

Goede kennis van Siebel tools
— Administrator:

• Inzicht in Siebel architecture: Siebel servers, Siebel server componenten, Siebel server taken

Gewenste ervaring
Ervaring noodzakelijk met:
— Ontwerpen infrastuctuur & Installatie Siebel

C) - Active Directory
Ervaring gewenst met:
- OSB
- UCM
— Windows Administrator zaken
— Oracle database 1OG DBAzaken

Omschrijving werkzaamheden en taken
— Fixen van incidenten en problems in Siebel in samenhang met andere componenten in AMBer (Active

Directory, UCM, BI-Publisher, OSB, Kofax scanstraat)
— Het ontwerpen en realiseren van changes in Siebel in samenhang met andere componenten in AMBer

(Active Directory, UCM, BI-Publisher, OSB, Kofax scanstraat)
— Kennisoverdtacht naar DVOM-l organisatie

Inzet
— van 1-7-2011 Um 30-9-2011
— max 500 uur (400 + strippenkaartconstructie voor 100)
verlenging mogelijk
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DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: ‘de Opdrachtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heerCh, van der Voort, Directeur Bedrijfsvoering Parket-General.

en

2. c..C, gevestigd te E, hierna te noemen: ‘de opdrachtnemer’, verteenwoordigd door de heer -. ueiivery Manager.

VERKLAREN HET VOLGENDETEZIJN OVEREENGEKOMEN Q

ArtikeI 1 ONDERWERP

Lid 1 Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. AMBer.
De opdrachtnemer levert voor deze periode een medewerker m.b.t. flVOMII
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer - , hierna te
noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

Lid t De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge-
geven.

Lid II De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.

Lid Iii Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ton genoegen van DVOM/I.

Atrkei3 CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

Lid 1 De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van d” werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon.a van de Staat is de heer van DVOM/l. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de
Medewerker.

Lid II De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.

Lid III Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijid schriftelijk aan de Staat
meedelen.

Artikel 4 OMVANG EN VERGOEDINGEN

Lid 1 De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van d Medewerker
een vergoeding te betalen van ;i. BTW, inclusief reiskosten. Dat is mcl.
BTW per uur dat de Medewerker daaowti reljk zijn werkzaamheden heeft verricht.

Lid II Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
Lid iii De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 100 un werkzaam zijn voor de Staat.Lid IV De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt inclusief omzetbelasting

en inclusief reiskosten).
Lid V De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge

wijzigd.
Lid VI Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te

kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

Artik&5 WIJZIGING EN DUUR

Lid t Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.

Lit.i Ii Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, die ingaat op 1juli 2011 en eindigt op
30 september 2011.

Lid Il De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
Lid IV De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Lid V Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst

van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

Ard içel6 BETALING

Lid t De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
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urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienden factuur
gevoegd.

Lid III Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOMIF Den Bosch
t.a.v. Parket-General
Postbus 70575
5201 CZ Den Bosch
o.v.v. referentie: 450064280213200070907
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevallen. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.

Lid IV De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid lii, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemerop te geven bank- of girorekening in Neder
land.

Lid V De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.

Lid Vi De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.

Lid ‘/11 Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
“... ) Staat in tekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen

doen.

Artikel 7 GEHEIMHOuDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem In verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt

Lii! De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op genedei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking

Lid II De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklahng (bij
lage A).

Lid II De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
Lid IV De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.

Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkomlng
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven

0 gaat.

Artikel 3 OVERNEMEN VAN PERSONEEL: OMKOPING, BELANGENVERSTRENGELING

Lid 1 De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaam heden laten verrichten.

Lid II De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

Artikel 9 OvER0RACI-rr RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERftANNEMING

Lid 1 Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftehjke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

Artikel 10 HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

Lid 1 De standplaats van de medewerker is DVOM te Utrecht.
Lid Ii De Staat zal de Medewerker in het In Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter

beschikking stellen.
Lid lii Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Lid IV Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden

gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Lid V Door of namens opdrachtgever kunnende huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.
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TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rijksinkoopvoorwaarden dienstverlening (ARVODl2OO8) maken een integraal deeluit van dit contract.
De algemene leverings en betalingsvoonvaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemeneof bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

nameide Staat der Nederlanden, namenE 5tCCt, .

(han

i:..f
(datum) (datum,

0

BULAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARXNG (VERPLICHT)
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fDVOM)

Van: Inhuurdesk OM (PaG s-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 8 augustus 2012 13:19
CC: •DVOM/I) 2.
Onderwerp: CV ultvraag ontwerper/bouwer
Bijlagen: Competenties Ontwerper Bouwer AMBer.doc

Urgentie: Hoog

Beste accountmanagers,

Graag ontvangen wij uw aanbieding met CV(s) voor in de bijlage bijgevoegde functieprofiel.

Gaarne uw aanbieding mailen naar inhuurdeskom.nl.

Uw aanbieding dient uiterlijk vrijdag 10 augustus 2012 bij ons binnen zijn om bij de beoordeling te worden
meegenomen.

‘ Ioor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de hee @orn.nl tel:

Alvast bedankt voor uw reacties. \O k_U 2e.

Met Vriendelijke groeten,

Transactiebegelelder Inkoop

Openbaar Mini5terîe
Dienstverleningsorganisatie OM
Let op adres DVOM Inkoop is gewijzigd
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 R6 Utrecht

T: 030 7020 750 (Inkoop alg.)
D: -

M:-

uvom rn<oopom ni
www.om,nl

Niet aanwzlg op vrijdagmiddag

“Laat door niemand je glimlach wegnemen, geniet van elk moment en wacht niet tot je doel bereikt is”

1



Systeemontwikkeling en Realisatie (Senior)

Gewenste vaardigheden
Een specialist op het gebied van Siebel CRM die DVOM-l kan ondersteunen bij de beheer en
vernieuwing van het AMBer (Afhandeling Mulder Bemepen) systeem gebaseerd op Siebel
Public Sector, BI Publisher, UCM en OSB.
De specialist wordt ingezet op;
- Het migreren van een OTAP omgeving van Windows naar Linux
— Het oplossen van incidenten
— Het ontwerpen en realiseren van changes in Siebel 8.1 met kennis van integratie tussen

Siebel en de andere AMBer componenten.
Tevens wordt verwacht dat de kandidaat in staat is om kennis over o.a. Siebel over te dragen
binnen DVOM-I organisatie. De specialist heeft aantoonbare ervaring met het schrijven van
functionele / technische ontwerpen en ontwikkelen in Siebel CRM.

Gewenste corn petenties
— Siebel 8.1 kennis liefst ervaring met public sector module, met nadruk op integratie
— EAI kennis:

Kennis van webservices
• Integratie objecten
• Business services
• eScripting
• Workflows
• UCM content management connector en hoe UCM met siebel geintegreerd
• BI Publisher connector en hoe BI Publisher met siebel geintegreerd
• Kennis van virtuele business objecten en componenten
• Oracle Service Bus technologie: inzicht in verwerkingsproces
• Triggers

— EIM kennis:
• Datafix ervaring
• EIM mapping

EIM bad proces
— Configuratie:

• Siebel User interface bouwen
• Kennis van Siebel datarnodel

Kennis van Assignment manager en de implementatie ervan
• Goede kennis van Siebel toobs

— Administrator:
• Inzicht in Siebel architecture: Siebel servers, Siebel server componenten, Siebel

server taken

Gewenste ervaring
- Ervaring noodzakelijk met:

• Ontwerpen infrastuctuur & Installatie Siebel
• Active Directory

— Ervaring gewenst met:
• OSB

UCM
• Windows Administrator zaken
• Linux
• Oracle database 70 en 11 G DBA zaken

Omschrijving werkzaamheden en taken
- Migreren van een OTAP-omgeving van Windows naar Linux
— Fixen van incidenten en problems in Siebel in samenhang met andere componenten in

AMBer (Active Directory, UCM, Bl-Publisher, OSB, Kofax scanstraat)
— Het ontwerpen en realiseren van changes in Siebel in samenhang met andere

componenten in AMBer (Active Directory, UCM, BI-Publisher, OSB, Kofax scanstraat)
- Kennisoverdracht naar DVOM-I Organisatie

Inzet
Inzet wordt gevraagd van z.s.m tot 1 januari 2013.



NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER

NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST (TIM)

UURTARIEF EXCL. BTW

UURTARIEF INCL. BTW

MAXIMAAL AANTAL UREN

LIMIET INCL. BTW

KOSTENSOORT

KOSTEN PLAATS

125b

OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR ONTWERPER/BOUWER

40600002063

ONTWERPERIBOUWER

13AUGUSTUS2012

31 DECEMBER 2012 MET OPTIE OP VERLENGING TOT EIND
MAART2013

ICL. REISKOSTEN)

$ INCL. REISKOSTEN) C
784 UUR

424260

215155



DE ONDERGETEKENDEN

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: de flndrachtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heet

MSc EMPM, Directeur DVOM.

en

2. gevestigd te hierna te noemen: de opdrachtne
met, vertegenwoordigd door de heer

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP

Lid Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. DVOM. De
opdrachtnemer levert voor deze periode een medewerker t.b.v. het project AMBer.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de heet in,
hierna te noemen: ‘de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.

Lid II De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van DVOM.

1! CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
1 over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

.O U.c 2. van de Staat is de heei s DVOMIAMBer. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de
Medewerker.

Cie! ii De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.

Lid 1fl Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijid schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

Lid 1 De Staat verplicht zich aan de oç-lraihtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Mp.dewerker
een vergoeding te betalen van l. BTW, inclusief reiskosten. Dat Is €
BTW per uur dat de Medewerker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.

Ii Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
i.id BI De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 784 uren werkzaam zijn voor de Staat.
Lid Rt De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € nclusief omzetbelasting

en inclusief reiskosten).
Lid ‘1 De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge

wijzigd.
Lid VI Voor tekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te

kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, die ingaat op 13 augustus 2012 en ein
digt op 31 december 2012.

L1’i Iii De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
Lid IV De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Lid V Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst

van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal dein Artikel 4 LId 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in tekening brengen.

LI II De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
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urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.

Lid 1H Elkefactuur moet worden gezonden naar
OVOM
t,a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 70575
5201 CZ Den Bosch
o.v.v. referenUe: 40600002063
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. Defactuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.

Lid IV De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.

Lid V De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.

Lid Vi De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.

Lid VII Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
LJ Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen

doen.

Artikel 7 GEHEIMHOUDING
De opdrachtnerner zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.

Lid 1 De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking

Lid II De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).

Lid lii De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
Li:l IV De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.

Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

Artikel S OVERNEMEN VAN PERSONEEL; OMKOPING, BELANGENVERSTRENGECING
De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt t.itgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.

Lid 1 De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

ti-sl9 OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERMNNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

Artikel 10 HUISHOUDELIJKEASPECTEN

Lid 1 De standplaats van de medewerker is DVOM te Utrecht.
Lid 11 De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter

beschikking stellen.
Lid III Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Lid IV Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden

gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Lid V Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.
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TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2010) maken een integraal deel uit
van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

der Nederlanden, nen S

Øtkening)

/

2L.
(datum) (datum)

0

0

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (VERPLICHT)
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(DVOM) ) j.JJ3

Van: tnhuurdesk OM (DVOM)
Verzonden: woen5dag 19 februari 2014 16:07
CC: Inhuurdesk OM (DVOM)
Onderwerp: offerteaanvraag GPS-Opleider
Bijlagen: ARVODI-2011_0.pdf; Profiel GPS-opleider.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met een CV en tarief voor de functie “GPS-Opleider”
Bijgaand treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

Planning Datum
Versturen offerte aanvraag 19-2-2014
‘1ogelijkhed tot vragen stellen 2 0-2-2014
Beantwoording vragen 2 1-2-2014
Indienen offerte 26-2-2014
Beslissing 28-2-2014
Start werkzaamheden z.s.m.

Gelieve uw aanbieding uiterlijk op 26 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te versturen.
De voorwaarden van de ARVODI zijn van toepassing op de opdracht.

Met vriendelijke groet,

‘o ctQ
Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop
‘3ezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 Bi Utrecht

‘. Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

E cWominkoo@om.n!
www.om.n)



DPENEAAR MINISTERIE Diensivcrleningsorganisatie O1

GPS-Oplefder

Organisatie t Openbaar Ministerie
Dienstonderdeel t Dienstverleningsorganisatie OM, afdeling DVOM /1
Standplaats t Utrecht en overige OM-onderdelen
Periode t Tijdelijk (maart 2014 tim 30 juni 2014, optie tot verlenging van 6 maanden
Inzet t 32 uur per week
Bandbreedte : Tarief tussen € 60 - 85 exclusief btw

Inleiding
Binnen het OM is een dienstverleningsorganïsatie (DVOM) opgericht die als shared service
organisatie werkt voor de OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën,
Personeelszaken, ICT en Facilitaite Zaken ondergebracht. Deze nieuwe, groeiende organisatie
verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee

Q ondersteunend aan het primaire proces van het OM.
Voor de afdeling Implementatie en Opleidingen in Utrecht zijn wij op zoek naar een opleider voor
GPS.

Taken waaruit de functie bestaat
Expertise voor het ontwikkelen en geven van opleiding GPS en het organiseren, begeleiden en
uitvoeren van implementatiewerkzaamheden ten behoeve van GPS, Daarnaast analyseert u de
resultaten en doet aanbevelingen voor de implementatie.

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau met affiniteit op ICT-vakgebied
• Minimaal 5 jaar werkervaring als opleider
• Bij voorkeur kennis van de OM-organisatie en de Organisatie van de ketenpartner.
• Kennis van GPS
• U heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden
• U kunt goed plannen en organiseren

p
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DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: ‘de flnrtrchtgever’, voor het onderdeel Openbaat Ministerie vertegenwoordigd door de heer

‘tO l..Aj\ , EMPM, Directeur DVOM.

en

2. Ç(’Çij( stigd te
.... Je . , hierna te noemen: de op

ucLntnemer’, vertegenwoordigd door mevrouw

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. GPS oplei
dingen.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer mevrouw R. Algra in, hierna te
noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WAARAAN DE WERIÇZMMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven. (3De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon
van de Staat is de heer rens van zaltbommel. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de Me
dewerker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker
een vergoeding te betalen van $ ;1. BTW, inclusief reiskosten. Dat is € BTW

0 LÔ1 j per uur dat de Medewerker daaowerKecljk zijn werkzaamheden heeft verricht.
Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1376 uren werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € isief omzetbelasting
en inclusief reiskosten).
De In Lid t bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken , de
periode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op 31 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke Ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETAUNG

De opdrachtnemer zal de In Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat In rekening brengen.
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De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.
Elke factuut moet worden gezonden naar
DVOM
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009558.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de Inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim Is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het Is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redefljkerwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschiift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lageA).
De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaatde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder anmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

OVERNEMEN VAN PERSONEEL OMKOPING, BEL4NGENVERSTRENGELING

De opdrachbiemet zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bi) de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OvERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERANNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter
beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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Binnen de in Artikel 7 Lid III en Attiket 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing

Aldus getekend,

namens de Sta ferlanden, nam)sp’RAX

aoiKeo)

....2].

3/2o/9 tO(datum) (datum)

0

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKI.ARING (VERPLICHT)

BIJLAGE B. BRi EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE 0. ARBIT 2010
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127a 1
Van: lnhuurdesk OM (OVOM) [mailto:inhuurdesk@om.nll
Verzonden: woensdag 29 januari 2014 15:14
Onderwerp: CV uitvraag helpdeskmedewerker ICT
Urgentie: Hoog

Beste accountmanager,

Zie de aanvraag in de bijlage, hierbij nodig ik u uit om een geschikte kandidaten aan te bieden voor
de gevraagde rol, uw aanbieding mailen naar

Uw aanbieding dient uiterlijk dinsdag 4 februari 2014 bij ons binnen zijn om bij de beoordeling te
worden meegenomen.

Gaarne uw aanbieding mailen naar inhuurdesk@om.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Facilitymedewerker Rijksrecherche
Telefoon: 088
Mobiel: 06 to LcMail:

Alvast bedankt voor uw reacties.

Met Vriendelijke groeten,

Medewerker Administratie Inkoop

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 83 Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht
Let op !!!!!! Factuuradres is gewijzigd !W
Factuuradres: T.a.v credIteurenadmnIstratle
Postbus 10082
3505 AB Utrecht

J T: nRR4,c min tinkooD alg.)
M:
E inhuurdesk(aiom.nI
E www,pm.nI

Niet aanwezig op vrijdagmiddag
“Laat door niemand je glimlach wegnemen, geniet van elk moment en wacht niet tot je
doel bereikt is”

“Remember the past, plan for the future, but live for today, becouse yesterday is gone and tomorrow
may never come”

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is be5temd. Indien u niet de geadres5eerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



0

De Rijksrecherche (RR) levert nationaal en internationaal een bijdrage aan het waarborgen
van een betrouwbare overheid. Zij verricht onpartijdig en met distantie onderzoek naar
(vermeend) strafbaar gedrag van -in het bijzonder- overheidsfunctionarissen.

Ter versterking van het team dat de ICT ondersteuning verzorgd, zoekt de RR een
gekwalificeerd helpdeskmedewerker.

Profiel:

• Aantoonbare ervaring als medewerker helpdesk ICT
• Goed inlevingsvemiogen bij contact met eindgebruikers
• Gestructureerd kunnen overdragen van incidenten naar en 3 lijn
• Gedegen kennis van Windows 7
• Bekend met basishandelingen (m.n. autorisaties) Active Directory (Microsoft AD)
• Inrichten werkplekken op basis van irnages (werkplek ondersteuning algemeen)
• Basiskennis ICT netwerken
• Basiskennis Citnx omgevingen
• Redelijke kennis van gebruik Microsofi Office

Naar verwachting zal de inzet minimaal gedurende 2014 zijn voor minimaal 4 dagen per
week.

Een antecedenten onderzoek maakt standaard deel uit van de selectie procedure.



-___.

E7b]

0 ‘EREENKOMST INHUUR DERDEN

IN UUR HECPDE$KMEDEWERKER

40600008794NUMMER OVEREENKOMST
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HELPDESKMEDEWERKER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMS : 10 FEBRUARI 2014
EINDOATUM NADERE OVEREENKOMST /M) 31 DECEMBER 2014
UURTARIEF EXCL. BTW € CC. REISKOSTEN) )UURTARIEF INCL. BTW € NCL. REISKOSTEN)

MAXIMAAL AANTAL UREN 1760 UUR

LIMIET INCL. BTW
€

KOSTENSOORT
424390

KOSTENPLAATS 210205



DE ONOERGETEKENDEN:

De Staat det Nederlanden, waar an de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna tenoempn eve?, vo t het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heetcteur Rijk recherche.

2. stigd t iierna te noemen. ‘de opdrachtneme, vertegenwoordigd door de hee s Manager.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVER ENGEKOMEN

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert on er hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.bv. de helpdeskICT voor de Rfjksrecherc e
Voor de uitvoering van U ze Overeenkomst zet de opdrachtnemer de heet Simon van Brakel in,hierna te noemen: ‘de Me lewerker’ een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid

EISEN WAARNN DE WERKZ MHEDEN MOETEN VOLDOEN
De Medewerker moet de egels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden gegeven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelingen verrichten, behalve v or zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.Werkzaamheden moeten rorden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACWEN EN RAP Ofl

De contactpersonen van e Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,over de uitvoering van n werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoonvan de Staat is de heet .s. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de MedewerkerDe Medewerker zal zo dil4wijls as de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haarwerkzaamheden verslag doen
Indien zich een omstandibheld voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijkemate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staatmeedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich an de ondrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerkereen vergoeding te betalen1 van € BTW, inclusief reiskosten. Dat is € . BTWper uur dat de Medewerker daadwerKeirjK ZIJD werkzaamheden heeft verricht.Uren besteed aan woon-wrkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.0 De Medewerker zal in dez contractperiode maximaal 1 760 uren wrrkzaam zijn voor de StaatDe overeenkomstig Lid llI maximale vergoeding bedraagt € usie! omzetbelasting ten inclusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden gewijzigd,
Voor rekening van de opcrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden tekunnen verrichten, en voorks alle belastingen en heffingen

WUZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de opdrachtnemer ondertekend eschrift
Deze overeenkomst is geIoten voor de bepaalde periode, die ingaat op 10 februari 2014 en eindigt op 31 december 2014
De Staat mag deze overeekomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.De opdrachtnemer kan dee overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomstvan kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen éénweek heeft ondertekend.

S ETALING

De opdrachtnemer zal de ir1 Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aande Staat in rekening brengën
De Medewerker stelt aan hI einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkteuren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
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HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

8794.
-zien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moetde naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe• De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat wordent voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.• mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 katenderdagen ia ontvangst betan door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder

g te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst9fl juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
g verlenen.
n verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten optaat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kanet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding

ing vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan deracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen

een de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter beiiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
ontract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van ditarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,iaken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract noodvoorschrift hem tot bekendmaking
t is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij

ing maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
achtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
onder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €te komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen.de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden bedevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven

verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
nemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
oestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar-

De standplaats van de me ewerker is op de vestiging van de Rijksrecherche.De Staat zal de Medewerkr in het in Lid 1 bedoelde kantoor geschikte werkruimte ter beschikkingstellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.Binnen de in Artikel 7 Lid )I en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken wordengemaakt over de inzet, wellktijden en zaken als vakanties
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd

mens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge—

gezonden naar

tratie
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voegd.
Elke factuur moet word ei
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den heeft verricht bevatte
gewijzigd. Facturen die ni
De Staat zal elke rekenin
len door overmaking op e
land.
De Staat mag een rekeni
of een registeraccouritant
alie veriangde medewerki
De opdrachtnemer mag z
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OVERNEMEN VAN PERSONEE OMKOPING. EELANGENVERSTRENGELING
De opdrachtnemer zal ge
jaar na afloop daarvan pe
overeenkomst niet tegen
De opdrachtnemer verkla
aangeboden of gegeven o

OVERDRACHT RECHTEN EN V

irende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
onen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
rgoeding werkzaamheden laten verrichten.

rt dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

RPLICHTINGEN. ONDERAANNEMING
Overdracht van rechten er
den van werk aan ondera
voorafgaande schriftelijke
den verbinden.
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De algemene Rijks inko
deel uit van dit contract.
De algemene levecings
of bijzondere voorwaard

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINI SVERKIARING (VERPliCHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEt

BIJlAGE C GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBIT 2010

(handtekening)

pvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal

n betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
1 van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.
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Van: NOM/FB inkoop) kö LâVerzonden: woensdag 4 december 2013 15:27
Onderwerp: RE: Offerteaanvraag Projectmanager profiel 2 Trajectcontrole

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met een CV t.b.v. de projectmanager prof9el 2
voor het LPW.

Bijgaand treft u de offerteaanvraag aan.

Gaarne uw aanbieding uiterlijk op 11 december 2013 om 12.00 uur mailen naar
In h u u rd eskom. n 1

Met vriendelijke groet,

Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie

Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop

Bezoekadres: Papenderpseweg 65, 3528 83 Utrecht

Postadres: Postbus 8060, 3503 R8 Utrecht

0
T088

M

- J 10Ld2t

E dvominkoooom.nl

www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that Is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
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Offerteaa nvraag
“Projectmanager 2 Trajectcontrole”
Openbaar Ministerie

Opdrachtgever: Landelijk Parket Team Verkeer (LPW)
Uitvoerder: Dienstverleningsocganisatie OM (DVOM)
Afdeling: Inkoop
Naam contactpersoon:
Kenmerk: DVOM/Inkoop/LPW projectmanager
Postadres: Postbus 8060, 3503 R8 Utrecht
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 8] Utrecht

E-mail: Inhuurdesk@om.nl

Datum: 4 december 2013
Versie: 1.0

t .j e

Copyrlght.
Niets Uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen In een geautomatiseerd gegevensbestand, ofopenbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hel2ij elektronisch, mechanisch, door fotokopleën, opnamen ofenig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OM.

Vertrouwelijkheid
Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als dusdanig te worden behandeld door de ontvanger.Onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door ontvanger in het kader van de aanbestedingsproceduremet betrekking tot deze offerteaanvraag. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.

Gebruik merknamen of typen
Daar waar in het aanbestedingsdocument en/of de Bijiagen merken, octroolen of typen, of een bepaalde oorsprongof productie worden genoemd, dient gelezen te worden “of gelijkwaardig.”



-

DPENEAAR MINISTERIE

INHOUD

1. INLEIDING 1

1.1. INLEIDING 1

1.2. BEDRIJFSPROFIEL 1

1.3. LANDELIJK PARKECTEAM VERKEER 1

1.4. TF1AJEECCONW0LE 2

1.5. DOQJMENTEN 3

1.6, CONTACCGEGEVENS 3

2. BESCHRIJVING OPDRACHT EN UITGANGSPUNTEN 4

2.1 AGITERGROND, AANLEIDING EN DOEL VAN HEt PROJECt 4

2.2. VOG EN GEI-EIMêJUDING VERKLARING 5

3. OFFERTE PROCEDURE 6

3.1. PROCEDURE 6

3.2. VERGOEDINGEN 6

3.3. VOORBEHOUDEN 6

()3.4. WIJZE VANAANBIEDEN VANDEINSOflIJVINGEN 6

3.5. GEVRAAGDEINFORMATIE 6

3.6. PLANNING OFFERTEPROCEDORE 6

3.7. DE OVEREENKOMSt 7

3.7.1. FACtURERING 7

3.8. COMMUMCATIE 7

3.9. ALGEMENE EISEN AAJ4 DE INSGIRIMNG 7



DPENBAAR MINiSTERIE

3.9.1. KosrEN VAN DE INSO-IRIJVING .8

3.9.2. INDIENING VAN DEINSOIRIJVING 8

3.9.3. VoosoWrEN VOOR HEF MNANOËLE DEEL VAN DE AANBIEDING 8

4. BEOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN 9

4.1. PROCEDURE VAN BEOORDELEN 9

Ç 4.2. WIJZE VAN BEOORDELING 9

4.3. BEOORDELING OP DE UTrSWmNGSGRDNDEN EN MINIMUMEISEN 9

4,4. BEOORDELING OP GUNNINGCRITERIA 9

4.5. GUNNING 10

4.6. AKKOORD MET PROCEDURELE EISEN EN INSO-IRI.MNGSIJSEN 10

4.7. GESCJ-EKTHEID VAN HEr BEDRIJF VAN DE INSO-RUVER 10

4.7.1. UTISLumNGSGRONO€N 10

4.7.2. MIt’UMUMEISEN 11

4.8. GUNMNGSCRTrERLA 11

4.9. INHOUDEUJKE BEOORDELING 11

4.10. GENDOOE[NGSrERNIJN INSO-iRIJVING 11

5. BULAGEN 13

BIJLAGE 1 : PRO6EL PROJECTMANAGER 2 14

KENNIS & ERVARING 14

COMPETENTIES 15

BIJLAGE 2: UITSLUI]1NGSGRONDEN 16

BIJLAGE 3: MINIMUM IJS - REFEREImE 18

BIJLAGE 4: FORMAT NOTA VAN INUO-D1NGEN 19

BIJLAGE 5: CONCEE OVEREENKOMST 20



BULAGE6: ARVODI-2011 .25

1

0.



1. Inleïding

1.1. Inleiding

Voor u ligt een offerteaanvraag In het kader van de Nationale Aanbesteding ten behoeve van
een Projectmanager voor de tcajectcontrole.

Het doel van deze offefteaanvraag is om een geschikte kandidaat te zoeken voor de
bovengenoemde functie voor 1 jaar, vanaf 1 januari 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van 1 jaar.

Deze offerteaanvraag bevat onder meer een beschrijving van de opdracht en de procedure
volgens welke u op deze opdracht kunt inschrijven.

In dit hoofdstuk worden de organisatie, het doel van de opdracht nader beschreven. Verder
worden in hoofdstuk 2 de beschrijving van de opdracht en uitgangspunten beschreven. In
hoofdstuk 3 is de ofterteprocedure beschreven. Ten slotte is de beoordeling van de
inschrijvingen in hoofdstuk 4 beschreven.

1.2. Bedrijfsprofiel

Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 19
arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’
eenheden, te weten het BOOM (Bureau Ontneming OM), het Landelijk Parket, het Functioneel
Parket, de CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (DienstVerleningsorganisatie OM) en de
Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd.
In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het vijfkoppige College van procuceurs-generaal. Het College
is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe
handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg
voor de Organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan
onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire
taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in
sommige gevallen, specialismen.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie:
www.om.nl

1.3. Landelijk Parket Team Verkeer

Het Landelijk Parket Team Verkeer (LPW) hét expertisecentrum verkeer en vervoer van het
Openbaar Ministerie. Het LPW levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid, een schoner
milieu en een betere doorstroming van het verkeer. Om dat te bereiken wordt samengewerkt
met een groot aantal partnerorganisaties.
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Het Team Verkeer geeft adviezen over wet- en regelgeving op verkeersgebied aan onder meer
het OM, justitie, politie en weggebruikers. Daarbij ondersteunt ze de
verkeershandhavingsteams die actief zijn bij alle eenheden van de politfe; landelijk meer dan
700 mensen. Deze teams houden zich volledig met verkeerscontroles bezig volgens een
unieke systematische werkwijze. Op basis van grondige ongevalsanalyses en
overtredingspercentages controleren ze op overtredingen die de meeste slachtoffers in het
verkeer maken. Dat zijn:

• rijden onder invloed;
• rijden met een te hoge snelheid;
• rijden door het rood;
• niet dragen van de helm;
• niet dragen van de gordel.

1.4. Trajectcontrole

Trajectcontrole wordt gebruikt om snelheden te meten en overtreders te bekeuren.
Kenmerkend is dat de snelheid niet op één punt wordt gemeten, maar dat het om de
gemiddelde snelheid over een langere afstand gaat. Trajectcontrole werkt in principe zeven
dagen per week, 24 uur per dag.

Weggebruikers blijken zich met trajectcontrole goed aan de snelheidslimiet te houden. Op
trajecten waar aanvankelijk vaak de snelheid werd overschreden, is het
overtredingspercentage teruggebracht naar minder dan één procent, Trajectcontrole komt de
verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het milieu ten goede. Op dit moment
zijn 11 systemen operationeel.

Werking van trajectcontrole
Bij trajectcontrole hangen cameras op verschillende punten langs de weg, dle opnames
maken van ieder passerend voertuig. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde
snelheid. Ligt die hoger dan de maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring
thuis gestuurd. Trajectcontrole is niet bedoeld als vervanging van de flitspalen, maar is een
aanvulling op de bestaande controlemethoden (flitspalen, lasergun, mobiele radarapparatuur,
videosurveillance etc.). Sommige trajectencontrolesystemen zijn vanwege de wegindeling
(door op- en afritten) opgedeeld in meerdere delen, ook wel secties genaamd. In Iedere sectie
wordt daar de snelheid gemeten.

Huidige trajecten
In Nederland zijn 11 trajectcontrolesystemen:

• A2 tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen (in beide richtingen)
• A4 tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep
• A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude (in beide richtingen)
• AlO tussen Nieuwe Meer en Coentunnel (in beide richtingen)
• A12 parallelrijbanen en hoofdrijbaan, tussen Lunetten en De Meern (In beide richtingen)
• A12 tussen De Meern en Woerden
• A12 Utrechtsebaan, tussen Prins Clausplein en Den Haag (in beide richtingen)
• A13 Overschie, tussen Berkel en Rodenrijs en Kleinpolderplein (in beide richtingen)
• A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein (in beide richtingen)
• A58 Tussen Bergen op Zoom en Roosendaal (in beide richtingen)
• Westerscheldetunnel (in beide richtingen)
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1.5. Documenten

Alle verstrekte exemplaren van deze offefteaanvraaq (inclusief de bijlagen) zijn in bruikleen
afgestaan, blijven te allen tijde eigendom van het OM en dienen op eerste verzoek direct te
worden geretourneerd. Niets uit deze offerteaanvraag mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming aan derden worden doorgegeven dan wel voor enig ander doeleinde dan het
doen van een inschrijving worden aangewend.

1.6. Contactgegevens

Gedurende de aanbestedingsprocedure verloopt alle communicatie uitsluitend met
onderstaande contactpersoon.

Aanbestedende dienst: Openbaar Ministerie (OM)
Organisatie: Dienstverleningseenheid Openbaar Ministerie (DVOM)

(“ Afdeling: Inkoop
“ ) Naam contactpersoon:

Telefoonnummer 2

Email: Inhjçnl
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

L
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2. BESCHRIJVING OPDRACHT EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Achtergrond, aanleiding en doel van het project

Het LPW heeft in 2011 een Europese aanbesteding uitgevoerd, met de (interne) naam EG033.
Het betrof een aanbesteding voor nieuwe trajectcontrole systemen (TCS’en). De aanbesteding
heeft eind 2011 geresulteerd In 4 Raamovereenkomsten (ROK’S) met 4 verschillende TC
leveranciers. Tevens zijn eind 2011 2 Nadere overeenkomsten (NOK’S) gegund aan 2 TC
leveranciers voor TC-systemen op de A2.

Medio 2012 zijn er na een uitvraag binnen de ROK’s opnieuw 3 NOK’s gegund aan 3 TC
leveranciers, voor systemen op de A4, AlO en A13. De implementatie en acceptatie van 2 van
deze 3 systemen zal moeten worden afgerond in het eerste halfjaar van 2014.

Het LPW heeft besloten om in 2014 binnen de ROK’s van EG033 opnieuw een viertal uitvtagen
te doen, voor 4 nieuwe TCS’en. Hierna zullen nog een aantal uitvragen uitgevoerd worden, in
totaal leidend tot zeven nieuwe systemen. Als voorbereiding hiervoor dienen de ervaringen
met de lopende projecten te worden verwerkt in de nieuwe aanbesteding (m.n. in de
speciflcaties en randvoorwaarden), zodat deze aanbesteding en de realisatie van nieuwe
systemen efficiënt en effectief zal verlopen.
Daarnaast heeft het LPW besloten om het (tactisch) beheer en onderhoud binnen LPW zelf in
te richten en om deze inrichting projectmatig uit te voeren. Deze Inrichting is in het 4e
kwartaal van 2013 begonnen. Doelstelling 5 om een overdraagbare beheerorganisatie neer te
zetten.
Ook is besloten dat de verwerking van de overtredingen niet meer door de politie, Landelijke
eenheid wordt uitgevoerd, maar door het C]I8. Dit betekent dat alle bestaande systemen
moeten worden aangepast op oplevering van de overtredingsbestanden aan het CME.

De in te huren projectmanager zijn derhalve benodigd voor:
• Afronding implementatle van lopende ontwikkeling (TCS AlO, A13)
• Overdracht naar beheer van TCS AlO, A13
• Voorbereiden, opstarten en uitvoeren nieuwe uitvraag binnen de Europese

aanbesteding EG033
• Aansturen van de hieruit resulterende implementatieprojecten
• Aanpassing van alle TC-systemen op verwerking door CME
• Continueren van de inrichting van het tactisch beheer TCS binnen LPW

Resultaat
Het resultaat van de opdracht aan de projectmanager moet zijn:
De nieuwe systemen van A10 en A13 zijn in productie genomen en zijn overgedragen aan
beheer
Een nieuwe uitvraag is gedegen voorbereid door de ervaringen van de lopende en afgeronde
projecten te verwerken in de uitvraag.
De uitvraag binnen EG033 voor nieuwe systemen is uitgevoerd en heeft geresulteerd in
gunning aan de mantelpartijen
De gegunde opdrachten resulteren In werkende TCS’en
De nieuwe, werkende TCS’en zijn overgedragen naar beheer binnen LPTV
Alle TCS’en zijn aangepast voor verwerking door liet CJIB
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Het tactisch beheer binnen LPW is ingericht en is overdraagbaar naar een andere organisatie.

2.2. VOG en geheimhouding verklaring.

Voor de start van de werkzaamheden dient de inschrijvende partij een verklaring van goed
gedrag (VOG) te overhandigen van het in te zetten personeel. Indien blijkt dat de VOG
onverhoopt niet afgegeven kan worden, dan wordt de inzet van de medewerker direct
beëindigd,

Voor de start van de werkzaamheden dient door het In te zetten personeel een
geheimhoudingverklaring getekend worden. Daarnaast geldt een integriteitscode bij het OM.

.5
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3. OFFERTE PROCEDURE

3.1. Procedure

Gezien de omvang, de aard, de plaats van uitvoering en het karakter van de opdracht is deze
opdracht niet grensoverschrijdend, Conform de Gids Proportionaliteit is de nationale
meervoudge onderhandelingsprocedure van toepassing op deze opdracht.

3.2. Vergoedingen

Het OM Is aan geen enkele inschrijver een vergoeding verschuldigd voor het Indienen van de
inschrijving en/of aanleveren van de informatie.

3.3. Voorbehouden

Het OM behoudt zich -zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn
gehouden- in ieder geval het recht voor om:
a. de procedure tussentijds om haar moverende redenen af te breken of op te schorten;
b. tijdsplanningen te wijzigen (met uitzondering van wettelijk minimum vastgestelde
termijnen);
c. de opdracht niet te gunnen;
d. een inschrijving waarin voorbehouden zijn opgenomen of die niet voldoet aan de door het
OM gestelde voorwaarden, niet In aanmerking te nemen voor gunning.

3.4. Wijze van aanbieden van de Inschrijvingen

Inschrijvingen dienen uiterlijk op 11 december 2013 om 12.00 uur zowel per email als per
post te worden gestuurd aan: nhuurdesk@om.nl

Contactpersoon voor deze offerteaanvraag is

Tel

3.5. Gevraagde informatie

De informatie in de inschrijving dient compleet te zijn (d.w.z. een antwoord te bevatten op alle
in deze Offerteaanvraag gestelde vragen en gevraagde informatie).
Aanvullende informatie die verstrekt worden na de sluitingsdatum zal niet geaccepteerd
worden, tenzij om de betreffende informatie uitdrukkelijk is verzocht door het OM en het OM
door acceptatie daarvan niet in strijd handelt met regelgeving.

3.6. Planning offecteprocedure

Hieronder is de planning opgenomen. U dient er rekening mee te houden dat deze planning
eenzijdig (tussentijds) gewijzigd kan worden door het OM. Hierover wordt u dan tijdig
geïnformeerd.
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Planning ;r t. Datum

Verzenden van de oferteaanvraag naar geselecteerde inschrijvers 4 december 2013

DeadlIne stellen varagen door geinteresseerden m.b.v. standaardformu’, 5 december 2013

Verzending nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen 6 december 2013

Slwtingstermijn inschrijvingen om 12.00 uur
- 11 december 2013

Mededeling van gunning 16 december 2013

Start werkzaamheden t-- 1 januari 2014

Evaluatie November 2014
—-..---

3.7. De overeenkomst

Uitvoering van de opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding
van de overeenkomst met verwachte ingangsdatum van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot één keer verlenging van één jaar.

Op de uitvoering van de opdracht Is de als Bijlage 5: (concept) overeenkomst van toepassing.
De ARVODI 2011, zoals opgenomen in Bijlage 6 zijn aanvullend van toepassing op de
overeenkomst.
Deze Offerteaanvraag, de inschrijving van de gegunde inschrijver en de ARVODI zullen als
bijlagen integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

Uw eigen algemene (leverings)voorwaarden of voorwaarden van derden zijn nadrukkelijk
uitgesloten.

37.1. Facturering

De facturering zal maandelijks op basis van de bestede uren plaatsvinden.

3.8. Communicatie

Eventuele vragen of opmerkingen over de offerteaanvraag kunnen volgens bijlage 3:
Format Nota van Inlichtingen per email: jrdesj@om.nl worden ingediend vôâr 5

( december 2013.

Vragen die niet via dit format worden gesteld, worden niet in behandeling genomen.
Vragen die tijdig (vôôr de sluitingsdatum voor het Indienen van vragen) zijn ontvangen,
worden geanonimiseerd in de Nota van Inlichtingen beantwoord. De Nota van Inlichtingen
wordt aan alle gegadigden gestuurd.

3.9. Algemene eisen aan de inschrijving

Inschrijvingen die niet voldoen aan de hieronder weergegeven vormvereisten worden
uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding.

Taal: De inschrijving dient volledig in het Nederlands te zijn gesteld.
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• Ondertekening: De inschrijving dient te worden ondertekend door een of meet
personen die bevoegd zijn de inschrijvende onderneming te binden. De
bevoegdheid dient te kunnen worden vastgesteld aan de hand van de door de
inschrijver in te dienen gegevens uit het Handelsregister.

• Geldigheidsduur: de inschrijving is tenminste geldig tot 30 dagen na de uiterste
inleverdatum. Tot die datum heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod.

3.9.1. Kosten van de inschrijving

Aan OM kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen
van de Inschrijving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden.

3.9.2. lndiening van de inschrijving

Indiening van uw inschrijving kan uitsluitend op het vermelde adres. U dient als
onderwerp te vermelden: “Offerte Projectmanager trajectcontrole”

De indeling van uw digitale offerte moet de volgende onderdelen bevatten
(a) de aanbiedingsbrief;
(b) de verklaringen ten behoeve van de beoordeling op de

uitsluitingsgronden (bijlage 2) en minimum eisen (bijlage 3) , zoals
aangegeven in paragrafen 4.7.1. en 4.7.2.

(c) CV van de aangeboden kandidaat zoals aangegeven in paragraaf 4.8;
Cd) uw tarief zoals aangegeven in paragraaf 4.8

3.9.3. Voorschriften voor het Onanciële deel van de aanbieding

Ten aanzien van het financiële deel van de aanbieding gelden de volgende voorschriften:
• alle geldbedragen zijn weergegeven in Euro.
• alle geidbedragen in de inschrijving zijn weergegeven inclusief alle

verschotten, reis- en verblijfkosten en eventueel verschuldigde
omzetbelasting.

• In de offerte mogen geen financiële ‘pro-memorie’ posten of aanvullende
voorwaarden worden opgenomen, dit leidt tot ongeldige inschrijvingen;

9
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4. Beoordeling van de inschrijvingen

4.1. Procedure van beoordelen

De beoordeling van de inschrijvingen vindt in deze volgorde plaatst
1. opening van de inschrijvingen;
2. controle van inschrijving op de vormvereisten;
3. toetsing van de geschiktheid van de inschrijvers aan de uitslultingsgronden en

minimum eisen (zie paragraaf 4.7);
4. beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gunningcriteria (zie paragraaf

4.8).

Nadat de beoordeling is afgerond zullen alle inschrijver worden geïnformeerd over het
gunningsresultaat. De opdracht zal worden gegund aan de meest voordelige inschrijving.

( ) Aan dit voornemen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gedurende de beoordeling kan het aanbestedingsteam aan inschrijvers schriftelijke of
telefonische verduidelijking vragen over de inhoud van hun offerte.

4.2. Wijze van beoordeling

De tijdig binnengekomen inschrijvingen worden allereerst gecontroleerd op
vormvereisten. Indien niet is voldaan aan deze vormvereisten is dit een uitsluitingsgrond.
Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen zullen terzijde worden gelegd en komen niet
in aanmerking voor gunning. De mate waarin voldaan wordt aan de gestelde criteria zal
worden beoordeeld aan de hand van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen. De
beoordeling bestaat uit het toekennen van een puntenscore.

Daar waar het OM op voorhand bewijsstukken wenst waaruit blijkt dat inschrijver aan
bepaalde eisen voldoet of invulling aan de gestelde criteria kan geven, wordt hier expliciet
om gevraagd in Bijlage 2.

4.3. Beoordeling op de uitsluitlngsgronden en minimumeisen

Vervolgens wordt vastgesteld of:
• de eigen verklaring met minimale eisen (bijlage 2: Uitsluitingsgronden)

volledig en juist ingevuld is;
• de minimumeisen ten behoeve van de referenties (bijlage 3: Minimumeisen —

referenties) voldoende en juist is ingevuld;
Mochten op het bedrijf van een inschrijver uitsluitingsgronden van toepassing zijn of
mocht blijken dat het bedrijf van een inschrijver niet over de benodigde minimumeisen
voldoet, dan legt OM de inschrijving terzijde.

4.4. Beoordeling op gunnlngcriteria

Daarna wordt onderzocht of de aangeboden prestatie voldoet aan de eisen,
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• de inschrijvingen worden getoetst op volledig voldoen aan de
minimumeisen.

• Indien de aangeboden prestatie aan één of meer eisen niet voldoet wordt de
inschrijving niet betrokken in de verdere beoordeling.

• Vervolgens worden de Inschrijvingen beoordeeld op basis van de In dit
document aangegeven gunningscriteria. De beoordeling wordt uitgevoerd
door een aanbestedingsteam van het OM.

4.5. Gunning

Naar verwachting zal uiterlijk op 16 december 2013 de Mededeling van de gunning
worden genomen door het OM. De afgewezen Inschrijvers en de begunstigden (degene
aan wie het OM voornemens is de overeenkomst te gunnen) zullen gelijktijdig van de
mededeling van de gunningbesflssing per email in kennis worden gesteld.

4.6. Akkoord met procedurele eisen en Inschrijvingseisen

Inschrijvers conformeren zich aan de procedurele eisen en de eisen aan de inschrijving
door inschrijving.
Inschrijvingen zijn ongeldig indien:
- deze na de sluitingsdatum/-tijd is ingediend;
- in de inschrijving voorbehouden zijn opgenomen of een inschrijving onder voorwaarden
is gedaan;
- indien de inschrijving niet aan de door het OM gestelde voorwaarden en eisen voldoet;

indien na controle blijkt dat een Eigen Verklaring in deze aanbesteding onjuist blijkt te
zijn.

47. Geschiktheid van het bedrijf van de inschrijver

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke informatie een Organisatie moet
leveren ten behoeve van de beoordeling op grond van de geschiktheid van het bedrijf van
de inschrijver waaronder:
1. Uitsluitingsgronden;
2. Minimumeisen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, naast de informatie als gevraagd in de
Eigen verklaringen, nadere bewijsstukken te verlangen. Indien de inhoud van deze
bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de offerte is gesteld, kan de Inschrijver
worden uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure.

4.7.1. Ultslultlngsgronden

De inschrijver is Ingeschreven in het Nationale beroeps- en handelsregister, Bij indiening van
de inschrijving volstaat het Invullen van het KvK-nr en akkoordverklaring met de algemene en
juridische eisen In Bijlage 2: Uits!uitingsgronden. Indien u een ZZP-er bent dan dient u een
VAR te overhandigen.
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4.7.2. Minimumeisen

Inschrijver dient door middel van één referentie aan te tonen dat hij/zij gelijkwaardige
opdrachten naar tevredenheid heeft uitgevoerd met een opdrachtwaarde hoger dan C 50.000.
Gebruik hiet voor iedere referentie een apart formulier (Bijlage 3: Minimumeis — Referentie)

4.8. Gunningscciteria

De inschrijvingen worden op de volgende criteria beoordeeld. De inschrijver met de
hoogste score is de “economisch meest voordelige inschrijving” en krijgt in principe
gegund. De criteria zijn:

1. Kwaliteit (maximaal 80 punten):
U dient een CV van de kandidaat aan te bieden. De kandidaat dient te voldoen aan
het profiel. De beoordeling vindt volgens de onderstaande criteria. Elke punt van
het lid i, ii, iii, zoals genoemd in het profiel weegt even zwaar.

1. Functie eisen (20 punten)
ii. Kennis en ervaring (40 punten)

iii. Competenties (20 punten)

Beoordeling: panel beoordeling.

2. Tarief (maximaal 20 punten):
Het tarief blijft gelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst. De bandbreedte
Is tussen € 80 — 100 per uur exclusief btw. Dit tarief is inclusief alle verschotten,
reis- en verblijfkosten.

Beoordeling: Voor het onderdeel prijs is in totaal 20 punten te behalen. De
inschrijver met de laagste prijs ontvangt het maximaal te behalen punten. De
overige prijzen krijgen naar verhouding een puntentoekenning die recht evenredig
is met de afstand tot de laagste prijs volgens de volgende berekening:

Uw score = (100 x laagste prijs)/uw prijs x weegfactor

( ) 4.9. Inhoudelijke beoordeling

De beoordeling van het gunningcrlterlum “kwaliteit” geschiedt door een panel. Dit panel
beoordeelt onafhankelijk van elkaar de criteria. De aard van de opdracht maakt dat tevens een
relatieve beoordeling gerechtvaardigd is en de inschrijvingen dus ook onderling worden
vergeleken. Per criterium zoals in paragraaf 4.8 is aangegeven hoeveel punten maximaal (per
onderdeel) gescoord kunnen worden.

4.10. Gestanddoeningstermijn inschrijving

De gestanddoeningstecmijn van uw inschrijving is minimaal 30 kalenderdagen gerekend vanaf
de slultingstermijn voor het indienen van de inschrijvingen. Het OM kan een verzoek doen totverlenging van de gestanddoeningstermijn van uw inschrijving. Indien u niet instemt met een
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Uergehjk verzoek om verengng kan het OM besluiten uw inschrijving uit te sluiten van
gunning.

p
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5. Bijlagen

1 Proflel

_____________________

-

- 2 UitsIuitinsronden

_______________

3 Minimumeis — referentie -r Format Nota van Inlichtingen
5 - Concept overeenkomst

____________

6 ARVODJ-2011

______________

C)
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Bijlage 1 : Profiel Projectmanager 2

Functie omschrijving:

Van de Projectmanager Trajectcontrole wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft aan
(complexe) projecten ten bate van het Landelijk Parket Team Verkeer, U draagt zorg voor de
projectuitvoering van inventariserende en voorbereidende werkzaamheden teneinde inzicht te
krijgen in de omvang en haalbaarheid van het project en de samenstelling van het
projectteam benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. U draagt zorg voor de
projectorganisatie en -bezetting van het project, zodanig dat kwaliteit, kosten en mijlpalen
gewaarborgd zijn. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, met betrekking
tot ontwerp, inkoop en de uitvoering, rekening houdend met de contractuele afspraken,
planning, budget en kwaliteitseisen, zodanig dat de projectdoelstellingen worden behaald. U
geeft hierbij uitvoering aan complexe projecten, waarbij u direct verantwoording aflegt aan de
opdrachtgever. U pleegt veelvuldig overleg met externe leveranciers, diverse ketenpartners
bulten het eigen ministerie en betrokkenen van het Openbaar Ministerie. Het resultaat van de
werkzaamheden staat beschreven paragraaf 2.1.

De projectmanager is benodigd voor:

• Afronding implementatie van lopende ontwikkeling (TCS AlO, A13)

• Overdracht naar beheer van TCS AlO, A13

• Voorbereiden, opstarten en uitvoeren nieuwe uitvraag binnen de Europese
aanbesteding EG033

• Aansturen van de hieruit resulterende implementatieprojecten

• Aanpassing van alle TC-systemen op verwerking door C]IB

• Continueren van de inrichting van het tactisch beheer TCS binnen LPW

Functie eisen:
• Academische opleiding
• Bekendheid met programmamanagement, certificaat MSP
• Bekend met de Princell methodiek, certificaat Princell foundation (J
• Minimaal S jaar werkervaring als Projectmanager

Kennis & ervaring

• Aantoonbare recente werkervaring bij het OM/LPW is een pré
• Aantoonbare recente werkervaring bij Rijkswaterstaat is een pré
• Kennis van en ervaring met verkeershandhaving en trajectcontrolesystemen
• Kennis van en ervaring met de door RWS gehanteerde technieken bij

verkeershandhaving
• Kennis van en ervaring met de verwerkingsketen van verkeershandhaving (RWS, LPW,

Politie, C]IB)
• Kennis van en ervaring met het inrichten van een beheerorganisatie
• Kennis van en ervaring met ITIL als beheermethodiek
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• Affiniteit met techniek en technische informatiesystemen
• Kennis van datacommunicatietechnologie

Competenties:

• Goede contactuele en sociale vaardigheden
• Gevoel voor politieke verhoudingen
• Overtuigingskracht.
• Zelfstandig werken.
• Resultaatgerichtheid.
• Stressbestendig,
• Plannen en organiseren.
• Samenwerking
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Bijlage 2 Uitsluitingsgronden

In deze Bijlage worden eisen gesteld. Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen zullen
terzijde worden gelegd en komen niet in aanmerking voor gunning. Daar waar het OM op
voorhand bewijsstukken wenst waaruit blijkt dat inschrijver aan bepaalde eisen voldoet of
invulling aan de gestelde criteria kan geven, wordt hier expliciet om gevraagd in deze bijlage.

Eis Algemene voorwaarden

Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van uw 0 ja
inschrijving (offerte) verbonden en ii ontleent (nu en in 0 nee
de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een
offerte heeft uitgebracht. Gaat u hiermee akkoord? —

A.05 Eis U garandeert dat op basis van uw Inschrijving uw 0
Organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en 0
middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het
gestelde in uw Offerte.

____________

A.06 Eis Van elke substantiële wijziging om te kunnen blijven
voldoen aan het gestelde in de Offerte, stelt u het OM
onmiddellijk op de hoogte.

________________

Eis Juridische voorwaarden

5.01 Eis U gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in de
ARVODI

______

0 nee
5.02 Eis U gaat akkoord dat uw eigen leverings- en/of 0 ja

verkoopvoorwaarden dan wel die van uw onderaannemers 0 nee
of toeleveranciers niet van toepassing zijn op de
overeenkomst.

Eis U gaat akkoord dat ingeval van gunning van de opdracht u 0 ja
op eerste verzoek van het OM voor eigen rekening een 0 nee
Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)
overhandigt van alle door u bij de uitvoering van de
opdracht in te zetten personen (personeel,
onderaannemers en toeleveranciers).

______

EisA.01

ja

nee

O ja

O nee

((N

0 ja

3.03

3.04 Eis In geval van gunning gaat u akkoord met de (concept)
overeenkomst

O ja

O nee
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___________—

tfj PZIErflAT1C

Naam Inschrijver

KvK nummer

Adres en plaats

Telefoonnummer

Email adres

Contactpersoon

Email contactpersoon -____________

_________________________________

Telefoonnummer contactpersoon

Naam ondergetekende
-______

Functie ondergetekende

Plaats

Handtekening
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Bijlage 3: Minimum eis - referentie

iÇkflItV-
flrninçiH

Type Organisatie:
Adres en plaats:
Naam contactpersoon:

Guenbaar Minbterie. DVOM/ inkoon Paqina 18

CD

Telefoonnummer
—_______________________

contactpersoon:
Looptijd opdracht:
Omvang van de opdracht:
Beschrijving van de
dienstverlening:

Resultaat:

&i,erige toelichting:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

Emailadres:
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Bijlage 4: Format Nota van Inlichtingen

Nr. Vragen Paragraafjpagina
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1
t2

:‘.

- -
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BjIage 5: Concept overeenkomst

OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

oOo

0

NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER

NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER

STARTOATUM OVEREENKOMST

EINDOATUM OVEREENKOMST fTIM)

UURTARIEF EXCL. BTW

UURTARIEF INCC. BTW

MAXIMAAL AANTAL UREN

LIMIET INCL. BTW

KOSTENSOORT

()
KOSTENPLAATS
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DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd inxxxxxç (Openbaar Ministerie). hierna te noemen. de
Opdrachtgever’, voor het onderdeel Xiorsx vertegenwoordigd door xooocooox
en

<leverancier>, gevestigd te <plaats>, adres, hierna te noemen de opdrachtnemer’, vertegenwoordigd door <functie>
<naam>.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

1. ONDERWERP

Opdrachtnemer levert . De opdrachtnemer levert voor dit project een deskundigheid op het gebied van
telecommunicatie.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer mr. R. Hopmansin, hierna te noemen: ‘de
Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

2. EISEN WAARAAN 05 WERKZAAMHEOEN MOETEN OCOOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden gegeven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechlshandelingen verrichten,
behalvevoor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.

3. CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt, over de
uitvoeringvan de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon van de Staat is <naam>. De
contactpersoon van de opdrachtnemer is <naam>.
Na twee maanden zal een evaluatie over de inzet en resultaten van de medewerker gehouden worden; indiende Staat
den goede argumenten heeft om het tarief naar beneden bij te stellen, dan zal dit In overeenstemming met de
opdrachtnemer besproken worden, met een aanpassing met terugwerkende kracht tot aan aanvang opdracht.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van haar werkzaamheden verslag
doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uïNoering van deze overeenkomst in belangrijke male kan benadelen of
vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat meedelen.

Gewijzigde veldcode

ii

4. OrivANg EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker een vergoeding te
betalen van € bedrag excl. BTW, inclusIef reis- verblijfkosten. Dat is € xxxxx md. BflN per uur dat de Medewerker
daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.
Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren,
De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal < > uren werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € bedrag (inclusief omzetbelasting)
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden gewijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten, en
voorts alle belastingen en heffingen.

5. WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de opdrachtnemer ondertekend
geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, die ingaat op <datum> en eindigt op <datum>.
De Staat mag deze Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnerner kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst van kracht op
voorwaarde dat de nieuwe medewerker de gehelmhoudingsverklaring binnen één week heeft ondertekend.

6. BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan de Staat in rekening
brengen.
De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte uren en laat dit door de
contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele urenstaat wordt door of namens de Staat bij de
voor de betreffende periode in te dienen tectuur gevoegd.
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Eike factuur moet worden gezonden naar
LPW
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 70575
5201 CZ Den Bosch
o.v.v. referentie <ordernummer>
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet de periode van deinzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamheden heeft verricht bevatten. De eisen
waaraan facturen moeten voldoen ken door de Staat worden gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen
kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zat elke rekening, mits zij voldoet aan Lid til, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking
op een door de opdrachtflemerop te geven bank- of girorekening in Nederland.
De Staal mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accounlantsdiensl of een
registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek alle verlangde
medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op grond van het feit datde Staat met een betalingsverpllchting in verzuim is. De opdrachtnemer kan deze overeenkomst ook niet op die grond
ontbinden, onvem,inderd zijn bevoegdheid die ontbinding in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervail, voorzover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de Staat in rekening heeftgebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen doen.

7. GEHEIM’ouoiNc
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter beschikking stelt alleengebruiken voor het doel waarvoor het Is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit contract kennis krijgten waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op genedel wijze bekend maken, behalvevoor zover dat voor de uitvoering van dit contract noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmakingDe in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de gehelmhoudlngsverklaring (bijlage A).
De geheimhoudingsverktaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het In de vorige leden bepaalde nadere regels stellen,
Voor eke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of krachtens de vorige ledenbepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning ofandere voorafgaande verklaring een boete van € 500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alleandere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorigeleden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

8. OVERNEMEN VAN PERSONEEL OMtOPING, EELANGENVERSTRENGELING
De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een jaar na afloop daarvanpersonen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst niet tegen vergoeding
werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft aangeboden of gegevenof doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

9. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERAANNEM1NG

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbesteden van werk aanonderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming vande Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaarden verbinden.

10. HUISHOUDELUKE ASPECTEN
De standplaats van de Medewerker is <adres>.
De Staat zal d Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te <Utrecht> geschikte werkruimte ter beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel S Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de
inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huIshoudelijke aspecten worden gewijzigd,

11. TosPAssecii RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rljksinkoopvoolwaarden dienstverlening (ARVOOI-201 1) maken een integraal deel uit van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene of bijzondere
voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.
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Aldus getekend,

namens de Staat der Nededanden,

(handtekening)

(datum)

namens <teveranciep

(handtekening)

(datum)
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OVEREENKOMST

PROJECTMANAGER

TRAJECTCQNTROLE LPW

OVK/LPW/PROJECTMAN1

ORDERNUMMER: 40600008186

LEVERANCIER:
“sceeIcwic\

NAAM MEDEWERKER: DRS.

FUNCTIE MEDEWERKER: PROJECTMANAGER TRMECTCONTROLE

STARTOATUM OVEREENKOMST: 01-01-2014

EINDDATUM OVEREENKOMST (TIN): 31-12-2014

UURTARIEF EXCL. BTW : €

UURTARIEF INCL. BTW: C

MAXIMAAL AANTAL UREN: 1700

liMIET INCL. BTW: C

KOSTENSOORT: 424390

KOSTENPLA.ATS: 216210
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OVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN;

de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Utrecht, (Openbaar Ministerie),
hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’, voor het onderdeel Landelijk Parket Team Verkeer
CLPW), vertegenwoordigd door Hoofdofficier van justitie Landelijk Parket, de heer Mr. G.W. van
der Burg

en

gevestigd te b.rria te noe
,ieip. vertegenwoordigd door de accuuruipunager, 0e rit

VERkLAREN HET VOLGENDE TE ZL1N OVEREENGEKOMEN: \Q Lci 2

ARTIKEL 1 ONDERWERP

( Lid T Opdrachtnemer levert voor dit project een deskundigheid op het gebied van Pro

( ) jectmanagement Trajectcontrole.

Lid II Vnnr d irit-voerlno van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer, de heer drs.
(erna te noemen: ‘de Medewerker, een en ander onverminderd

‘‘
‘‘ zijn erjen aansprakelijkheid

Lid 1H De navolgende bescheiden maken deel uit van deze overeenkomst.
- Bijlage 1: offerte van opdrachtnemer d.d. 11 december 2013
- Bijlage 2: Arvodi-2011 (algemene Rijksinkoopvoorwaarden dienstverle

ning)

- Bijlage 3: Geheimhoudingsverklaring
- Bijlage 4: Brief d.d. 23 november 2012 Gedragsregels binnen het OM
• BIjlage 5: Gedragscode OM

ARTIKEL 2 EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

Lid 1 De opdrachtnemet moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de
Staat worden gegeven, een en ander behalve voor zover dat, mede met het oog op
de vergoeding die de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden ontvangt, onmoge
lijk Is.

Lid II De opdrachtnemer mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens reke
ning rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor
schriftelijk last heeft gegeven.

ARTII(EL 3 CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

Lid T De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zuilen voorts zo dikwijls als
de Staat dat verlangt over de uitvoering van de werkzaamheden vir rt c,ndricht
nemer overleggen. De contactpersoon van de Sta i de heer mr
Contactpersoon van de opdrachtnemer Is de heet

.
2

Lid II De opdrachtnemer zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de
voortgang van zijn werkzaamheden verslag doen.

Lid III Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst
kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan
de Staat meedelen.

Lid IV Tussentijds zullen regelmatig evaiuatiemomenten worden gepland, waarbij de
voortgang wordt besproken en eventueel een bijstelling of aanvuliing van de op
drachtformulering zal plaatsvinden. -



ARTIKEL 4 EIGENDOM: RECHTEN OP VOORTBRENG5ELEN VAN DE GEEST

Lid 1 De opdrachtnemer draagt de eigendom van alle zaken die hij uit hoofde van deze
overeenkomst tot stand brengt hierbij over aan de Staat, die die overdracht hierbij
aanvaard t.

Lid II De opdrachtnemer staat er jegens de Staat voor in dat hij de maker in de zin van
de Auteurswet 1912 zal zijn van alle werken die hij uit hoofde van deze Overeen
komst tot stand brengt. De opdrachtnemer draagt zijn desbetreffende auteursrech
ten hierbij over aan de Staat, dle die overdracht hierbû aanvaardt. De opdracht
nemer doet voor zover mogelijk afstand van de rechten bedoeld in de artlkeien 25,
eerste lid, en 45e van de Auteurswet 1912. De opdrachtnemer zal, indien om de
overdracht o142.f de afstand te bewerkstelligen enige aanvuliende handeling Is
vereist, deze handeling op verlangen van de Staat onverwijid verrichten. De op
drachtnemer verleent de Staat hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk volmacht
om deze handelingen namens de opdrachtnemer te verrichten.

Lid III Lid 1115 van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aanspraken op andere
rechten op voortbtengseien van de geest op hetgeen de opdrachtnemer uit hoofde
van deze overeenkomst tot stand brengt of uitvlndt.

Lid IV De opdrachtnemer vrijwaaft de Staat van aanspraken van derden ter zake van in
breuk op een recht op voortbrengseien van de geest in verband met de uitvoering
van deze overeenkomst door de opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 VERGOEDINGEN

lid T De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer een vergoeding te betalen van
maximaal € (exclusief BTW), respectievelijk € (Inclusief
BTW en reis- en verblijfkosten),

Lid II Het tarief is € per uur, exclusief BTW inclusief reis- en verbiijfkosten. Reisu
ren worden niet vergoed

Lid 1H De vergoedingen worden op basis van werkelijk gemaakte uren per maand betaald
bij gemiddeld 36 uren per week.

ARTIKEL 6 BETALING

Lid 1 De opdrachtnemer zal de in artikel 5 (Vergoedingen) iid II bedoelde vergoedingen
maandelijks aan de Staat in tekening brengen. De rekening moet worden toege
zonden aan Landelijk Parket Team Verkeer, t.a.v. Crediteurenadministratie,
Postbus 10082, 3505 AB Utrecht, o.v.v. ordernummer 40600008186. De
rekening moet deugdelijk gespeciticeerd worden en voorzien zijn van de specifica
tie van de gemaakte uren.

Lid 11 De Staat zal de rekening, mits zij voldoet aan artikel 5, lid II, binnen 30 kalender-
dagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de opdrachtnemer op te
geven bank- of girorekening in Nederland.

Lid Iii De Staat mag de rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende ()
accountantsdienst of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De
uitlener zal aan het onderzoek alle verlangde medewerking verlenen.

Lid IV Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding
niet aan de Staat in rekening heeft gebracht binnen de wettelijke verjaringstermijn
na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen doen.

ARTIKEL 7 Q QNrEL: OMKOPING, 8ENGENVERSTRENGLIÎ4

Lid 1 De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd
en binnen een jaar na afloop daarvan personen dle in dienst van de Staat betrok
ken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst niet tegen vergoeding werk
zaamheden laten verrichten.

Lid II De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die In dienst van de Staat zijn geen
voordeel heeft aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet
alsnog doen.



ARTIKeL 8 GEHEIMHOUDTNG

Lid T De opdcachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van de
ze overeenkomst ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het
is verstrekt.

Lid II De opdrachtnemer zal deze overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband
met de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het ver
trouwelijk karakter kent of redetijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend
maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van deze overeenkomst noodza
kelijk Is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.

Lid III De Staat mag ten aanzien van het In de vorige leden bepaalde nadere regels stel
len.

Lid IV Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet In de nakoming
van het bIj of krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeel
te daarvan dat de tekortkoming voortduurt, Is hij de Staat zonder aanmanlng ot
andere voorafgaande verklaring een boete van C 5000,- verschuldigd. De boete
komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder
mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden
bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van
de boete te boven gaat.

ARTIKEL 8 WI]Z1OIN EN DUUR

Lid 1 Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de
Staat en de opdrachtnemer ondertekend geschrift.

Lid II Deze overeenkomst Is gesloten van 1 januari 2014 tot en met 31 december
2014. Hierna Is er een optie tot één keer verlenging van 12 maanden.

Lid III Indien de opdrachtnemer zijn werkzaamheden na afloop van de in lid II bedoelde
tijd voortzet, wordt deze overeenkomst alleen geacht te zijn voortgezet en heeft de
opdrachtnemer ter zake alleen aanspraak op de in artikel S (Vergoedingen) lid 2
bedoelde vergoedingen, Indien de Staat voor de voortzetting schriftelijk toestem
ming heeft gegeven.

Lid IV De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

Lid V De Staat ken deze Ôvereenkomst door een schrIftelijke verklaring geheel of gedeel
telijk ontbinden indien de opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of
aan hem al dan niet voorlopig surseance van betaling Is verleend.

ARTIKEL 9 HUISHOUDEliJKE ASPECTEN

Lid T De standplaats van de Medewerker is Utrecht.

Lid II De Staat zal de Medewerker In het In Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte
werkruimte ter beschikking stellen.

Lid III Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.

Lid IV Binnen de in Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de Inzet, werktijden en zaken als vakanties.

Lid V Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewij
zigd.

ARTIKEL 10 TOEPASSEU.IK RECHT EN GESCHLCLEN

Lid 1 Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.

Lid II De algemene Rijksinkoopvoorwaarden dienstverlening (ARVODI) maken een inte
graal onderdeel uit van dit contract.

Lid III De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel an
dere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toe
passing.



Over DflkJrP’ tik lan;c

Pi OpitJçver:

TEN BEWIJZE WAARVAN:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze overeenkomst in tweevoud hebben ondertekend.

Landelijk Parket Team Verkeer

Otm: 7
/

Ujst van bljlagen:

- Bijlage 1: Offerte van opdrachtnemer d.d. 11 december 2013
- Bijlage A: Geheimhoudingverklaring

• Bijlage B: Brief d.d. 23 november 2012 Gedragsregels binnen het OM
- Bijlage C: Gedragscode OM

Bijlage D: ARVODI 2011

Datum:

van der Burg

r van justitie Landelijk Parket

Naam:

Accountn
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte mevrouw, heet,

Inhuurdesk OM (DVOM)
maandag 17 maart 2014 11:34
Inhuurdesk OM (DVOM)
Offerteaanvraag “Datawarehouse analist/teamleider Phoenix’

arbit20lo-meezendversie.pdf Functiebeschrjving data warehouse anali5t en
teamleider Phoenix.pdf

Hiermee nodig ik u uit een offerte met een CV en het tarief voor de functie “Datawarehouse analist/teamleider
Phoenix” uit te brengen.
Bijgaand treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

tPlanning

_______________________

Gelieve uw offerte uiterlijk op 24 maart 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te ver5turen.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats o.b.v. de kwaliteit
van de kandidaat (CV) 70 % en het tarief 30 %.
Mocht u geen interesse hebben om een offerte uit te brengen ontvang ik spoedig uw reactie.

Met vriendelijke groet,

( .: namen Inhuurdesk
Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 Bi utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

E dvprninkoo(çsom.nI
www.om.nI

M

Versturen offerte aanvraag 17-3-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen per email
om 12.00 uur 18-3-2014

Datum

Beantwoording vragen 19-3-2014

Indienen offerte om 12.00 uur 24-3-2014

Evt. gesprekken met de kandidaten 25-3-2014

Beslissing 26-3-2014

Start werkzaamheden 1-4-2014

E

1



Functie: Data Warehouse-analist / Teamleider Phoenix (40 uur per week)

Achtergrond

In 2008 is het OM gestart met het project Phoenix. Phoenix is het informatiesysteem
van de toekomst waarover het OM beschikt ten behoeve van het managen van de
Organisatie en ten behoeve van de rapportage naar (keten)partners en het afleggen
van interne en externe verantwoording.

Het project Phoenix heeft inmiddels een aantal zaken opgeleverd waaronder een
datawarehouse dat (in opzet en bestaan) geschikt is voor de verdere
doorontwikkeling. Een aantal wijzigende omstandigheden heeft zich echter
gedurende het project voorgedaan. Op basis van de uitkomsten van een QA en
besluitvorming door de stuurgroep is er een bijgesteld plan van aanpak opgesteld
voor de komende periode. In het plan van aanpak staan o.a. de deliverables
beschreven alsmede de wijze waarop het project is georganiseerd. Voor de nieuw
aangestelde projectleider is er behoefte aan ondersteuning gedurende de
projectfase.

Kennisgebieden
Kennis van projectmanagement en in bijzonder Prince2
Kennis (en ervaring met) automatiseringsprojecten
Kennis van (en ervaring met) de informatiehuishouding van het OM (bij voorkeur
GPS, Compas) is een pré
Kennis / ervaring business intelligence projecten en/of besturing/logistiek

Niveau
WO/H BO+

Werkzaamheden:
• Ondersteuning van de projectleider bij alle werkzaamheden inclusief het

onderhouden van de projectstructuren, releaseplanning
• Vervangen van de projectleider waar nodig (eventueel voorzitten van

projectteamvergaderingen en het OM vertegenwoordigen richting
leverancier)

• Meewerken aan het opstellen van deelprojectplannen c.q. beoordelen van
deelprojectplannen en —planningen

• Specificeren van informatiebehoefte
• Analyseren van informatiebronnen
• Beoordelen van offertes en ontwerpen van leverancier
• Beoordelen van deliverables en advisering daarover t.b.v. de projectleider
• Issuemanagement, risicomanagement, scope(change)management en

verslaglegging
• ‘Sparren’ en adviseren van de projectleider
• Communicatie voortgang en functionaliteit naar OM Organisatie in Demo’s en

workshops
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OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR DATA WAREHOUSE ANAUST/TEAMLEIDËR PHOENIX

40600009787NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER :

C NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER t ANALISTITEAMLEIDER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST t 7 APRIL 2074

EINODATUM NADERE OVEREENKOMST fT/M) t 31 DECEMBER 2014

UURTARIEF EXCL. BTW € REISKOSTEN) 7
UURTARIEF INCL. BTW t € .C, REISKOSTEN) \, Lc\ t
MAXIMAAL AANTAL UREN t 1400 UUR

LIMIET INCL. BTW

KOsTENSO0RT t 424260

KOSTENPLAATS 260706

PROJECTrrAAXNUMMER t 110625142.2



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: d flrdrachtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heer drs.

ecteur Bedrijfsvoering AP Oost Brabant.

en

., gevestigd te -- S, hierna
te noemen. ue cporacntnemer’, vertegenwoordigd door de heet

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN t 0 Ld Q,,

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. teamleiding
PHOENIX.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de heer ‘n, hierna
te noemen: ‘de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WMRMN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

0 van de Staat is de. . De contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnlhaar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

() De Staat verplicht zich aan de opdrichtnmer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker
C_ \ een vergoeding te betalen van € cl. BTW, inclusief reiskosten. Dat is .1.

] BTW per uur dat de Medewerker oaadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.
) Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkle uren.

De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1400 uren wark7am zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € clusief omzetbelasting
en inclusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN OVUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken , de
periode gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden. Verlenging is alleen mogelijk na
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 LId 1 bedoelde vergoedingen per katendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
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De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd
Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOMIPhoenix
t. a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009787.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid til, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachlnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dal de Staal met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer ken
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.

( Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHQUOING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het ‘ertrauwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift heni lot bekendmaking
De in le zeilen Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij af
krachiens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500- verschuldigd De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven() gaat

OVERNEMEN VAN PERSONE EL: OMKOPING, BELNGENVERSTRENGELING
De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dal deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachinemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

Q’LRDP.ACHT RECHTER EN VERPLICHTINGEN. ONDERAANNEMING
O erdracht van rechten en verplichtingen voortvlo&ende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HUISHQUOELIJKE ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter
beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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LId IV Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktden en zaken als vakanties.

Lid V Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

rt(1 1 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Ud t De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.

Lid II De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens de Staat dejiey(Iien. - namens—

(

drs

.‘

(datum) (datum)

2 Il/’!Ll

/

)

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSvERKLARING (vERPLIcHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE 1). ARBIT 2010
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______

(DVOM) -

Van:
dinsdag 1 reoruari 2014 .Lf:Ib

Inhuurdesk OM (DVOM)

130a

(DVOM/FB inkoop)
.Jrrerteaanvraag landelijk programmateam ZSM OM 2014 t.b.v. projectmanagement
GPS

Bijlagen: Offerte aanvraag ZSM ICT projectmanagement GPS.pdf; arbit20l0-
meezendversie.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte voor het landelijk programmateam ZSM t.b.v. projectmanagement GPS.
In de bijlage treft u de offerteaanvraag aan.

Gelieve uw aanbieding uiterlijk op 25 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te versturen.
De ARBIT zijn van toepassing voor deze opdracht.

Planning Datum

Indienen offerte 25-2-2014

Evt. gesprekken met de kandidaten 26-2 en 27-2

Beslissing 28-2-2014

Start werkzaamheden z.s.m.

Versturen offerte aanvraag

Mogelijkheid tot vragen stellen

Beantwoording vragen

18-2-2014

19-2-20 14

20-2-2014

Met vriendelijke groet,

ç
nc Inhuurdesk

L.urltractmanager HRM

penbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T ORE

‘o

M
E
E voniiiiç.,,uin.nl
www.pm . ni

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

0

1



Offerte aanvraag inzet landelijk program mateam ZSM OM 2014

1Cr projedleiding GPS

Geachte heet/mevrouw,

Inleiding

Het Openbaar Ministerie en de politie ambiëren een substantiële versterking van de slagkracht
van professionals in de rechtshandhaving. Belangrijk onderdeel hiervan is een versnelde
afhandeling van aangiften en aanhoudingen op heterdaad. Een en ander sluit nauw aan bij de
kabinetsplannen van het Kabinet Rutte-Samson.

Het landelijk programma ZSM is één van vier investeringsprogramma’s binnen het Openbaar
Ministerie.

De landelijke programmaleiding heeft van het College de opdracht gekregen om:
• De doorontwikkeling van ZSM 2.0 naar een definitieve versie af te ronden en vorm te

geven aan de ontwikkelagenda ZSM 3.0.
• De landelijke begeleiding van de implementatie van ZSM 1.1 en waar mogelijk elementen

van ZSM 2.0 door de parketten te continueren,
• Vorm en inhoud te geven aan het ‘Voorstel Quality & Assurance ZSM’ met daarin het doen

van de 3e visitatie/review door het landelijk team op de werking van ZSM 1.1 bij de
parketten in de periode t/m maart 2014 en de voorbereiding van een peer-review
(collegiale toetsing) op de werking van ZSM bij de parketten tweede helft 2014.

• Het uitwerken van de business case OM fase III.
• Het definiëren van de doelstelling van plateau 6 en
• Inzicht te geven in de benodigde ZSM activiteiten na juni 2014 en waar mogelijk het

organiseren van de overdracht van ZSM activiteiten binnen de OM organisatie of in
nieuwe werkvormen.

Op basis van deze opdrachtverstrekking stelt het landelijk programmateam een plan van aanpak
op voor de implementatiebegeleiding en —advies, de doorontwikkeling en het systeem van
Quality &Assurance bij de landelijke ZSM-werkwijze voor de periode tot en met juni 2014.

Gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot voorgenomen bezuinigingen en daarmee
samenhangende noodzaak tot het realiseren van de Organisatie doelstellingen, de Organisatie en
personele transitie en ZSM als vliegwiel hierin wordt 2014 een belangrijk implementatie en
ontwikkel jaar voor het OM en het landelijke programma ZSM.

Om de ambitie van het Openbaar Ministerie verder gestalte te geven heeft de landelijke
programmaleiding aangegeven de samenwerking met het landelijk programmateam in 2014
voort te willen zetten.

Doelstellingen programma ZSM 2014

De centrale doelstellingen voor 2012 en 2013 waren in 5 plateaus te onderscheiden, ieder met
een centrale doelstelling. In de nu lopende reviewronde wordt inzicht geboden in de mate waarin
de doelstellingen van plateaus 1 t/m 4 zijn gehaald.

Plateau Datum Centrale doelstelling

Plateau 1 1 mei 2012 Het ontwerp van de landelijk ZSM werkwijze staat en de

____________

voorbereiding op de implementatie is gestart
Plateau 2 31 oktober Alle parketten hebben in afstemming met de ketenpartners ZSM

2012 dag 1 vastgesteld ( waarvan de datum ligt uiterlijk in 4 kwartaal
2012)

Plateau 3 1 januari ZSM bestaat als werkwijze bij alle parketten
2013

Plateau 4 1 juli 2013 ZSM werkt volledig en stabiel voor alle aangehouden en ontboden



minderjarige en meerderjarige verdachten. Het werkaanbod is
vergroot, résultaten verbeterd en zaaksstromen gereduceerd mede
door het realiseren van de benodigde organisatorische
veranderingen. De doorontwikkeling naar de ZSM-werkwijze 2.0 is
vastgesteld

Plateau 5 1 januari De ZSM werkwijze is geïnternaliseerd in het regulier proces
2014

Tot de scope van het programma ZSM in 2014 horen de volgende elementen:
• Het (laten) bepalen van de centrale doelstelling van plateau 6.
• Het (laten) uitwerken van de ontwikkelagenda zoals opgesteld door de ketenwerkgroepen

naar ZSM 3.0 en regievoering op de uitvoering van deze agenda:
• Regievoering over de overlegvoering en afstemming met de relevante landelijke

ketenpartners omtrent de ontwikkeling van de ZSM werkwijze 2.0 en verder.
• Op basis van de adviezen van de ketenwerkgroepen in een ketenbreed team opstellen van

het ontwerp ZSM 3.0 en daarbij de positionering van het OM waarborgen..
• Implementatiebegeleiding & -advies ZSM 1.1 en mogelijke elementen uit ZSM 2.0 in de

regio’s: C
• Het organiseren, faciliteren en (laten) uitvoeren van op verandering gerichte interventie

beredeneerd vanuit de interne en externe veranderstrategie, zoals uitgewerkt in het
veranderplan voor ZSM.

• Organiseren en faciliteren van expertmeetings met relevante doelgroepen binnen het OM.
• Overdracht en borging van programma activiteiten binnen de OM lijnorganisatie en

vervolg projecten van ZSM onderwerpen.
• Management informatie (KPI rapportages, doorontwikkelen KPI’s, meetbaar maken eerste

set KPI’s, het stabiliseren van het voortbrengingsproces van de maandrapportages)
• Business case management md. cost & benefit tracking

• De doorontwikkeling van business case OM fase In en business case management binnen
het OM.

• Quality & Assurance ZSM OM
• Het ontwikkelen en doen van de 3e visitatie/review ronde door het landelijk

programmateam op de werking van ZSM 1.1 bij de parketten in 2014 en het treffen van
de voorbereidingen voor de 4e peer-review ZSM OM.

Gevraagde dienstverlening ICT projectleidïng
Voor deze fase in het programma heeft het OM aangegeven behoefte te hebben aan continuering
van de ondersteuning van het ZSM programmateam waarbij behoefte is aan experts op het
gebied van ICT projectmanagement en systeemontwikkeling voor GPS.

In 2014 wordt op het gebied van icr projectleiding GPS het navolgende verwacht:
• Het laten ontwikkelen en implementeren van geprioriteerde GPS-aanpassingen

o Afstemming met het programmateam over de noodzakelijke wijzigingen op basis van het
ZSM ontwerp.

o De technische realisatie van proceswijzigingen en wijzigingsverzoeken van de
gebruikersorganisatie en gewenste managementinformatie in twee tot drie GPS releases
gespecificeerd, geprioriteerd, getest en geïmplementeerd

o Overlegvoering met DVOM Organisatie, informatieanalisten en gebruikersorganisatie over
de functionele eisen en wensen.

• Het laten implementeren verbetering servicelevels ICT-servicedesks buiten kantoortijden.
o Gefaseerde verbetering, conform door domeinoverleg I&A In juli 2012 goedgekeurd

memo.

De in te zetten adviseur dient bij voorkeur goede kennis en ervaring te hebben met het OM, de
strafrechtketen en de ZSM-werkwijze, kennis van en ervaring het ICT vakgebied en
projectmanagementmethodieken en kennis van en ervaring met Informatieanalyse.



2

Voor het programmateam voorziet het OM na midden 2014 een overdracht van specifieke
programma activiteiten en -producten naar de OM organisatie. Hiertoe zal het OM geschikte
interne medewerkers beschikbaar stellen, die producten en werkzaamheden op een
gecontroleerde wijze zullen overnemen. Het OM is verantwoordelijk voor het aanwijzen van
geschikte kandidaten. E.e.a is afhankelijk van het absorptie vermogen van de OM organisatie. De
betreffende adviseurs zijn medeverantwoordelijk voor een gedegen overdracht van kennis en
ervaring.

Indien uitbreiding op genoemd gebied of aanvullende expertise noodzakelijk wordt geacht zullen
hiervoor aanvullende offerte worden gevraagd, die in het verlengde zullen liggen van deze
offerte. Voor de adviseur voorziet het OM een inzet van 2 dagen in de week voor de periode van
maart 2014 tot en met juni 2014 met een optie tot verlenging tot aan het eind van 2014.

De in te zetten adviseur zal zich in samenwerking met de betrokken OM-medewerkers richten op
het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen en het opleveren van de hiervoor benodigde
producten.



30b

OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR ICT PROJECTLEIDER GPS

NUMMER OVEREENKOMST : 40600009226

LEVERANCIER

NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER PROJECTLEIDER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST 1 MAART 2014

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST (TIM) t 30 JUNI 2014

UURTARIEF EXCL BTW t € (INcL. REISKOSTEN)

UURTARIEF INCL. BTW : € INCL. REISKOSTEN) C.
MaMAAc AANTAL UREN : 280 IYJR

LIMIET INCC. BTW t €

KOSTENSOORT t 424260

KOSTENPLAATS 215250

PROJECTITAAKNUMMER NVT



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
npm” ‘-‘ flndrachtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door Drs

\cj cteur Bedrijfsvoering arrondissementsparket Oost-Nederland.

2 estigd te ...rna te noemen: ‘de op
drachtnemer’, vertegenwoordigd door de hee

VERI’(LAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 2

ONDERWERP
Opdrachinemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t b.v projectma
nagement.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet do opdrachtnemer de heei , hierna te
noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkhero.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt.
over de uitvoering van werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

‘0 ‘V / van de Staat is de her r. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst In belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal do opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

(‘ De Staat verplicht zich aan de opdrachtnernr voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker
een vergoeding te betalen van € 31W, inclusief reiskosten, Dat is € icl.

61W per uur dat de Medewerker daadwerkeij) zijn werkzaamheden heeft verricht.
Uren besteed aan woon-werkvorkeerzijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.

\ o j De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 280 uren werkzaam zijn voor de Staat.
] De overeenkomstig Lid lii maximale vergoeding bedraagt € iclusief omzetbelasting

Ç en Inclusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WuziiN EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegterrnijn van 4 weken , de
periode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op 30 juni 2014. Hierna Is er een mogelijkheid tot ver
lenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden.
Do Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke Ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nIeuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachhemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
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De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode In te dienen factuur ge
voegd.
Elke factuur moet worden gezonden naar
arrondlssementsparket Oost-Nederland
T.a.v. CredlteurenadmlnistraUe
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentle: 40600009226.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentlenummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevallen. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat In rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GENEIMHOUOING

De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generiei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklaring maakt Integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het In de vorige leden bepaalde nadere tegels stellen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

0

______________________________

OVERNEMEN VAN PERSQNE€L: OMKOPING, BELANGENVERSTRENcUNQ

De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERORACKT RECI{tEN EN VERPUCHTINGEN, ONDERMNNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staal Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HulsHpuDEcIJ ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is op de OM locaties door heel Nederland.
De Staat zal de Medewerker in het in lid 1 bedoelde kantoor geschikte werkruimte ter beschikking
stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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Binnen de in Artikel 7 lid lii en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere aftpraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHICI.EN

De algemene Rijks inkoopvooiwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachbiemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend.

namens de Staat der Naanden, namens

(handtekening, (handtekeningj

24)0.311%
(datum) (datum)

u

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (VERPliCHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. AREIT 2010
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EN BAAR M IN 1 TERI E 1)ienstverleningsorganisatie OM

Senior Informatie Architect

Organisatie : Openbaar Ministerie
Programma Digitalisering OM
Periode z.s.m. tim 31 december 2014 (met mogelijkheid tot verlenging tot 31
december 2015)
Inzet 24 uur per week
Bandbreedte tarief Tussen € 110 - € 130 exclusief btw

Aanleiding

In 2011 is het programma ‘digitaal werken in het strafrechtproces’ geïnitieerd met als doel om op
1januari 2015 80- 100 % van alle type zaken binnen het OM gedigïtaliseerd af doen. Inmiddels
heeft het programma op diverse gebieden de eerste resultaten geboekt. Interventiezaken kunnen
uitsluitend digitaal aangeleverd worden aan de rechtbanken, een digitaal dossier voor de
ondersteuning van opsporing en onderzoek (EDMZ) is ontwikkeld, gelijktijdig met de
implementatie van GPS maatwerk wordt EDMZ in 2014 landelijk geïmplementeerd en is in
samenwerking met rechtspraak en advocatuur een eerste versie van het advocatenportaal,voor het
verstrekken van GPS dossiers aan de advocaten, ontwikkeld en geimplementeerd.

Sinds 2011 îs er echter het een en ander veranderd in de omgeving van het programma, zowel in
het OM als in de keten. Het OM heeft een forse taakstelling opgelegd gekregen, de digitalisering
van het OM moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de besparingen.
Daarnaast is in 2013 het project Digitaal Werken in de Straftechtsketen (DWS) gestart waarbij
digitale uitwisseling de norm wordt in de straficeten. Ook wordt de samenhang tussen GPS
maatwerk en het digitaal werken met het strafdossier steeds pregnanter. Deze ontwikkelingen zijn
aanleiding om het programma digitaal werken in het strafrechtproces te herïjken, deze samen te
voegen met het programma GPS en het programma innovatie van de juridische werkplek en hier
een nieuw programmaplan voor op te stellen.
Het digitaliseringsprogramma richt zich nu niet meer uitsluitend op het dîgitaal strafrechtproces
maar ook op de hiermee samenhangende ontwikkeling (en implementatie) van GPS maatwerk, het
gebruik van taaltechnologie en de benodigde faciliteiten op de werkplek.

De ontwikkeling en implementatie van het digitaal werken in de verschillende werkomgevingen
van het OM is een iteratïef proces waarbij de vernieuwing plaats zal vinden in meerdere plateau’s.
De proeftuinen zijn ingedeeld in tijdseenheden van 6 maanden waarbij er gestreefd wordt om in
ieder plateau concrete (tussen) resultaten op te leveren. Na de evaluatie zal vastgesteld moeten
worden of de resultaten landelijk te implementeren zijn of dat er een verbeterslag nodig is in het
volgende plateau. De innovatie van de werkprocessen en het gebruik van nieuwe functionaliteit
(zoals in GPS maatwerk)moet zoveel mogelijk gelijktijdig beproefd worden in de proeftuinen. De
implementatie van GPS preventieven gaat samen met het digitaal voorgeleidingsdossier in GPS.
GPS is een absolute randvoorde voor de digitalisering van het werkproces. Een goede afstemming
over de implementatie van GPS maatwerk en het digitaal werken moet voorkomen dat er nog
allerlei administratieve ‘workarounds’ worden ingericht omdat administratie, logistiek en digitaal
werken niet goed op elkaar aansluiten.

Omschrijving werkzaamheden
Als ervaren informatie architect regisseert u namens het programma digitalisering OM de
verschifiende (deel)projecten én de samenhang met het programma Digitaal Werken in Strafproces
(DWS) en de daaraan gerelateerde projecten in de strafketen. Als informatie architect zorgt u voor
een overkoepelende informadearchitectuur (technisch en informatie).
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Benodigde kennis en ervaring:

- WO-HBO werk- en denk niveau met affiniteit voor ICT
- Minimaal 5 jaar werkervaring als informatie architect
- Kennis van en aantoonbare ervaring met projectinanagement in een politiek gevoelige

omgeving
- Kennis van de informatie-uitwisseling van het Openbaar Ministerie met de verschillende

ketenpartners is een pré.
- Een uitstekend inlevingsvermogen in de business van de klant en begrijpt als geen ander

het spanningsveld tussen project- en lijnorganisatie;
- Kennis / ervaring met business intelligence projecten en/of besturing/logistiek;
- Ervaring met managen van extern technisch applicatiebeheer.

Competenties:
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- Organisatiesensitiviteit
- flexibiliteit
- Overtuigingskracht. (
- Plannen en organiseren Q
- Resultaatgericht
- Helicopterview

De offerte dient te bestaan uit een CV van de kandidaat, het tarief per uur, mci. reis- en
verblijfkosten en vermelding van beschikbaarheid. U dient de offerte uiterlijk op 11juli a.s. per
email aan: Inhuurdesk@orn.nl te sturen. De ARBIT is van toepassing op de opdracht,.
Contactpersoon: Rens van Zakbommel (06-300203 15) of Alwin Mensink (06-18307196)

0

rcasanov
Rechthoek

rcasanov
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INKOOPORDERNUMMER: 40600011258

INHUUR SENIOR INFORMATIE ARCHITECT

DIGITAAL WERKEN IN HET STRAFRECHTPROCES

NUMMER OVEREENKOMST 40600011258

LEVERANCIER L

NMEDEWERKER
O 2

FUNCTiE MEDEWERKER SENIOR INFORMAT1 ARCHITECT

STARTDATUM NALERE OVEREENKOMST 1 JULI 2014

EINDDATUM NADEREOVEREENKOMST (TIN) 2 31DECEMBER2014

UURTARIEF EXCL. BTW € (INCL. REISKOSTEN) 7
UURTARIEF INOL BTW 2 € ftNCC REISKOSTEN) o t

MIM&i. AANTAL UREN 2 600 UUR

UMIETINCL.B1W

KO5TENPLAATS 260700

KOSTENSOORT 424460

PROJECT) TAAKNUMMER : N.V.T.
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De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Hn te dezen vertegenwoordigd

door de programmadirecteur Digitaal Werken Openbaar Ministerie, Mr te noemen:

Opdrachtgever,

en

2. 2. & nfr i hL ., gevestigd te

dezen vertegenwoordigd door de Accountmanager Veiligheid & Justitie, de hee:

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDEDAT:

- Opdrachtgever behr&ø heeft aan onderstëuning;

- Opdrachtgever aan V. op 7 juli 2074 heeft verzocht hiervoor een

offerte uitte brengen;

- Capgemini Nederland BV. op 10juli2014, een offerte heeft uitgebracht;

Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard:

- Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat

Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;

- Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in

een overeenkomst:

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze

begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene

Rijksvooiwaarden bij It-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten voor het

project “digitaal werken in het strafrechtproces, overereenkomstig de op basis van door de

Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 10 juli 2014, welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen

aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.2 0e navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze ()
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven

het later genoemde:

• dit document;
• UeARBIT-2014;

• deOfferteaanvraag;
1

• deOffette;
• de overige Bijlagen;

1.3 Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de h hierna

te noemen: “de Medewerker” in, een en ander onverminderd zijn etgeri aanspratipheid.

1.4 De Medewerker moet de regets en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden

gegeven.
1.5 De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens tekening

rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft

gegeven.
1.6 Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

2. Totstandkoming, tïjdsptannlng of duur van de Overeenkomst

Diens t1rr1Qningsov.re.nkomt
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2.1 Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, die ingaat op 1 juli 2014 en eindigt

op 31 december 2014. Verlenging van is alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging van de

opdrachtgever.

2.2 De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bestede uren per maand tegen een uurtarief

van xci. BTW en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten). L
Opdrachtnemer brengt maximaal € c1. BTW), respectievelijk €

.
0

(inclusief BT1N) in tekening en staat ervoor in i .... bedrag niet wordt overschreden. Alleen C

na schriftelijke bevestiging vanuit de afdeling Inkoop kan deze opdracht verlengd worden.

3.2 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te

verrichten Diensten en eventueel daartoe bencidigde materialen.

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderljk gedurende de duur van deze

Overeenkomst.

3.5 Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.

3.6 De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 600 uren werkzaam zijn voor de Staat.

3.8 De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de

gewetkte uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen.

Deze originele urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in

te dienen factuur gevoegd.

3.9 Opdrachtnemer zendt maandelijks de factuur/facturen per post met

een door de opdrachtgever getekende urenspecificatie

onder vermelding van bovengenoemd inkoopordernummer 40600011258 aan:

Programma Digitaal Werken OM

T.a.v. Crediteurenadministratie

Postbus 10082

()
3505 AB UTRECHT

4. Contactpersonen IProjectielders

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is de hee de opdrachtgever. l d4.c 2

Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer 1e opdrachtnemer.

5. Tijden en plaats Diensten

5.1 De Diensten worden in beginsel verricht in het kantoor van Opdrachtgever.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel

van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en stelt hij dit

Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te

verrichten gedurende de reguller geldende kantoortijden.

Dien5 tvarL.ninqaov.Ee,nkoa t
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6. Overige Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de” Algemene Rrijksvoorwaarden bij

It-overeenkomsten 2014 ARBlT-2QjAY, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt

afgeweken. De toepasseljkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van

Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.2 Bij schending van de geheirnhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 17 van de ARaIT

2014 op hem en zijn Personeel wsten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete

verschuldigd van € 50.000,— per gebeurtenis.

7. Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever

generlel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet

alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te

verrichten of na te laten.

8. Slotbepaling

5.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen

gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud

ondertekend,

Den Haag, O?11 Utrecht

Openbaar Ministerie 61pEjc2fifti kL

9
namens deze,

‘ow

7lagefn):1. Geheimhoudingverklaring

2. Brief aan externe medewerkers

3. Gedragscode

4. Eisen aan factuur

5. ARBIT-207 4

Di.nstverïening.ou.zanJcemt



IO
M

/F
B

in
k

o
o

p
)

\p
Lr

\
V

an
:

In
hu

ur
de

sk
O

M
(D

V
O

M
)

V
er

zo
nd

en
:

m
aa

nd
ag

17
m

aa
rt

20
14

11
:0

3
A

an
:

In
hu

ur
de

sk
O

M
(D

V
O

M
)

O
n
d
er

w
er

p
:

O
ff

er
te

aa
nv

ra
ag

“D
at

ab
as

e
ad

m
in

is
tr

at
or

”
B

ij
la

ge
n:

F
un

ct
ie

be
sc

hr
ij

vi
ng

da
ta

ba
se

ad
m

in
is

tr
at

or
.p

df
ar

bi
t2

ol
o-

m
ee

ze
nd

ve
rs

ie
.p

df

G
ea

ch
te

m
ev

ro
uw

,
he

er
,

H
ie

rm
ee

no
di

g
ik

u
ui

t
ee

n
of

fe
rt

e
m

et
ee

n
CV

en
h
et

ta
ri

ef
vo

or
de

fu
nc

ti
e

“D
at

ab
as

e
ad

m
in

is
tr

at
or

”
ui

t
te

br
en

ge
n.

B
ijg

aa
nd

tr
ef

t
u

h
et

pr
of

ie
l

aa
n.

H
ie

r
is

de
pl

an
ni

ng
.

D
ez

e
pl

an
ni

ng
ge

ef
t

sl
ec

ht
s

ee
n

in
di

ca
ti

e
en

ka
n

ev
en

tu
ee

l
ge

w
ij

zi
gd

w
or

de
n.

ri
ru

ø
t

V
er

st
ur

en
of

fe
rt

e
aa

nv
ra

ag
17

-3
-2

01
4

M
og

el
ij

kh
ei

d
to

t
vr

ag
en

st
el

le
n

pe
r

em
ai

l
om

12
.0

0
uu

r
18

-3
-2

01
4

B
ea

nt
w

oo
rd

in
g

vr
ag

en
19

-3
-2

01
4

In
di

en
en

of
fe

rt
e

om
12

.0
0

uu
r

24
-3

-2
01

4

Ev
t.

ge
sp

re
kk

en
m

et
de

ka
nd

id
at

en
25

-3
-2

01
4

B
es

lis
si

ng
26

-3
-2

01
4

S
ta

rt
w

er
kz

aa
m

he
de

n
1-

4-
20

14

G
el

ie
ve

uw
of

fe
rt

e
ui

te
rl

ij
k

op
24

m
aa

rt
20

14
om

12
.0

0
uu

r
na

ar
in

hu
ur

de
sk

@
om

.n
l

te
v
er

st
u
re

n
.

D
e

vo
or

w
aa

rd
en

va
n

de
A

R
B

IT
zi

jn
va

n
to

ep
as

si
ng

op
de

op
dr

ac
ht

.
D

e
be

oo
rd

el
in

g
vi

nd
t

pl
aa

ts
o.

b.
v.

de
kw

al
it

ei
t

va
n

de
ka

nd
id

aa
t

(C
V

)
70

%
en

h
et

ta
ri

ef
30

%
.

M
oc

ht
u

ge
en

in
te

re
ss

e
h
eb

b
en

om
ee

n
of

fe
rt

e
ui

t
te

br
en

ge
n

on
tv

an
g

ik
sp

oe
di

g
uw

re
ac

ti
e.

M
et

v
ri

en
d

el
ij

k
e

g
ro

et
,

am
en

In
h

u
u

rd
es

k
C

o
n
tr

ac
tm

an
ag

er
H

R
M

“
-

O
pe

nb
aa

r
M

in
is

te
rie

1



Functie: Database Administrator t 40 uur per week)

Achtergrond
In 2008 is het OM gestart met het project Phoenix. Phoenix is het informatiesysteem
van de toekomst waarover het OM beschikt ten behoeve van het managen van de
Organisatie en ten behoeve van de rapportage naar (keten)partners en het afleggen
van interne en externe verantwoording.

Het project Phoenix heeft inmiddels een aantal zaken opgeleverd waaronder een
datawarehouse dat (in opzet en bestaan) geschikt is voor de verdere
doorontwikkeling. Een aantal wijzigende omstandigheden heeft zich echter
gedurende het project voorgedaan. Op basis van de uitkomsten van een GA en
besluitvorming door de stuurgroep is er een bijgesteld plan van aanpak opgesteld
voor de komende periode. In het plan van aanpak staan o.a. de deliverables
beschreven alsmede de wijze waarop het project is georganiseerd.

Niveau
HBO+ denk-werkniveau

Werkzaamheden
• Verzorgen van de dagelijkse laadruns in Phoenix en GPSMI
• Controleren van de dagelijkse laadruns in Phoenix en GPSMI
• Uitvoeren herstelacties n.a.v. fouten in de laadruns
• Technisch aanspreekpunt richting huisleverancier (Technisch beheerder

Phoenix en RAC/GPSMI)
• Technisch aanspreekpunt richting huisleverancier (Applicatiebeheerder

Phoenix)
• Adviseren inzake beslissingen van technische aard rond Phoenix en

RAC/GPSMI

Ç) • Fungeren als technisch verbindingsfunctionaris vanuit het OM

Eigenschappen
• Ruime ervaring met Business Intelligence en Datawarehouse-omgevingen
• Diepgaande technische kennis van de systemen Phoenix en RAC/GPSMI sterkt

tot aanbeveling
• Kennis van en ervaring met Oracle RDBMS, PL/SQL, Exadata, Linux op senior

niveau
• In staat om technisch mee te denken, makkelijk kunnen schakelen

met huisleveranciers
• Flexibiliteit en kunnen werken in een team
• Ervaring bij Justitie en/of het Openbaar Ministerie strekt tot aanbeveling

Inzet
Over de maand april — december 2014 voor 40 uur per week
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DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
‘geve?, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heer

- irecteur Bedrijfsvoering CVOM.

en

2. \-Qt;estigd te , .iiema te noemen: de opUrachtnemer, vertegen
wooraigo aoor de hee

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP
Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. database
administratie PHOENIX.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer in, hierna te
noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de reg&s en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge-
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening techtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkiaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoerbg van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

1 OUO 2 van de Staat is mevrouw )e contactpersoon van de opdrachtnemer Is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haat
werkzaamheden verslag doen.
lndîen zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich aan de oodrachtnemer voor de terbeschikkingstelling vat ‘ Mdewerker
een vergoeding te betalen van’ B1W, inclusief reiskosten. Dat is t BTW
per uur dat de Medewerker daadwer en werkzaamheden heeft verricht.
Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren. (,JDe Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1400 .irt werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € tusiefornzetbelasting en
inclusief reiskosten).
De In Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken de
periode gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden. Verlenging is alleen mogelijk na
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de gehelmhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.

Pag, 2 (van 5)



Lid IV Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.

Lid V Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

Artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Lid 1 De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.

Lid II De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassIng.

Aldus getekend,

namens de taat der Nededanden, namensQ

(hanUtdgT\_ (handtekening)

taarum) (daiurn

-O/c2ûfrf

oLc\%

Q

BULAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (vERPUcHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D ARBIT 2010
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De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewetkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bi] de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.
Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOMIPhoenix
t. a.v. Crediteurenadministratie
Postbus f0082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009788.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemerwerkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.

v De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de n]ksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle veriangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim Is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat in tekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdcachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van Uit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keet dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be- ( )paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

OVERNEMEN VAN PERSONEEL; OMKOPING, 6ELANGENVERSTRENGELING

De opdcachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERAANNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdtachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staal Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

A.’ie ii HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

Lc1 De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
LcI De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter

beschikking stellen.
Ui l Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

‘VOM)

‘VOM/FB inkoop)
vrijdag 21 februari 2014 11:21
Inhuurdesk OM (DVOM)
Offerteaanvraag voor de functie ‘Applicatie beheerder
arbit2ol0-meezendversie.pdf Profiel applicatie beheerder.pdf

33a

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met vier CV’s en de tarieven voor de functie “Applicatie beheerder”.
Voor deze functie zijn 4 medewerkers nodig.
Bijgaand treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

Planning Datum

‘/ersturen offerte aanvraag 21-2-2014

Mogelijkheid tot vragen stellen vââr 12.00
uur 24-2-2014

Beantwoording vragen 24-2-2014

Indienen offerte om 12.00 uur 26-2-2014

Beslissing 28-2-2014

Start werkzaamheden z.s.m.

Gelieve uw aanbieding uiterlijk op 26 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdeskpm.nl te versturen.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats o.b.v. kwaliteitvan
de kandidaat (CV) 70 % en het tarief 30 %.

Met vriendelijke groet,

Contractmanager HRM

)penbaar Ministerie
Ç Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop

Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 8) Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T 08
r fh

E
E dvpminkopp@om.nl
www . om. n 1

(‘
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D PEN BAAR M t N 1 STER t E Diunscvcrlenïngsorganisatie OM

Applicatie beheerder

Organisatie Openbaar Ministerie
Dienstonderdeel Dienstverleningsorganisatie OM, afdeling DVOM/l
Standplaats Utrecht
Periode Tijdelijk (maart 2014 tint 31 december 2014)
Inzet : 36 uur per week
Bandbreedte tarief : Tussen € 60-85 exclusief btw

Inleiding
Binnen het OM is een dienswerleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als shared service
Organisatie werkt voor de OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën,
Personeelszaken, ICT en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze Organisatie verricht de uitvoerende
bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire

Q proces van het OM.
Voor de afdeling DVOM!I in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren applicatie beheerder.

Taken waaruit de functie bestaat
Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de genoemde toepassingen.
• Het beheren van de toepassingen;
• Bewaken van de kwaliteit en de continuïteit van de toepassing;

Tijdig signaleren van knelpunten in de werking en beschikbaarheid van de toepassing;
• Aanspreekpunt zijn bij applicatief inhoudelijke problemen;
• Oplossen van incidenten;

Onderhouden van contacten met de hardware beheerder en eerste- en
tweedelijnsondersteuners;
Onderhouden contacten met de leveranciers en ketenpartners;
Testen van nieuwe software versies;

• Implementeren van nieuwe ftinctionaliteiten.

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Certificaten zoals luL, BiSL, ASL en IMAP
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Analytisch en procesmatig sterk met een focus op eindgebruikers
• Communicatief en advies vaardig
• Goed kunnen plannen en organiseren
• Servicegericht en een teamplayer



APPLICATIE BEHEERDER

1MAART2014

31DEcEMBER2014

€ INCL REISKOSTEN)

€ (INCL. REISKOSTEN)

7548 UUR

33b

OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR APPLICA TIE BEHEERDER GPS

40600009597

:flJ3f ptce-d r4î

b

NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER

NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST

EINDPATUM NADERE OVEREENKOMST triM)

UURTIEr EXEL. BTW

UURTARIEF INCL. BTW

MAxIMAAl. AANTAL UREN

LIMIET INCL. BTW

KOSTENSOORT

KOSTEN PLAATS

PROJECTITAAKNUMMER

424260

260721

170635)53.24



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nedertanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie). hierna te
noemn ‘d flndrhtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie, OVOM, vertegenwoordigd door de
heel s MSc EMPM, Directeur DVOM.

en

2. , gevestigd te iema te noemen. ‘de op
drachtnemer’, vertegenwoordigd door de heer algemeen directeur.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN \ Q

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. applicaUe
beheer GPS.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachinemer de hee ,, hierna te
noemen: “de Medewerker, een en ander onverminderd zijn eigen aanspraKerijxneia.

EISEN WAARAAN 0E WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer oveileggen. De contactpersoon

l,Q .1.. van de Staat is mevro De contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnfhaar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat cnverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen

OMVANG EN VERGOEDINGEN

Ç De Staat verplicht zich aan de cn1rhIrremer voor de terbeschikkingstelling va de Medewerker

1 .,.. C 1 een vergoeding te betalen van ... .TW, inclusief reiskosten. Dat is t. BTW
0 kÂt.4 1 per uur dat de Medewerker daawere1 ierkzaamheden heeft verricht

] Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.

L De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1548 ciren werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig lid III maximale vergoeding bedraagt € ,clusief omzetbelasting
en inclusief reiskosten).
De in Lid t bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge- t)
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WUZIGING EN OVUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bi) een door de Staat en de op

drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken de
periode gaat in op 3 maart 2074 en eindigt op 31 december 2074. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden Verlenging is alleen mogelijk na
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

Li R De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Li ‘ indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst

van ktacht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per katendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen
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Lid II De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendetmaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.

Lid lii Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOM
T.a.v. Crediteurenadminisb-atie
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referenile; 40600009597.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referenüenummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten, De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.

Lid IV De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.

Lid V De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.

Lid VI De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.

Lid VII Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat In rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

Artikel? GEHEIMHOUDING

De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.

dl De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op genérlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking

Lid II De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklanng (bij
lage A).

Lid II De geheimhoudingsverktaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
Uri IV De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.

Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkomlng
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500 verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

(.) 4tik&ie OVERNEMEN VAN PERSONEEL; OMKOPING, BEIANGENVERSTRENQEUNG

Lid 1 De opdcachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.

Lii ii De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

ArtikvH OVERDIV,CHT RECHTEN EN VERPLICHTiNGEN, ONDERAMNEMI

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

Artie(irJ HUIHOUDELUKE ASPECTEN

Lid 1 De standplaats van do medewerker is de DVOM te Utrecht.
cid Ii De Staat zal de Medewerker in het in Lid l bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter

beschikking stellen.
Lid II Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgeverkunnen de huishoudetijke aspecten worden gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene leverings- en betatingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens de StaPNrtanden.

(haneke

namftns (

2M3
(datum)

QAO2
—

(datum) t

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDXNGSVERKLARING (VERPLICHT)

BIJLAGE 8. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBXT 2010

0

Lid W

1 dv

ïrtk t

Lid 1

L 1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

‘DVOM) \o LAcka
\0VOM/FB inkoop)

vrijdag 21 februari 2014 11:21
Inhuurdesk OM (DVOM)
Offerteaanvraag voor de functie “Applicatie beheerder
arbit2Olo-meezendversie.pUf Profiel applicatie beheerder.pdf

3A

Geachte heet/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met vier CV’s en de tarieven voor de functie “Applicatie beheerder”.
Voor deze functie zijn 4 medewerkers nodig.
Bijgaand treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

Planning

Versturen offerte aanvraag

Beantwoording vragen 24-2-2014
Indienen offerte om 12.00 uur 26-2-2014
Beslissing 28-2-2014
Start werkzaamheden z.s.m.

Datum

2 1-2-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen vöér 12.00
uur 24-2-2014

Gelieve uw aanbieding uiterlijk op 26 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te versturen.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats o.b.v. kwaliteit van
de kandidaat (CV) 70 ¾ en het tarief 30 %.

Met vriendelijke groet,

Contractmanager HRM

( )penbaar Ministerie
‘.. Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop

Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 8] Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T fl

M
E
E dvominkoor@pm.nI
www.pm.nI
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D PEN BAAR M IN 1 STER IE Diensiverleningsorganisatfe OM

Applicatie beheerder

Organisatie Openbaar Ministerie
Diens tondetdeel : Dienstverleningsorganisatie OM, afdeling DVOM/1Standplaats Utrecht
Periode ; Tijdelijk (maart 2014 t/m 31 december 2014)Inzet : 36 uur per week
Bandbreedte tarief t Tussen C 60-85 exclusief btw

Inleiding
Binnen het OM is een dienstverteningsorganisatie (DVOM) opgericht die als shared serviceorganisatie tverkt voor de OM-onderdelen. 1-lierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën,Personeelszaken, ICT en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze Organisatie verricht de uitvoerendebedrijfsvoeringstaken \‘oor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaireproces van het OM.
Voor de afdeling DVOM/I in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren appticatie beheerder.

Taken waaruit de functie bestaat
Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de genoemde toepassingen.• Het beheren van de toepassingen;
• Bewaken van de kwaliteit en de continuïteit van de toepassing;• Tijdig signaleren van knelpunten in de werking en beschikbaarheid van de toepassing;• Aanspreekpunt zijn bij applicatief inhoudelijke problemen;Oplossen van incidenten;

• Onderhouden van contacten met de hardtvare beheerder en eerste- entweedelijnsondersteuners;
• Onderhouden contacten met de leveranciers en ketenpartners;• Testen van nieuwe software versies;

• Implementeren van nieuwe functionaliteîten.

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Certificaten zoals [TIL, BiSL, ASL en TvlAP

0 . Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Analvtisch en procesmatig sterk met een focus op eindgebruikers• Communicatief en advies vaardig
• Goed kunnen plannen en organiseren
• Servicegericht en een teamplayer



OVERÇE!1KOMST IMIUUR DERDEN

ImIcwR A»UCATIE BEHEERDER GP$

40800009598
NUMMER OVEREENKOMST 2

LEVERANCIER Qcno
4N*.. MEDEWERKER

FUNCRE MEDEWERKER APPUCATIE BEHEERDER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST 1 MAART 2014

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST (TIM) 30JUNI2014

UURTARtEF EXCL. BTW : € CL. REISKOSTEN)

UURTARIEF INCL. BTW € tINCL. REISKOSTEN) f C
- C)

MAaMMc AANTAL UREN 612 UUR

LIMIET INCL. BTW 2 €

KOSTENSOORT : 424260

KOSTENPLAATS 260721

C) PROJECTITAAKNUMMER t 7106351 53.24



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministene), hierna te
noem de Ontrchtgeve?, voer het onderdeel Openbaar Ministerie, DVOM, vertegenwoordigd door de

I4( L heer MSc EMPM, Directeur DVOM.

en

2. /estigd ti . hierna te noemen: de opdrachbiemer, vertegen
wuurorgo noor de hooi

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning ten behoeve van
appilcaflebeheer OPS.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de heer J.K. Kuijsten in, hierna te
noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WMRAAN DE WERKZAAMHEDEN MOEtEN VOI.00EN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, dle hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelln
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTADE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt.
over de uitvoering van d tk7mh1en van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

c ck 2 van de Staat is mevrou •)e contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet dle de uitvoering van deze overeenkomst In belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onveiwijid schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG r’i VERGOEDiNGEN

(‘ De Staat verplicht zich aan de voor de terbeschikkingstelling van de Medewrker
een vergoeding te betalen van BTW, Inclusief reiskosten. Dat is € l.
BTW per uur dat de Medewerker na adwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.

C_ / Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.

o < De Medewerker zal in deze conbactpenode maximaal 612 uren wnrk,m zijn voor de Staal
De overeenkomstig Lid Iii maximale vergoeding bedraagt t clusief omzetbelasting
en Inclusief reiskosten).
De In Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeen komst niet worden ge-
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen venichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WLJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst ken alleen worden gewijzigd of aangevuld bI] een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, dle Ingaat op 1 maart 2014 en eindigt
op 30juni 2014. Verlenging is alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke Ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemet kan deze overeenkomst niet opzeggen.
indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de gehelmhoudingsverkiaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING
De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat In rekening brengen.
De Medewerker stelt aan het einde van elke katendennaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
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urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.
Elke fbctuur moet worden gezonden naar
OVOM
t. a.v. Credlteurenadministratie
Postbus 10082
3505 AS Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009598.
Elke fectuur moet zijn voorzien van het referantienummer van deze overeenkomst. De fachiur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon dle namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft venicht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen dle niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid lii, bInnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdractitnemer op te geven bank- of gimrekening in Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betellngsverpllchllng in verzuim Is. De opdrachtnemer ken
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid dle ontbinding
In rechte te vorderen.

( . Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachbiamer de vergoeding niet aan de
Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUDING
De opdrachb,emerzai hetgeen de Staat hem In verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor hot Is verstrekt.
De opdractitnemer zal dIt contract en al hetgeen waarvan hij In verband met do uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generfel wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelIjk Is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De In te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de gehelmhoudlngsverkiarlng (bij
lage A).
De geheimhoudlngsverkiaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keer dat de opdractibiemer toerekenbaar tekort schiet In de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere vooralaande verklaring een boete van €
580,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mode begrepen de vordering tot nakomlng van het bi] of krachtens de vorige leden be
paalde en eik recht op schadevergoedIng voorzover de schade het bedrag van de boete te boven

D
gaat

Is OVERNEMEN VAN PER$ONEEL OMIÇOPING. BELANGENVER5TRENQEUNG

De opdrachinemer zal gedurende do tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen dle in dienst van de Staat betrekken zijd bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnamer verklaart dat hij personen dle in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERÂIiNNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voorMoelende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdractitnemer aan derden fs slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

Huoupetijia ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht
De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschIkte werkruimte ter
beschikking steKen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Binnen de In Artikel 7 Lid iii en Artikel 8 Lid Ii genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.
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TOEPASEWK RECHT EN GEScHILLEN

De algemene Ri)ks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBFT 2010) maken een lntegraa
deel ut van dIt contract.
De algemene levenngs- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachmemer zijn net van toepassing.

Pldusgetekend,

/namens d Iaat der :edef1ande:, namens V)

(ënin (handtekerii

Q Ld 2
(datum) (datum,J

BLII.AGE A.. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (vERPUcHT)

BIJLAGE B. BRXEF EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBIT 20W
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Offerteaa nvraag
“Senior adviseur ten behoeve van de
iCOV”

Opdrachtgever: iCOV

Copyright,
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen In een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, In enige vorm of op enige wijze, hetzij elekttonisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OM.

Veftrouwelijkheld
Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als dusdanig te worden behandeld door de ontvanger.
Onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door ontvanger in het kader van de aanbestedingsprocedure
met betrekking tot deze ofterteaanvraag. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.

Gebruik merknamen of typen
Daat waar in het aanbestedingsdocument en/of de Bijlagen merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong
of productie worden genoemd, dient gelezen te worden “of gelijkwaardig.”

Uitvoerder: Openbaar Ministerie
Afdeling: DVOM/Inkoop
Naam contactpersoon: \O \AQ .

Kenmerk: DVOM/Inkoop/iCOV
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 5] Utrecht

E-mail: Inhuurdesk@om.nl
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Versie: 1.0
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1. Inleiding

1.1. Inleiding

Voor u ligt een offerteaanvraag in het kader van de Nationale Aanbesteding t meervoudig
onderhandse procedure) ten behoeve van de inhuur van senior adviseur voor de iCOV (Infobox
Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (1COV). De Infobox Crimineel en Onverklaarbaar
Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband tussen Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU
Nederland, Openbaar Ministerie en Politie.

Het doel van deze offerteaanvraag is om een geschikte kandidaat te zoeken voor de
bovengenoemde functie voor de periode van medio maart 2014 tot en met 31 december 2014.
Hierna is er een mogelijkheid tot 1 2 keer verlenging van 12 maanden.

Deze offerteaanvraag bevat onder meer een beschrijving van de opdracht en de procedure
volgens welke u op deze opdracht kunt inschrijven.

In dit hoofdstuk worden de organisatie, het doel van de opdracht nader beschreven. Verder
worden in hoofdstuk 2 de beschrijving van de opdracht en uitgangspunten beschreven. In
hoofdstuk 3 is de offerteprocedure beschreven. Ten slotte is de beoordeling van de
inschrijvingen in hoofdstuk 4 beschreven.

1.2. Bedrijfsprofiel

Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10
arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’
eenheden, te weten het BOOM (Bureau Ontneming OM), het Landelijk Parket, het Functioneel
Parket, de CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (DienstVerleningsorganisatie OM) en de
Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is door heel Nederland gevestigd. In totaal werken
ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het vierkoppige College van procureurs-generaal. Het College
is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe ()handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg
voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan
onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire
taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in
sommige gevallen, specialismen.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie:
www.om. nl
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1.3. Documenten

Alle verstrekte exemplaren van deze offerteaanvraag (inclusief de bijlagen) zijn in bruikleen
afgestaan, blijven te allen tijde eigendom van het OM en dienen op eerste verzoek direct te
worden geretourneerd. Niets uit deze offerteaanvraag mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming aan derden worden doorgegeven dan wel voor enig ander doeleinde dan het
doen van een inschrijving worden aangewend.

1.4. Contactgegevens

Gedurende de aanbestedingsprocedure verloopt alle communicatie uitsluitend met
onderstaande contactpersoon.

Aanbestedende dienst: iCOV/Openbaar Ministerie (OM)
Uitvoerder: Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM)
Afdeling: Inkoop
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:f

Email: Inhuurdesk@’om.nl
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

Q
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2. BESCHRIIVING OPDRACHT EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Organisatie, aanleiding en doel van het project

Wat/wie is 1COV?
De Intobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband
tussen Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU-Nederland, Openbaar Ministerie en Politie. De
organisatie verstrekt (financiële) intelligence producten ten behoeve van het in kaart brengen
van vermogensbestanddeten of het blootleggen van witwas- en fraude constructies.
ICOV kan helpen om tijdrovende analyses om te zetten in snel te genereren hapklare
informatie. Met onze toots en de aanwezigheid van experts kunnen verschillende gegevens van
de deelnemende organisaties en gegevens uit (semi)open bronnen worden gecombineerd.

Doel van iCOV
Het doel van de ICOV is het leveren van rapportages. De belangrijkste in gebruik zijnde tooling
voor het tot stand komen van deze rapportages is het forensische pakket “Smart@Data”.
iCOV streeft naar continue verbetering en uitbreiding van de bestaande rapportages en het
periodiek aanvullen van het rapportage-portfolio met nieuwe rapportages.
Om deze doelstelling in te kunnen vullen is continuiteit noodzakelijk ten aanzien van de
invulling van ondersteuning op het pakket Smart©Data. Door de toenemende complexiteit van
de rapportages en onderliggende analyses is een geleidelijk zwaardere ondersteuning
gewenst.

Wat is Smart@ Data’
SmaftData is een forensisch softwarepakket om gegevens uit gestructureerde bronnen,
zoals databases, tabellen, e.d., alsmede uit ongestructureerde data, zoals tekstdocumenten,
social mediakanalen, e.d., in onderlinge samenhang te verzamelen, op te slaan, te beheren
en te ontsluiten ten behoeve van analyse. Smart@Data maakt het met een analyse mogelijk
om patronen of verbanden in deze gegevens te herkennen. De analyse wordt uitgevoerd op de
oorspronkelijke brongegevens, ongeacht of deze zich in verschillende databases of op
verschillende servers bevinden. Bovendien blijft de integriteit van de geanalyseerde gegevens
volledig intact. De uitkomsten kunnen in verschillende formats worden gepresenteerd.
Bijvoorbeeld in een visueel overzicht of in een tijUtijn van gebeurtenissen. Smart@Data is niet
ontwikkeld als een losstaande softwareapplicatie. Het is een verzameling van geavanceerde
gereedschappen die voor een grote diversiteit aan analysevraagstukken een oplossing biedt.
Deze oplossing hoeft niet specifiek en alleen te gaan om het analyseren van statische data. De
realtime engine van Smart@Data maakt het ook mogelijk om op hoge snelheid dynamische
data te verwerken en analyseren.

Wat zoekt 1COV?
ICOV zoekt een senior adviseur die ( binnen korte periode ) kennis en ervaring heeft van de
Smart@lData. De senior consultant houdt zich bezig met datastructuur, ontwerp van controles
op de kwaliteit van de data, het ontwerp en de bouw van de rapportages en het optimaal
combineren van de mogelijkheden van Smart@Data en de overige tooting en de onderliggende
databases.
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De inzet (1 FE) van de senior consultant is noodzakelijk van medio maart 2014 t/m december
2014. Hierna is er 1 2 maal een mogelijkheid tot verlenging van 12 maanden. Zie bijlage 2
voor het profiel.

2.2. VOG en geheimhouding verklaring.

Voor de start van de werkzaamheden dient de inschrijvende partij een verklaring van goed
gedrag (VOG) te overhandigen van het in te zetten personeel. Indien blijkt dat de VOG
onverhoopt niet afgegeven kan worden, dan wordt de inzet van de medeerker direct
beëindigd.

Voor de start van de werkzaamheden dient door het in te zetten personeel een
geheimhoudingverklaring getekend worden. Daarnaast geldt een integriteitscode bij het OM.

ç
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3. OFFERTE PROCEDURE

3.1. Procedure

Gezien de omvang, de aard, de plaats van uitvoering en het karakter van de opdracht is deze
opdracht niet grensoverschrijdend. Conform de Gids Proportionaliteit is de nationale
meervoudige onderhandelingsprocedure van toepassing op deze opdracht.

3.2. Vergoedingen

Het OM is aan geen enkele inschrijver een vergoeding verschuldigd voor het indienen van de
inschrijving en/of aanleveren van de ïnformatie.

3.3. Voorbehouden

Het OM behoudt zich -zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn
gehouden- in ieder geval het recht voor om: ( )
a. de procedure tussentijds om haar moverende redenen af te breken of op te schorten;
b. tijdsplanningen te wijzigen (met uitzondering van wettelijk minimum vastgestelde
termijnen);
c. de opdracht niet te gunnen;
d. een inschrijving waarin voorbehouden zijn opgenomen of die niet voldoet aan de door het
OM gestelde voorwaarden, niet in aanmerking te nemen voor gunning.

3.4. Wijze van aanbieden van de inschrijvingen

Inschrijvingen dienen uiterlijk op 19 februarï om 12.00 uur er email te worden gestuurd
aan: inhuurdesk@om.nl

Contactpersoon voor deze offerteaanvraag is

Tel. 2

03.5. Gevraagde informatie

De informatie in de inschrijving dient compleet te zijn (d.w.z. een antwoord te bevatten op alle
in deze Offerteaanvraag gestelde vragen en gevraagde informatie).
Aanvullende informatie die verstrekt worden na de sluitingsdatum zal niet geaccepteerd
worden, tenzij om de betreffende informatie uitdrukkelijk is verzocht door het OM en het OM
door acceptatie daarvan niet in strijd handelt met regelgeving.

3.6. Planning offerteprocedure

Hieronder is de planning opgenomen. U dient er rekening mee te houden dat deze planning
eenzijdig (tussentijds) gewijzigd kan worden door het OM. Hierover wordt u dan tijdig
geïnformeerd.
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Planning Datum

Verzenden van de ofterteaanvraag naar geselecteerde Inschrijvers 12 februari 2014

Deadline stellen van vragen om 12.00 uur 13 februari 2014

Verzending nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen -- 14 februari 2014

Sluitingstermïjn inschrijvingen om 12.00 uur 19 februari 2014

Mededeling van gunning 21 februari 2014

Start werkzaamheden medio maart 2014

3.7. De overeenkomst

Uitvoering van de opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding
van de overeenkomst met verwachte ingangsdatum van medio maart 2014 tot en met 31
december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot één of twee keer verlenging van één jaar.

t’) Op de uitvoering van de opdracht is de als Bijlage 5: (concept) overeenkomst van toepassing.
De algemene rijksinkoopvoorwaarden voor IT-overeenkomsten (ARBIT 2010), zoals
opgenomen in Bijlage 6 zijn aanvullend van toepassing op de overeenkomst.
Deze Offerteaanvraag, de inschrijving van de gegunde inschrijver en de ARBIT zullen als
bïjlagen integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

Uw eigen algemene (leverings)voorwaarden of voorwaarden van derden zijn nadrukkelijk
uitgesloten.

3.7.1. Facturering

De facturering zal maandelijks op basis van de bestede uren plaatsvinden.

3.8. Communicatie

Eventuele vragen of opmerkingen over de offerteaanvraag kunnen volgens bijlage 3:
Format Nota van Inlichtingen per email: Inhuurdeskcom.nl worden ingediend uiterlijk op
12 februari 2014 om 12.00 uur.

Vragen die niet via dit format worden gesteld, worden niet in behandeling genomen.
Vragen die tijdig (v66r de sluitingsdatum voor het indienen van vragen) zijn ontvangen,
worden geanonimiseerd in de Nota van Inlichtingen beantwoord. De Nota van Inlichtingen
wordt aan alle gegadigden gestuurd.

3.9. Algemene eisen aan de inschrijving

Inschrijvingen die niet voldoen aan de hieronder weergegeven vormvereisten worden
uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding.

• Taal: De inschrijving dient volledig in het Nederlands te zijn gesteld.
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• Ondertekening: De inschrijving dient te worden ondertekend door een of meer
personen die bevoegd zijn de inschrijvende onderneming te binden. De
bevoegdheid dient te kunnen worden vastgesteld aan de hand van de door de
inschrijver in te dienen gegevens uit het Handelsregister.

• Geldigheidsduur: de inschrijving is tenminste geldig tot 30 dagen na de uiterste
inleverdatum. Tot die datum heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod.

3.9.1. Kosten van de inschrijving

Aan OM kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen
van de inschrijving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden.

3.9.2. Indiening van de inschrijving

Indiening van uw inschrijving kan uitsluitend op het vermelde adres. U dient als
onderwerp te vermelden: “Offerte Senior adviseur iCOV”

De indeling van uw digitale offerte moet de volgende onderdelen bevatten (
(a) de aanbiedingsbrief;
(b) de verklaringen ten behoeve van de beoordeling op de

uitsluitingsgronden (bijlage 2) en minimum eisen (bijlage 3) , zoals
aangegeven in paragrafen 4.7.1. en 4.7.2.

(c) CV van de aangeboden kandidaat zoals aangegeven in paragraaf 4.8;
(d) uw tarief zoals aangegeven in paragraaf 4.8

3.9.3. Voorschriften voor het financiële deel van de aanbieding
Ten aanzien van het frnanciêle deel van de aanbieding gelden de volgende voorschriften:

• alle geidbedragen zijn weergegeven in Euro.
• alle geidbedragen in de inschrijving zijn weergegeven inclusief alle

verschotten, reis- en verblijfkosten en eventueel verschuldigde
omzetbelasting.

• in de offerte mogen geen financiële ‘pro-memorie’ posten of aanvullende
voorwaarden worden opgenomen, dit leidt tot ongeldige inschrijvingen; 0
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4. Beoordeling van de inschrijvingen

4.1. Procedure van beoordelen

De beoordeling van de inschrijvingen vindt in deze volgorde plaats:
1. opening van de inschrijvingen;
2. controle van inschrijving op de vormvereisten;
3. toetsing van de geschiktheid van de inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en

minimum eisen (zie paragraaf 4.7);
4. beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gunningcriteria (zie paragraaf

4.8).

Nadat de beoordeling is afgerond zullen alle inschrijver worden geïnformeerd over het
gunningsresultaat. De opdracht zal worden gegund aan de meest voordelige inschrijving.
Aan dit voornemen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gedurende de beoordeling kan het aanbestedingsteam aan inschrijvers schriftelijke of
telefonische verduidelijking vragen over de inhoud van hun offerte.

4.2. Wijze van beoordeling

De tijdig binnengekomen inschrijvingen worden allereerst gecontroleerd op
vormvereisten. Indien niet is voldaan aan deze vormvereisten is dit een uitsluitingsgrond.
Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen zullen terzijde worden gelegd en komen niet
in aanmerking voor gunning. De mate waarin voldaan wordt aan de gestelde criteria zal
worden beoordeeld aan de hand van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen. De
beoordeling bestaat uit het toekennen van een puntenscore.

Daar waar het OM op voorhand bewijsstukken wenst waaruit blijkt dat inschrijver aan
bepaalde eisen voldoet of invulling aan de gestelde criteria kan geven, wordt hier expliciet
om gevraagd in Bijlage 2.

4.3. Beoordeling op de uitsluitingsgronden en minimumeisen

Vervolgens wordt vastgesteld of:
• de eigen verklaring met minimale eisen (bijlage 2: Uitsluitingsgronden)

volledig en juist ingevuld is;
• de minimumeisen ten behoeve van de referenties (bijlage 3: Minimumeisen —

referenties) voldoende en juist is ingevuld;
Mochten op het bedrijf van een inschrijver uitsluitingsgronden van toepassing zijn of
mocht blijken dat het bedrijf van een inschrijver niet over de benodigde minimumeisen
voldoet, dan legt OM de inschrijving terzijde.

4.4. Beoordeling op gunningcriteria

Daarna wordt onderzocht of de aangeboden prestatie voldoet aan de eisen,
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• de inschrijvingen worden getoetst op volledig voldoen aan de
minimumeisen.

• Indien de aangeboden prestatie aan één of meet eisen niet voldoet wordt de
inschrijving niet betrokken in de verdere beoordeling.

• Vervolgens worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van de in dit
document aangegeven gunningscriteria. De beoordeling wordt uitgevoerd
door een aanbestedingsteam van het OM.

4.5. Gunning

Naar verwachting zat uiterlijk op 21 februari 2014 de Mededeling van de gunning
worden genomen door het OM. De afgewezen inschrijvers en de begunstigden (degene
aan wie het OM voornemens is de overeenkomst te gunnen) zullen gelijktijdig van de
mededeling van de gunningbeslissing per email in kennis worden gesteld.

4.6. Akkoord met procedurele eisen en inschrijvingseisen

(‘3Inschrijvers conformeren zich aan de procedurele eisen en de eisen aan de inschrijving
door inschrijving.
Inschrijvingen zijn ongeldig indien:
- deze na de sluitingsdatum/-tijd is ingediend;
- in de inschrijving voorbehouden zijn opgenomen of een inschrijving onder voorwaarden
is gedaan;
- indien de inschrijving niet aan de door het OM gestelde voorwaarden en eisen voldoet;
- indien na controle blijkt dat een Eigen Verklaring in deze aanbesteding onjuist blijkt te
zijn.

4.7. Geschiktheid van het bedrijf van de inschrijver

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke informatie een organisatie moet
leveren ten behoeve van de beoordeling op grond van de geschiktheid van het bedrijf van
de inschrijver waaronder:
1. Uitsluitingsgronden;
2. Minimumeisen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, naast de informatie als gevraagd in de
Eigen verklaringen, nadere bewijsstukken te verlangen. Indien de inhoud van deze
bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de offerte is gesteld, kan de Inschrijver
worden uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure.

4.7.1. Uitsluitingsgronden

De inschrijver is ingeschreven in het Nationale beroeps- en handelsregister. Bij indiening van
de inschrijving volstaat het invullen van het KvK-nr en akkoordverklaring met de algemene en
juridische eisen in Bijlage 2: Uitsluitingsgronden. Indien u een ZZP-er bent dan dient u een
VAR te overhandigen.
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4.7.2. Minimumeisen

Inschrijver dient door middel van één referentie aan te tonen dat de kandidaat gelijkwaardige
opdracht naar tevredenheid heeft uitgevoerd met een looptijd van minimaal een halfjaar. U
dient daarnaast de contactgegevens te overleggen van een opdrachtgever waar de kandidaat
recent (niet ouder dan 2 jaar) een opdracht heeft uitgevoerd die aansluit bij hetgeen
beschreven staat in het profiel en een korte omschrijving te geven over de inhoud van de
opdracht, de rol en de tijdsperiode waarin de opdracht werd uitgevoerd. Gebruik hier een
apart formulier (Bijlage 3: Minimumeis — Referentie)

4.8. Gunningscriteria

De inschrijvingen worden op de volgende criteria beoordeeld. De inschrijver met de
hoogste score is de “economisch meest voordelige inschrijving” en krijgt in principe
gegund. De criteria zijn:

1. Kwaliteit (maximaal 70 punten):
U dient een CV van de kandidaat aan te bieden. De kandidaat dient te voldoen aan
de functie eisen en competenties. Het panel zal de CV(s’) beoordelen aan de hand
van bovenstaande punten en zo een totaalbeeld vormen. Dit totaalbeeld leidt tot
een rapportcijfer, waarbij een 6 of lager niet in aanmerking komt voor de opdracht.
Beoordeling: panel beoordeling.

2. Tarief (maximaal 30 punten):
Het tarief blijft gelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst. De bandbreedte
van het tarief is tussen € 95 en € 125 per uur. Dit tarief is inclusief alle
verschotten, reis- en verblijfkosten. Voor het onderdeel prijs is in totaal 30 punten
te behalen. Graag ontvangen we het bijbehorende all-in tarief per kandidaat.
Gebruik hiervoor bijlage 5 Prijsopgave.

De beoordeling van de prijs vindt als volgt plaats:
a. 30 punten bij een uurtarief van 95 euro of lager
b. 0 punten bij een uurtarief van 125 euro of hoger

ÇD c. Tussen 95 en 125 euro per uur worden de punten lineair verdeeld en
afgerond op 1 cijfer achter de komma.

U dient in deze opgave eveneens inzicht te geven in de kortingspercentages die u
hanteert bi] een totale opdracht van meer dan 60 dagen; meer dan 120 dagen én
meer dan 180 dagen (een werkdag behelst 8 uren) in één kalenderjaar. Deze
kortingspercentages worden zoveel mogelijk vooraf verwerkt in overeenkomst.

4.9. Inhoudelijke beoordeling

De beoordeling van het gunningcriterium “kwaliteit” geschiedt door een panel. Dit panel
beoordeelt onafhankelijk van elkaar de criteria. De aard van de opdracht maakt dat tevens een
relatieve beoordeling gerechtvaardigd is en de inschrijvingen dus ook onderling worden
vergeleken. Per criterium zoals in paragraaf 4.8 is aangegeven hoeveel punten maximaal (per
onderdeel) gescoord kunnen worden.
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4.10. Gestanddoeningstermijn inschrijving

De gestanddoeningstermïjn van uw inschrijving is minima& 30 kalenderdagen gerekend vanaf
de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijvingen. Het OM kan een verzoek doen tot
verlenging van de gestanddoeningstermijn van uw inschrijving. Indien u niet instemt met een
dergelijk verzoek om verlenging kan het OM besluiten uw inschrijving uit te sluiten van
gunning.

0
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5. Bijlagen

Bijlae...
1 ProN&
2 Uitsluitingsgronden
3 Minimumeis reerentie
4 Format Nota van Inlichtingen
5 Prijsopgave
6 Concept overeenkomst

ARBIT2O1O
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Bijlage 1 : Profiel Senior adviseur

1COV zoekt een senior adviseur die kennis en ervaring heeft van de Smart@Data. De senior
consultant houdt zich bezig met datastructuur, ontwerp van controles op de kwaliteit van de
data, het ontwerp en de bouw van de rapportages en het optimaal combineren van de
mogelijkheden van Smart@Data en de overige tooling en de onderliggende databases.

De inzet (1 FCE) van de senior consultant is noodzakelijk van medio maart 2014 t/m december
2014. Hierna is er 1 2 maal een mogelijkheid tot verlenging van een jaar.

Functie eisen:

• HBO-WO denk- werkniveau
• Minimaal 4 jaar werkervaring als business analist / consultant
• Grondige kennis van en ervaring met Smart@Data is een pré
• Werkervaring binnen de Organisatie en overige ketenpartners is een pré
• Grondige kennis van data(base)structuren
• Grondige kennis van SQL en PL/SQL 0• Kennis van en ervaring met Informatleanalyse
• Affiniteit met het opsporen van criminaliteit

Competenties:

• Analytisch vermogen
• Goede contactuele en sociale vaardigheden
• Resultaatgerichtheid
• Samenwerking
• Zelfstandig werken
• Helicopterview

Q
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Bijlage 2 Uitsluitingsgronden

In deze Bijlage worden eisen gesteld. Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen zullen
terzijde worden gelegd en komen niet in aanmerking voor gunning. Daar waar het OM op
voorhand bewijsstukken wenst waaruit blijkt dat inschrijver aan bepaalde eisen voldoet of
invulling aan de gestelde criteria kan geven, wordt hier expliciet om gevraagd in deze bijlage.

Eis Algemene voorwaarden

Mr. Eis Vraag Ântword

A.O1 Eis Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van uw 0 ja
inschrijving (offerte) verbonden en u ontleent (nu en in 0 nee
de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een
offerte heeft uitgebracht. Gaat u hiermee akkoord?

A.05 Eis U garandeert dat op basis van uw inschrijving uw 0 ja
organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en 0 nee
middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het
gestelde in uw Offerte.

A.06 Eis Van elke substantiële wijziging om te kunnen blijven 0 ja
voldoen aan het gestelde in de Offerte, stelt u het OM 0 nee
onmiddellijk op de hoogte.

Eis Juridische voorwaarden

Nr. Eis Vraag Antwoord

3.01 Eis U gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in de 0 ja
ARBIT 0 nee

3.02 Eis U gaat akkoord dat uw eigen leverings- en/of 0 ja
verkoopvoorwaarden dan wel die van uw onderaannemers 0 nee
of toeleveranciers niet van toepassing zijn op de
overeen komst.

3.03 Eis U gaat akkoord dat ingeval van gunning van de opdracht u 0 ja
op eerste verzoek van het OM voor eigen tekening een 0 nee
Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)
overhandigt van alle door u bij de uitvoering van de
opdracht in te zetten personen (personeel,
onderaannemers en toeleveranciers).

3.04 Eis In geval van gunning gaat u akkoord met de (concept) 0 ja
overeenkomst 0 nee
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Naam Inschrijver

KvK nummer

• Adres en plaats

1 Telefoonnummer

Email adres

Contactpersoon

Emaït contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Naam ondergetekende -____________

Functie ondergetekende

Plaats

Handtekening
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Bijlage 3: Minimum eis - referentie

Type Organisatie:
Adres en plaats:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer
contactpersoon:
Looptijd opdracht:
Omvang van de opdracht:
Beschrijving van de
dienstverlening:

Rol:

Overige toelîchting:

0

..Referent

Naam contactpersoon:

Telefoon nu mm er:

Emailadres:
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Bijlage 4: Format Nota van Inlichtingen

Nr. Vragen Paragraaf/pagina

Pagina 17

0

0
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Bijlage 5: Prijsopgave

Naam kandidaat All-in tarief (mcl. j Kortingspercentage Kortingspercentage Kortingspercentage
reiskosten en bij meet dan 60 bij meet dan 120 bij meet dan 180
verschotten) dagen inzet in 1 dagen inzet in 1 dagen inzet in
exclusief btw kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar

Akkoord opdrachtnemer

Datum:

Plaats:

Naam:

Functie:

Onderneming:

Handtekening:
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Bijlage 6: Concept overeenkomst

OVEREENKOMST <NAAM>

XOOO

ORDERNUMMER:

LEVERANCIER:

NAAM MEDEWERKER:

FUNCTIE MEDEWERKER:

STARTDATUM OVEREENKOMST:

EINDDATUM OVEREENKOMST (T/N):

UURTARIEF EXCL. BTW

UURTARIEF INCL. BTW:

MAXIMAAL AANTAL UREN:

UMIETINCL. BTW:

KOSTENSOORT:

KOSTENPLAATS:
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-5.

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1ONDERWERP 21

ARTIKEL 2E;sEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN 21

ARTIKEL 3CONTACFPERSONEN EN RAPPORTAGE 21

ARTIKEL 4EIGENDOM: RECHTEN OPVOORTBRENGSELEN VAN DE GEEST 22

ARTIKEL 5VERGOEDINGEN 22

ARTIKEL6BETAUNG 22

ARTIKEL 7OVERNEMEN PERSONEEL; OMKOPING, BELANGENVERSTREKNGEUNGENEN 22

ARTIKEL 8GEHEIMHOUDING 23

ARTIKEL 8WLJZIGING EN DUUR 23

ARTIKEL 9HuISHOUDEwKE ASPECTEM 23

ARTIKEL 1OTOEPASSELUK RECHT EN GESCHILLEN 23Ç)
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OVEREENKOMST

DE ONOERGETEKENDEN:

de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Utrecht, voor het onderdeel iCOV,hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’, vertegenwoordigd door <functie>, <Naam>

en

<leverancier>, gevestigd te <plaats, adres> , hierna te noemen: ‘de opdrachtnemer’,vertegenwoordigd door <functie> , <naam>

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZUN OVEREENGEKOMEN:

ARTIKEL ONDERWERP

Lid 1 Opdrachtnemer levert voor dit project een deskundigheid op het gebied van<invullen>

Lid II Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer, deheer/mevrouw <naam>, hierna te noemen: ‘de Medewerker, een en anderonverminderd zijn eigen aansprakelijkheid

Lid III De navolgende bescheiden maken deel uit van deze overeenkomst.
-Bijlage 1: offerte van opdrachtnemer d.d < >

-Bijlage 2: ARBIT-2010 (algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten)

-Bijlage 3: Geheimhoudingsverklaring
-Bijlage 4: Brief d.d. 23 november 2012 Gedragsregels binnen het OM
-Bijlage 5: Gedragscode OM

ARTIKEL 2 EtSEN WAARAAN 0E WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

Lid IV De opdrachtnemer moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door deStaat worden gegeven, een en ander behalve voor zover dat, mede met het oog opde vergoeding die de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden ontvangt,onmogelijk is.

Lid V De opdrachtnemer mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diensrekening rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoorschriftelijk last heeft gegeven.

ARTIKEL 3 CONTACrÇERSONEN EN RAPPORTAGE

Lid 1 De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen voorts zo dikwijls alsde Staat dat verlangt over de uitvoering van de werkzaamheden van deopdrachtnemer overleggen. De contactpersoon van de Staat is de heer/mevrouw<naam>. Contactpersoon van de opdrachtnemer is <naam>.
Lid II De opdrachtnemer zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van devoortgang van zijn werkzaamheden verslag doen.

Lid III Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomstkan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aande Staat meedelen.

Lid IV Tussentijds zullen regelmatig evaluatiemomenten worden gepland, waarbij de
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voortgang wordt besproken en eventueel een bijstelling of aanvulling van de
opdrachtformulering zal plaatsvinden.

ARTIKEL 4 EIGENDOM: RECHTEN OP VOORTBRENGSELEN VAN E GEEST

Lid 1 De opdrachtnemer draagt de eigendom van alle zaken die hij uit hoofde van deze
overeenkomst tot stand brengt hierbij over aan de Staat, die die overdracht hierbij
aanvaardt.

Lid II De opdrachtnemer staat er jegens de Staat voor in dat hij de maker in de zin van
de Auteurswet 1912 zal zijn van alle werken die hij uit hoofde van deze overeen
komst tot stand brengt. De opdrachtnemer draagt zijn desbetreffende
auteursrechten hierbij over aan de Staat, die die overdracht hierbij aanvaardt. De
opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van de rechten bedoeld in de
artikelen 25, eerste lid, en 45e van de Auteurswet 1912. De opdrachtnemer zal,
indien om de overdracht o142.f de afstand te bewerkstelligen enige aanvullende
handeling is vereist, deze handeling op verlangen van de Staat onverwijld verrich
ten. De opdrachtnemer verleent de Staat hierbij onvoorwaardelijk en onherroepe
lijk volmacht om deze handelingen namens de opdrachtnemer te verrichten.

Lid III Lid II Is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aanspraken op andere
rechten op voortbrengselen van de geest op hetgeen de opdrachtnemer uit hoofde
van deze overeenkomst tot stand brengt of uitvindt.

Lid IV De opdrachtnemer vrijwaaft de Staat van aanspraken van derden ter zake van
inbreuk op een recht op voortbrengselen van de geest in verband met de
uitvoering van deze overeenkomst door de opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 VERGOEDINOEN

Lid 1 De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer een vergoeding te betalen van
maximaal € xxxxx(exclusief BTW), respectievelijk € xxxxxx (inclusief BTW en reis-
en verblijfkosten).

Lid II Het tarief is € xxxxx per uur, exclusief BTW inclusief reis- en verblijfkosten.
Reisuren worden niet vergoed.

Lid III De vergoedingen worden op basis van werkelijk gemaakte uren per maand betaald
bij gemiddeld u xxx uren per week.

ARTIKEL 6 BETAUNG

Lid 1 De opdrachtnemer zal de in artikel 5 (Vergoedingen) lid II bedoelde vergoedingen
maandelijks aan de Staat in rekening brengen. De rekening moet worden toege
zonden aan De iCOV, t.a.v. Crediteurenadministrate, Postbus 10082, 3505
AB Utrecht, o.v.v. ordernummer 4O60000xxxx. De rekening moet deugdelijk
gespecificeerd worden en voorzien zijn van de specificatie van de gemaakte uren.

Lid II De Staat zal de rekening, mits zij voldoet aan artikel 5, lid II, binnen 30
kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de opdrachtne
mer op te geven bank- of girorekening in Nederland.

Lid III De Staat mag de rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende
accountantsdienst of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De
uitlener zal aan het onderzoek alle verlangde medewerking verlenen.

Lid IV Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding
niet aan de Staat in tekening heeft gebracht binnen de wettelijke veijaringstermijn
na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen doen.

ARTIKEL 7 OVERNEMEN PERSONEEL; OMKOPING. 6ELANGENVERSTRENGEUNGEN

Lid 1 De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd
en binnen een jaar na afloop daarvan personen die In dienst van de Staat
betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst niet tegen vergoeding
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werkzaamheden laten verrichten.

Lid II De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geenvoordeel heeft aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat nietalsnog doen.

AR11KEL 8 EHEIMHOUNG

Lid 1 De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering vandeze overeenkomst ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoorhet is verstrekt.

Lid II De opdrachtnemer zal deze overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verbandmet de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij hetvertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijzebekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van deze overeenkomstnoodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.
Lid III De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regelsstellen. Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet In denakoming van het bij of krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdagof gedeelte daarvan dat de tekortkoming voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van € 5000,- verschuldigd. Deboete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaron- (der mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorigeleden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedragvan de boete te boven gaat.

ARTJKEL 8 WuziOtNo EN DUUR

lid 1 Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door deStaat en de opdrachtnemer ondertekend geschrift.

Lid 11 Deze overeenkomst is gesloten van <datum> tot en met <datum>. Hierna is ereen optie tot één of twee keer verlenging van 12 maanden.

Lid III Indien de opdrachtnemer zijn werkzaamheden na afloop van de In lid II bedoeldetijd voortzet, wordt deze overeenkomst alleen geacht te zijn voortgezet en heeft deopdrachtnemer ter zake alleen aanspraak op de in artikel 5 (Vergoedingen) lid 2bedoelde vergoedingen, indien de Staat voor de voortzetting schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Lid IV De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

Lid V De Staat kan deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel ofgedeeltelijk ontbinden indien de opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of aan hem al dan niet voorlopig surseance van betaling is verleend.

ARTIKEL 9 HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

Lid 1 De standplaats van de Medewerker is <plaats>.

Lid II De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschiktewerkruimte ter beschikking stellen.

Lid III Binnen de in Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken wordengemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.

Lid IV Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten wordengewijzigd.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Lid 1 Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.
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Lïd II De algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) maken een
integraal onderdeel uit van dit contract.

Lid III De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel
andere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van
toepassing.

TEN BEWUZE WAARVAN:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze overeenkomst in tweevoud hebben ondertekend.

iCOV <leverancier>

Datum: Datum:

Naam: Naam:

Handtekening
Handtekening

Lijst van bijlagen:

Bijlage 1: Offerte van opdrachtnemer d.d.

- Bijlage A: Geheimhoudingverklaring

- Bijlage B: Brief d.d. 23 november 2012 Gedragsregels binnen het OM
- Bijlage C: Gedragscode OM

- Bijlage D: ARBIT 2010
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BIJLAGE A GEHEIMHOUDINGSVERKIARING

DE ONDERGETEKENDE

geboren op

__________________________________________________________________

te

_________________________________________________________________________

zich legitimerende met

0 Paspoort

0 Rijbewijs

0 identiteitskaart

waarvan een kopie is gehecht aan deze verklaring,
VERKLAART

Dat hij/zij al hetgeen waarvan hij/zij kennis krijgt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of
in verband met werkzaamheden op generlei wijze bekend c.q. openbaar maken, behalve voor zover
dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk Is of enig wettelijk voorschrift hem/haar
tot bekendmaking c.q. openbaarmaking verplicht.

In voorgaande wordt onder andere begrepen informatie over de organisatie, in formatie ten aanzien
en (mogelijk) gebruik van bij de Opdrachtgever (in ontwikkeling zijnde) systemen.

Bovenstaande verplichting houdt ondrmeeç maar niet limitatief in dat:

De informatie en gegevensdragers die hem/haar ter beschikking staan, niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, doch uitsluitend persoonlijk zullen worden gebruikt op de
toegewezen werkplek en met behulp van het afgesproken systeem en programmatuur.
Hij/zij geen kopieën zal maken van informatie in welke vorm ook, anders dan voor de
uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk.

ç De ter beschikking staande middelen en informatie uitsluitend op de afgesproken werkplek
zullen worden gebruikt en bewaard en niet naar elders worden meegenomen of anderszins
naar buiten worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.
Hij/zij de geheimhoudingsplicht In acht zal blijven houden nadat de werkzaamheden voor
de Opdrachtgever zijn beëindigd.

Dat hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud van de brief over Gedragsregels binnen het OM, d.d.
23 november 2012 (bijlage 3) en Gedragscode OM (bijlage C).

Aldus getekend,
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BULAGE B BRIEF GEDRAGSREGELS BINNEN HET OM 0.0. 23 NOVEMBER 2012

BIJLAGE C GEDRAGSCODE OM

p
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OVEREENKOMST

INHUUR SENIOR CONSULTANT T.B. V. iCOV

40600009437NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER \/X (bmpw3
NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER SENIOR CONSULTANT

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST : 3 MAART 2014

EINDDATUMNÂDEREOVEREENKOM5T(T!M) : 31DECEMBER2014

UURTARIEF EXCL. BTW € 1CI. REISKOSTEN)

/UURTARIEF INCL. BTW € 1cL, REISKOSTEN) (
MAXIMAAL AANTAL UlI t 1560 UUR

LIMIET INCL. BTW

KosiNsooRT t 424260

KOSTENPLAATS 213818

PROJECT!TAÂKNUMMER N.V.T.

3’ii’



DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna tenoemen: de Opdrachtgever, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heer mr.L Directeur Bedrijfsvoering Functioneel Parket.

en

2. VX evestigd te 1
, . te noemen: ‘de opdrachtnemer’,vertegenwoordigd door de heer drs.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning ten behoeve vansenior consultancy ICOV.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachinemer de heer , hierna tenoemen: ‘da Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EIsEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN
De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden gegeven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeftgegeven.Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdcachtnemer zuilen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,over de uitvoering van de wt’rkzaamheden van de apdrachtnemer overleggen. De contactpersoon-

is mevrouw t De contactpersoon van de opdrachtnemer is de heer H.
1rker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnlhaarwerkzaamheden verslag doen.

Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijkemate kan benadelen of vertragen, zal de apdrachtnemer dat onverwijid schriftelijk aan de Staatmeedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN
,.. De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de ‘dpwirker\ een vergoeding te betalen van € 11W, Inclusief reiskosten. Dat is € ncl.

‘ BTW per uur dat de Medewerker rtaadwerlçelijk zijn werkzaamheden heeft verricht
‘— ) Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.De Medewerker zal in deze contractperlode maximaal 1560 uren werkzaam zijn voor de Staat./ De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € iclusief omzetbelastingJ en inclusief reiskosten).

De in Lid t bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden gewijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden tekunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de opdrachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst Is gestoten voor de bepaalde periode met een opzegterrnljn van 4 weken, deperiode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op 3f december 2014. Hierna Is er een mogelijkheid totverlenging van telkens een periode van maximaal 12 maanden.De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddeltijke ingang schriftelijk opzeggen.De opdrachbiemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomstvan kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklarlng binnen ëénweek heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aande Staat in rekening brengen
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dV. Binnen de In Artikel 7 Lid III en Artikel 8 LId II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.

V. Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

.LI1 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rijks Inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene leveiings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer. dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens de Staat 4r NedeHanden, namens V tUJ

.._Prekening)

mr, drs.
‘°

(.) (datum) (datum)

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLAR.ING (VERPLICHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTfRNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBIT 2010
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De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkteuren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze origineleucenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuut gevoegd.
Elke lectuur moet worden gezonden naar
iCOVlEunctioneel Parket
T.a.v. de Crediteurenadministratie
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009437
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De lectuur moetde periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemerwerkzaamheden heeft verricht bevatten. De eisen waaraan tacturen moeten voldoen kan door de Staat wordengewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid Iii, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Nederland.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienstof een registecaccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zat aan het onderzoekalle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten opgrond van het telt dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kandeze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbindingin rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan deStaat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogendoen.

GEHEIMHOUDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter beschIkking stelt alleen gebruiken voor het doet waarvoor het is verstrekt.
De opdrachtnemer zat dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van ditcontract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redetljkerwijs kan vermoeden,op genedei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bijlage A).
De geheirnhoudlngsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij ofkrachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkomingvoortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onvermInderd alle andere rechten of vorderingen,daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te bovengaat.

OVERNEMEN VAN PERSQNEEL; OMKOPING. 8ELANGE1NERTRENGEUNG
De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen eenjaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van dezeovereenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeftaangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDER ANNEMNG
Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbesteden van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk navoorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaarden verbinden.

1U)SHOUDE1JJPÇE ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is bij de vestiging van lCov in Utrecht.De Staat zal de Medewerker in het in Lid t bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte terbeschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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OM) ic tLC 2..
Van: Inhuurdesk OM (DVOM)
Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 10:56
Aan: Inhuurdesk OM (DVOM)
Onderwerp: Offerteaanvraag voor de functie “IT-Manager”
Bijlagen: Profiel IT-Manager.pdf; arbit2Ol0-meezendversie.pdf

Controleren: Geadresseerde Bezorging

Inhuurdesk OM (DVOM) Bezorgd: 21-3-2014 10:56

Geachte mevrouw, heer,

Hiermee nodig ik u uit een offerte met een CV en het tarief voor de functie “IT-Manager” uit te brengen.
Bijgaand treft u het profiel aan.
Hier is de planning. Deze planning geeft 5lechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

.lanning Datum
Versturen offerte aa nvraag 21-3-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen per email
om 12.00 uur 24-3-2014
Beantwoording vragen 25-3-2014
Indienen offerte om 12.00 uur 27-3-2014
Beslissing 28-3-2014
Start werkzaamheden 1-4-2014

Gelieve uw offerte uiterlijk op 27 maart 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te versturen.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats o.b.v. de kwaliteit
van de kandidaat (CV) 70 % en het tarief 30 ¾.
Mocht u geen interesse hebben om een offerte uit te brengen ontvang ik spoedig uw reactie.

Met vriendelijke groet,

tC.ontractmanager HRM

Openbaar Mnsterie
DienstverIenngsorganisatie OM/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 B] Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T OR
fr
E
E dvominkoog@om.nl
www.om.nI

1



OPEN BAAR M 1 N 1 ST E RI E Dieustverleningsorganisatie OM

IT-Manager

Organisatie Openbaar Ministerie
Dienstonderdeel $ Dienstverleningsorganisatie OM, afdeling DVOM/I
Standplaats : Utrecht
Periode Tijdelijk (april 2014 t/m 31december 2014, met optie tot verlenging van 6
maanden
Inzet : 36 - 40 uur per week
Bandbreedte tarief Tussen € 100 - € 120 exclusief btw

Inleiding
Binnen het OM is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als shared service
organisatie werkt voor de OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën,
Personeelszaken, ICT en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze organisatie verricht de uitvoerende
bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire
proces van het OM.
Voor de afdeling DVOM/1 in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren IT-Manager.

Taken waaruit de functie bestaat

Het afdelingshoofd DVOM/I stuurt 6 afdelingen. Hij geeft dagelijks leiding aan de operationele
managers en projectleiders, lid van het managementteam, rapporteert aan de opdrachtgever, en is
o.a. verantwoordelijk voor het informatieplan, performance, budget- tijd- en kwaliteitsbewaking.
Hij is een gesprekspartner voor de directie en draagt bij aan de organisatieontwikkelingen.

Benodigde kennis en ervaring
• WO-HBO+ werk- en denk niveau met up-to-date kennis van ICT omgevingen.
• Minimaal 5 jaar tverkervaring als manager.
• Kennis van de informatie-uitwisseling van het Openbaar Ministerie met de verschillende

ketenpartners is een pré.
• Iemand die de kwaliteit van teamprestaties, en de individuele en groepstargets, bewaakt en

hierop stuurt;
• Gesprekspartner op management- en directieniveau;
• Iemand met leidinggevende vaardigheden waaronder aansluren, coachen, delegeren,

ondernemen en coördineren;

Competenties
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
• Organisatiesensitiviteit
• Klantgericht en resultaatgericht
• Overtuigingskracht.
• Kunnen motiveren van anderen
• Leiderschap



OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER

NM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER

STARTDATUM NADERE OVEREENKOMST

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST (TIM)

UURTARIEF EXCL. BTW

UURTARIEF INCL. BTW

MAXIMAAL AANTAL UREN

LIMIET INCL BTW

KOSTEN SOORT

KOSTENPLAATS

4060001f 628

AFDELINGSHOOFD DVOMII

1APRIL2014

31 MAART 2015

€ NCL. REISKOSTEN)

INCC.REISKOSTEN) ( o
$ 1880 UUR

$ 424300

260110

INHUUR INTERIM-MANAGER DVOM/I

c



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemP.n ‘-le Opdrachtgever’, voot het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door mevrouwlo&c 2 )irecteur Bedrijfsvoering DVOM.

2. —. 1., gevestigd te in de erna te noe
men: ‘de opdtachtnerner’, vertegenwoordigd door de hee

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP
Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. interimma
nagement DVOMII.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemec de heer in, hierna
te noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de tegels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor scMfteIk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon%. van de Staat is mevrouw )e contactpersoon van de opdrachtnemer Is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

( De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker
een vergoeding te betalen van € BTW, Inclusief reiskosten. Dat is € - - mci.\ BTW per uur dat de Medewerker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.
Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.\ 0 ) De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1880 uren werkzaam zijn voor de Staat.

] De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € usief omzetbelasting
en inclusief reiskosten).

J De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.

) Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst Is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken , de
periode gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 maart 2015. Hierna is er een mogelijkheid tot ver
lenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden. Verlenging is alleen mogelijk na schrif
telijke bevestiging van de opdrachtgever.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze Overeenkomst niet opzeggen.

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
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urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.
Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOM
T.a.v. Crediteurenadministratle
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600071628.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountantopjujstheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdmchtnemer de vergoeding niet aan de
Staat In rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dIt contract ter be
schikking stelt alleen gebwiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachhiemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op genedei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

OVERNEMEN VAN PERSONEEL; OMKOPING. BELANGENVERSTRENGELING
De opdrachbiemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OvERorrçIrr RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERAANNEMING
Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemor aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schnftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HuIsHoUDELIJKE ASPECTEN
De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter
beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.
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TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2014) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene loverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens de er Nederlanden, namens

Y ...

(datum) N (datum)

0

BuGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARXNG (VERPliCHT)

BIJLAGE 5. EFUEF EXrERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBIT 2014
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.(DVOM) d 3e
Van: ,DVOM/FB inkoop) 2’
Verzonden: maandag 11 november 2013 10:03
CC: Inhuurdesk OM (DVOM)
Onderwerp: Offerte aanvraag t.b.v. Interim Hoofd ICT bij de Rijksrecherche
Bijlagen: Offerte aanvraag hoofd ICT Rijksrecherche.pdf; arbit20l0-meezendversie.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met een CV voor een Interim Hoofd ICT bij de Rijksrecherche.

In de bijlage treft u de offerteaanvraag aan.

Gaarne uw aanbieding uiterlijk op 18 november 2013 om 12.00 uur mailen naar inhuurdeskom.nI.

Alvast dank voor uw reactie.

v1et vriendelijke groet,

de Inhuurdesk
Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstverlenlngsorganisatie OM/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 B3 Utrecht 2.
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T 088
M 06
E
E dvominkoooom.nl
www om. ni

3A



DPENAAR MINISTERIE

Offerteaanvraag
“Interim hoofd ICT bij de
Rijksrecherche”

c
Opdrachtgever: Rijksrecherche
Uitvoerder: Dienstverieningsorganisatie OM (DVOM)
Afdeling: Inkoop / Inhuurdesk
Kenmerk: DVOM/Inkoop/Hoofd ICT RR

Postadres: Postbus 8060, 3503 R6 Utrecht
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht

[-mail: Inhuurdesk@om.nl

Datum: 11 november 2013
Versie: 1.0

0

Copyright.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OM.

Vertrouwel ijkheid
Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als dusdanig te worden behandeld door de ontvanger.
Onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door ontvanger In het kader van de aanbestedingsprocedure
met betrekking tot deze oftefteaanvraag. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.

Gebruik merknamen of typen
Daar waar in het aanbestedingsdocument en/of de Bijlagen merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong
of productie worden genoemd, dient gelezen te worden “of gelijkwaardig.”
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1. Inleiding

1.1. Inleiding

Voor u ligt een offerteaanvraag in het kader van de Nationale Aanbesteding ten behoeve van
Interim Hoofd ICT bij de Rijksrecherche.

Het doel van deze offerteaanvraag is om een geschikte kandidaat te zoeken voor de
bovengenoemde functie voor 6 maanden, vanaf 1 januari 2014.

1.2. Organisatie

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
en met andere bij wet vastgestelde taken. De Rijksrecherche houdt zich primair bezig met
opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen (ambtenaren). De

(‘
Rijksrecherche valt als enige onderdeel van de Nederlandse politie onder de
verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zo
vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag
binnen de overheid onderzoekt.

De Rijksrecherche kan bij vermeend strafbaar gedrag binnen de overheid een onderzoek
instellen. Dat gebeurt echter alleen in opdracht van de Coördinatie Commissie Rijksrecherche
(CCR) op verzoek van de hoofdofficier van justitie. De Rijksrecherche speelt een belangrijke
rol bij het voorkomen van ambtelijke corruptie. Regelmatig adviseert zij naar aanleiding van
onderzoeken beleidsmakers. Daarnaast onderzoekt de Rijksrecherche schietincidenten waarbij
een politiefunctionaris een burger ernstig of dodelijk heeft verwond.

Actueel nieuws en uftgebreide informatie over de taken en werkwijze van de Rijksrecherche
vindt u op www.rijksrecherche.nl.

0
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2. OFFERTE PROCEDURE

2.1. Procedure

Gezien de omvang, de aard, de plaats van uitvoering en het karakter van de opdracht is deze
opdracht niet grensoverschrijdend. Conform de Gids Proportionaliteit is de nationale
meervoudige onderhandelingsprocedure van toepassing op deze opdracht.

2.2. Vergoedingen

Het OM is aan geen enkele inschrijver een vergoeding verschuldigd voor het indienen van de
inschrijving en/of aanleveren van de informatie.

2.3. Wijze van aanbieden van de inschrijvingen en contactgegevens

Inschrijvingen dienen uiterlijk op 18 november 2013 om 12.00 uur per email te worden
gestuurd aan:

Gedurende dit offertetraject verloopt alle communicatie via onderstaande contactpersoon.

Naam contactpersoon:
Telefoonnummer: ‘o LidAfdeling: Inkoop

2.4. Planning offerteprocedure

Hieronder is de planning opgenomen. U dient er rekening mee te houden dat deze planning
eenzijdig (tussentijds) gewijzigd kan worden door het OM. Hierover wordt u dan tijdig
geïnformeerd.

Planning Datum
Verzenden van de offerteaanvraag naar geselecteerde inschrijvers 11 november 2013

Sluitingstermijn inschrijvingen om 12.00 uur 18 november 2013

Beslissing 22 november 2013

Start werkzaamheden 1 januari 2014

2.5. Voorwaarden

Op de uitvoering van de opdracht is de ARBIT 2010 (bijlage) zijn van toepassing op de
opdracht. Uw eigen algemene (leverings)voorwaarden of voorwaarden van derden zijn
nadrukkelijk uitgesloten.

2.6. Voorbehouden

Het OM behoudt zich -zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn
gehouden- in ieder geval het recht voor om:

de procedure tussentijds om haar moverende redenen af te breken of op te schorten
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• tijdsplanningen te wijzigen
• de opdracht niet te gunnen
• een inschrijving waarin voorbehouden zijn opgenomen of die niet voldoet aan de door

het OM gestelde voorwaarden, niet in aanmerking te nemen voor gunning.

2.7. VOG, screening en geheimhoudingsverklaring

Voor de start van de werkzaamheden dient de kandidaat VOG te overhandigen van het in te
zetten personeel, De kandidaat dient daarnaast een AIVD verklaring op A-niveau te hebben (
of te krijgen) van recente datum (ca. 2 jaar). Indien blijkt dat de VOG en screening
onverhoopt niet afgegeven kan worden, dan wordt de inzet van de medewerker direct
beëindigd.

0

0
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3. BEOORDELING

De inschrijvingen worden op de volgende criteria beoordeeld. De inschrijver met de hoogste
score is de “economisch meest voordelige inschrijving” en krijgt in principe gegund. De criteria
zijn:
- Kwaliteit van de kandidaat (CV) (70 %)
- Tarief per uur ( 30 %)

Naar verwachting zal op 22 november as.de gunningsbeslissing worden genomen door het OM.

0

0
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Bijlage 1: Profiel

Functie Interim Hoofd ICT Rijksrecherche

Dienstonderdeel : Rijksrecherche
Standplaats : Den Haag
Omvang : 20 uur per week
Duur : tijdelijke functie voor de duur van zes maanden
Looptijd : 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014, met mogelijke optie tot verlenging

(6 mnd.)

Omschrijving werkzaamheden
- Het onder verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering van de rijksrecherche

leiding geven aan de bedrijfsvoering ICT-activiteiten van de rijksrecherche;
- Het leiding geven aan ca. 6 ICT professionals;
- Het maken van een voorstel voor de nieuwe organisatorische inrichting van team ICT

(taak/rolverdeling van de beschikbare capaciteit);
- Het tot stand brengen van procesbeschrijvingen en inventarisaties;
- Het zorg dragen voor de uitvoering van de projecten uit het jaarplan 2014 ICT: in het

bijzonder de fysieke verhuizing van alle ICT-werkplekken in Den Haag, het in beheer
nemen van de digitale opsporingsomgeving binnen de rijksrecherche, het imptementeren
van de Basisvoorziening Integrale Bevraging;

- Het maken van werkafspraken met DVOM/I over samenwerking;
- Het maken van een voorstel voor de aansturing van team ICT op middellange termijn

(opvolging);

Functie-eisen
- HBO +/WO werk- en denkniveau.
- Kennis van de organisatie, alsmede kennis van de politieorganisatie
- Tenminste 10 jaar werkervaring

Benodigde competenties:
- Organiserend vermogen
- Samenbindend leiderschap
- Technisch inzicht
- Kennis op hoofdlijnen vereist van Windows, Linux en Citrix

Niveau: senior

Bijzonderheden
Inhuur op interim basis, daarnaast resultaat op de harde concrete afspraken uit het jaarplan
2014. Kandidaat dient een AIVD verklaring op A-niveau te hebben van recente datum (ca 2
jaar),
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OVEREENKOMS T INHUUR DERDEN

IN PUUR INTERIM HOOFD ICT

40600007666
NUIMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER : t3L \/

Nu MEDEWERKER

FUNC11E MEDEWERKER INTERIM HOOFD ICT

STARTUATUM NADERE OVEREENKOMST : 1 JANUARI 2014

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST (T 30JUNI2014

UURTARIEF ECL. BTW € CL. REISKOSTEN)

UURTARIEF INCL. BTW € L. REISKOSTEN)

MAXIMAAL AANTAL UREN 520 UUR

LIMIET INCL. BTW t €

KOSTENSOORT t 424260

KOSTENPLMTS 210205

b



DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waa,v n de zetel Is gevestigd In Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te

noemen: ‘de Opdrachtgever’, voi t het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heet
Directeur Rijk: techerche

en

.gd in erna te noemen. de Opdrachtnemer”, vertegenwoordigd

udot

Lc2
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVER ENGEKOMEN

ONDERWERP

Opdrachinemer levert on er hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. hoofd ICI

voor de Rijksrecherche.

tc £ Voor de uitvoering van d ze overeenkomst zet de opdrachtnerner de heet in, hierna te
noemen: “de Medewerker’, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelljKtlelo

Eiseu WMR AND]RKZ VOLDOEN

0e Medewerker moet de rgels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge-
geven.
De Medewerker mag niet n naam van de Staat of anderszins voor diens tekening rechtshandetin

gen verrichten, behalve vcr zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten iorden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPÇ1ORTAGE

De contactpersonen van Slaat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als do Staat dat verlangt,

E over de uitvoering van ““ wrkzaamhcrJen van de opdrachtnemer overleggen. De conlacipeisoon

c 2.. van de Staat is de heer ; De contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewerker.

De Medewerker zal zo di vijls ais de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnlhaar

werkzaamheden verslag ri en
Indien zich een omstandi held voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke

mate kan benadelen of v rtragen. zat de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOOINGEN

‘ Ç De Staat verplicht zich aan de op —““‘ner voor de terbeschikkingstelling van di” Medewerker

een vergoeding te öetaiei1 van € ccl. BTW, inclusief reiskosten, Dat is mcl.

1 ) BTW per uur dat de Mede%’erker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.

V Uren besteed aan woon-wrkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
De Medewerker zat in dez contractperiode maximaal 520 ure’ wrk7am zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid lllmaximale vergoeding bedraagt € Inclusief omzetbelasting
en inclusief reIskosten)
De in Lid 1 bedoelde vergdedng zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdjachlnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te

kunnen verrichten, en voos alle belastingen en heffingen.

WIJzIQINQ EN ouu

Deze overeenkomst kan lleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend eschnft
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode, die ingaat op 7januari 2014 en eindigt
op 30juni 2014..
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen
De opdrachtnemer kan dee overeenkomst niet opzeggen
Indien de Medewerker wdrdt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaard dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklanng binnen één
week heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal de i Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen
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De Medewerker stelt aan
uren en laat dit door de c
urenstaat wordt door of n
voogd.
Elke factuur moet worden
Rijksrecherche
t.a.v. Ctediteurenadmlnf
Postbus 70575
5201 CZ Den Bosch
o.v.v. referentie: 406000
Elke factuur moet Zijfl VOO
de periode van de inzet e
den heeft verricht bevatte
gewijzigd. Facturen die ni
De Staat zal elke rekenin
len door overmaking op e
land.
De Staat mag een rekenli
of een registeraccountant
alle verlangde medewerki
De opdrachtnemer mag zi
grond van het feit dat de
deze overeenkomst ook n
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoe
Staat in rekening heeft ge
doen.

GEHEIMHOUDwG

De opdrachinemer zal het
schikking stelt alleen gebi

De opdrachtnemer zal dit
contract kennis krijgt en
op generlei wijze bekend
zakelijk is of enig wettelijk
De in te zetten Medewerk
lage A).
De geheimhoudingsverkla
De Staat mag ten aanzien
Voor elke keet dat de opd
krachtens de vorige leden
voortduurt, is hij de Staat
500,- verschuldigd, De bo
daaronder mede begrepe
paatde en elk recht op sch
gaat

De opdrachtnemer zal ger
jaar na afloop daarvan per
overeenkomst niet tegen v

De opdrachlnemer verkla
aangeboden of gegeven o

et einde van elke katendermaand een overzicht op van de gewerkte

Itactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen, Deze originele

mens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge-

jezonden naar

tralle

7666.
tien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet

de naam van de persoon dle namens de opdrachtnemer werkzaamhe

Da eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden

t voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd

mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta

n door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder

te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst

p juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek

g verlenen.
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op

aat met een betalingsverpllchting In verzuim is De opdrachtnemer ken

t op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding

ing vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de

racht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen

een de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be

iken voor het doel waarvoor het is verstrekt.

ontract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit

arvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,

aken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood

oorschhtt hem tot bekendmaking
t Is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (hij

ng maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
an het in de vorige teden bepaalde nadere regels stellen.

chtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of

epaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming

nder aanmaning ot andere voorafgaande verklaring een boete van €

te komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,

de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be

devergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven

rende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een

onen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze

rgoeding werkzaamheden laten verrichten.
dat hij personen die In dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft

doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERORACHT RECHtEN EN V RPLICHTINGEN. ONOERAANNEMING

HUISHQUDECIJKE ASPECTEN

verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste

nemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na

estemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar-

De standplaats van de me,ewerker is op de vestiging van de Rijksrecherche

De Staat zal de Medewerkr in het in Lid 1 bedoelde kantoor geschikte werkruimte ter beschikking

stellen.
Overwerk vindt uitsluitend laats na schriftelijke goedkeuring vooraf
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Binnen de in Artikel 7 Lid II en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden

gemaakt over de Inzet, w rktijden en zaken als vakanties
Door of namens opdracht ever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

TOEPASSELUK RECHT EN GF HICt.N

De algemene Rijks inkoo voorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal

deel uit van dit contract.
De algemene leverings- n belalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene

of bzondere voorwaarde van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens de Staal der Nederlanden, namens

1’
1. 1

thandte,ening)
- g)

.-.------

...,. :—

(datum) /Z (dotum)

/
.

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDIN SVERKLARING (vERPUcHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BI3LAa C. GEoIGscooE

BIAGE D ARBIT 2010
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verlenging en uitbreiding

Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de Overeenkomst met kenmerk 40600007666 die

de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op 1/1/2014 zijn aangegaan Inzake de inhuur van Interim

hooft ICT Rijksrecherche.

Betreft

D verlenging Q uitbreiding

Initiele overeenkomstnumrner

Strtdatum overeenkomçtnurnmer

Startditurri verlenging en& uitbreiding

-- — ,.-.

inddaturn (t/rn-)..’.

crphchtingnnummer

40600007666

(•)

0

woensdag 1 januari 2014

dinsdag 1 full 2014

woensdag 31 december 2014

40600007666

r €

€

€

c

1
DE ONDERGETEKENDEN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZUN OVEREENGEKOMEN:

Opdrachtgever

De Staat der Nederlanden,

Vertegenwoordigd door:

drs. mr.

€ 0,00

Opdrachtnemer

Capgemini,

Ve g nwoordigd door:

z

DAG- EN HANDTEKENING
DAG- EN HANDTEKENING
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

8 ij lagen:

-. DVOM/FB inkoop)
dinsdag 18 februari 2014 17:19
Inhuurdesk OM (DVOM)

Offerteaanvraag landelijk programmateam ZSM OM 2014 t.b.v. projectmanagement
BOSZ
arbit20l0-meezendversie.pdf, Offerte aanvraag ZSM ICI projectmanagement
BOSZ.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte voor het landelijk programmateam ZSM t.b.v. projectmanagement BOSZ.
In de bijlage treft u de offerteaanvraag aan.

c
Gelieve uw aanbieding.uiterlijk op 25 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te versturen.
De ARBIT zijn van toepassing voor deze opdracht.

Planning Datum
Versturen offerte aanvraag 18-2-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen 19-2-2014
Beantwoording vragen 20-2-2014
Indienen offerte 25-2-2014
Evt. gesprekken met de kandidaten 26-2 en 27-2
Beslissing 28-2-2014
Start werkzaamheden z.s.m.

Met vriendelijke groet,

namens Inhuurdesk
Contractmanager HRM

( Jpenbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop
8eoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 8] Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 R8 Utrecht
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Offerte aanvraag inzet landelijk programmateam ZSM OM 2014

ICT projectleiding BOSZ

Geachte heet/mevrouw,

Inleiding
Het Openbaar Ministerie en de politie ambiëren een substantiële versterking van de slagkracht
van professionals in de rechtshandhaving. Belangrijk onderdeel hiervan is een versnelde
afhandeling van aangiften en aanhoudingen op heterdaad. Een en ander sluit nauw aan bij de
kabinetsplannen van het Kabinet Rutte-Samson.

Het landelijk programma ZSM is één van vier investeringsprogramma’s binnen het Openbaar
Ministerie.

De landelijke programmaleiding heeft van het College de opdracht gekregen om:
• De doorontwikkeling van ZSM 2.0 naar een definitieve versie af te ronden en vorm te

geven aan de ontwikketagenda ZSM 3.0.
• De landelijke begeleiding van de implementatie van ZSM 1.1 en waar mogelijk elementen

C) van ZSM 2.0 door de parketten te continueren.
• Vorm en inhoud te geven aan het ‘Voorstel Quality & Assurance ZSM’ met daarin het doen

van de 3e visitatie/review door het landelijk team op de werking van ZSM 1.1 bij de
parketten in de periode t/m maart 2014 en de voorbereiding van een peer-review
(collegiale toetsing) op de werking van ZSM bij de parketten tweede helft 2014.

• Het uitwerken van de business case OM fase III.
• Het definiëren van de doelstelling van plateau 6 en
• Inzicht te geven in de benodigde ZSM activiteiten na juni 2014 en waar mogelijk het

organiseren van de overdracht van ZSM activiteiten binnen de OM Organisatie of in
nieuwe werkvormen.

Op basis van deze opdrachtverstrekking stelt het landelijk programmateam een plan van aanpak
op voor de implementatiebegeleiding en —advies, de doorontwikkeling en het systeem van
Quatity & Assurance bij de landelijke ZSM-werkwijze voor de periode tot en met juni 2014.

Gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot voorgenomen bezuinigingen en daarmee
samenhangende noodzaak tot het realiseren van de Organisatie doelstellingen, de Organisatie en
personele transitie en ZSM als vliegwiel hierin wordt 2014 een belangrijk imptementatie en

P
ontwikkel jaar voor het OM en het landelijke programma ZSM.

Om de ambitie van het Openbaar Ministerie verder gestalte te geven heeft de landelijke
programmateiding aangegeven de samenwerking met het landetijk programmateam in 2014
voort te willen zetten.

Doelstellingen programma ZSM 2014

De centrale doelstellingen voor 2012 en 2013 waren in 5 plateaus te onderscheiden, ieder met
een centrale doelstelling. In de nu lopende reviewronde wordt inzicht geboden in de mate waarin
de doelstellingen van plateaus 1 t/m 4 zijn gehaald.

Plateau Datum Centrale doelstelling

Plateau 1 1 mei 2012 Het ontwerp van de landelijk ZSM werkwijze staat en de
voorbereiding op de implementatie is gestart

Plateau 2 31 oktober Alle parketten hebben in afstemming met de ketenpartners ZSM
2012 dag 1 vastgesteld ( waarvan de datum ligt uiterlijk in 4B kwartaal

2012)
Plateau 3 1 januari ZSM bestaat als werkwijze bij alle parketten

2013
Plateau 4 1 juli 2013 ZSM werkt volledig en stabiel voor alle aangehouden en ontboden
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minderjarige en meerderjarige verdachten. Het werkaanbod is
vergroot, resultaten verbeterd en zaaksstromen gereduceerd mede
door het realiseren van de benodigde organisatorische
veranderingen. De doorontwikkeling naar de ZSM-werkwijze 2.0 is
vastgesteld

Plateau 5 1 januari De ZSM werkwijze is geïnternaliseerd in het regulier proces
2014

Tot de scope van het programma ZSM in 2014 horen de volgende elementen:
• Het (laten) bepalen van de centrale doelstelling van plateau 6.
• Het (laten) uitwerken van de ontwikkelagenda zoals opgesteld door de ketenwerkgroepen

naar ZSM 3.0 en regievoering op de uitvoering van deze agenda:
• Regievoering over de overlegvoering en afstemming met de relevante landelijke

ketenpartners omtrent de ontwikkeling van de ZSM werkwijze 2.0 en verder.
• Op basis van de adviezen van de ketenwerkgroepen in een ketenbreed team opstellen van

het ontwerp ZSM 3.0 en daarbij de positionering van het OM waarborgen..
• Implementatiebegeleiding & -advies ZSM 1.1 en mogelijke elementen uit ZSM 2.0 in de

regio’s: f• Het organiseren, faciliteren en (laten) uitvoeren van op verandering gerichte interventie
beredeneerd vanuit de interne en externe veranderstrategie, zoals uitgewerkt in het
veranderplan voor ZSM.

• Organiseren en faciliteren van expertmeetings met relevante doelgroepen binnen het OM.
• Overdracht en borgîng van programma activiteiten binnen de OM lijnorganisatie en

vervolg projecten van ZSM onderwerpen.
• Management informatie (KPI rapportages, doorontwikkelen KPI’s, meetbaar maken eerste

set KPI’s, het stabiliseren van het voortbrengingsproces van de maandrapportages)
• Business case management in. cost & benefit tracking

• De doorontwikkeling van business case OM fase III en business case management binnen
het OM.

• Quality & Assurance ZSM OM
• Het ontwikkelen en doen van de 3e visitatie/review ronde door het landelijk

programmateam op de werking van ZSM 1.1 bij de parketten in 2014 en het treffen van
de voorbereidingen voor de 4e peer-review ZSM OM.

Gevraagde dienstverlening ICT projectleiding
Voor deze fase in het programma heeft het OM aangegeven behoefte te hebben aan continuering
van de ondersteuning van het ZSM programmateam waarbij behoefte is aan experts op het
gebied van ICT projectmanagement en systeemontwikkeling voor BOSZ.

In 2014 wordt op het gebied van ICT projectleidîng EOSZ het navolgende verwacht:
• Het laten ontwikkelen en implementeren en gefaseerd verbeteren van BOSZ en de

verdachtenmonitor, dit is inclusief:
o Afstemming met het programmateam over de noodzakelijke wijzigingen op basis

van het ZSM ontwerp.
De technische realisatie van proceswijzigingen en wijzigingsverzoeken van de
gebruikersorganisatie en gewenste managementinformatie in BOSZ en de
verdachtenmonitor.

o Overlegvoering met het Programma BOSZ, vtsPN en gebruikersvertegenwoordiging
over de functionele eisen en wensen.

o Het inrichten beheer, overdracht naar beheer, duidelijkheid over beheerkosten (oa
licenties).



De in te zetten adviseur dient bij voorkeur goede kennis en ervaring te hebben met het OM, de
strafrechtketen en de ZSM-werkwijze, kennis van en ervaring het ICT vakgebied en
projectmanagementmethodieken en kennis van en ervaring met Informatieanalyse.

Voor het programmateam voorziet het OM na midden 2014 een overdracht van specifieke
programma activiteiten en -producten naar de OM organisatie. Hiertoe zal het OM geschikte
interne medewerkers beschikbaar stellen, die producten en werkzaamheden op een
gecontroleerde wijze zullen overnemen. Het OM is verantwoordelijk voor het aanwijzen van
geschikte kandidaten. E.e.a is afhankelijk van het absorptie vermogen van de OM organisatie. De
betreffende adviseurs zijn medeverantwoordelijk voor een gedegen overdracht van kennis en
ervaring.

Indien uitbreiding op genoemd gebied of aanvullende expertise noodzakelijk wordt geacht zullen
hiervoor aanvullende offerte worden gevraagd, die in het verlengde zullen liggen van deze
offerte. Voor de adviseur voorziet het OM een inzet van 2 dagen in de week voor de periode van
maart 2014 tot en met juni 2014 met een optie tot verlenging tot aan het eind van 2014.

De in te zetten adviseur zal zich in samenwerking met de betrokken OM-medewerkers richten op
het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen en het opleveren van de hiervoor benodigde

• producten.
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DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nededanden. waarvan de zetel is gevestigd In Den Haag. (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: de Opdrachtgeve?, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door

directeur Bedrijfsvoering arrondissementspaxket Oost-Nederland.

en

2. gevestigd tr ., . . AS, hierna te noemen: da op
drachtneme?, vertegenwoordigd door de hee

VERKLAREN HET VOLGENDE TE 21JN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP

Opdrachüiemer levert onder hierna gespeelfinoerda voorwaarden ondersteuning t.b.v. projectrna
nagement.

t C’ Att\ 7k,. Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer mevrouw est in.
hierna te noemen: de Medewerker’, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakeujrniJ.

EISEN WM.RAAN DE WERICZMMHEDEN MOEJEN VOLOOE
De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in ecN nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Slaat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie,

CON ALIPERSONEN EN RAPPORTAGE

De ontactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zuilen zo dikwi]is als da Staat dat verlangt,
over de uitvoering van U’ wf’rkzaarnheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

0 van de Staat Is de heer eer. De contactpersoon van de opdrachinemer is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnihaar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zIch een omstandigheid voordoet dle de uitvoenng van deze overeenkomst in belangrijke
mate kon benadelen of vertragen. zat de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN
De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de “‘werlçer

\ een vergoeding te betalen van € ci. BTW. Inclusief reiskosten. Dat Is € 6 mci.
(i \ BTW per uur dat de Medewerker uwuieliJk zijn werkzaamheden heeft verricht.

) Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
\ 0 i- . ‘ De Medewerker zei In deze contraclperiode maximaal 260 ur “4”am zijn voor de Staat.

j De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € ncluetef omzetbelasting
j en Inoluelof reiskosten).

De In Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
\ wijzigd.

Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kon alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
dtachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst Is gesloten voor de bepaalde periode mei een opzegtomiljn van 4 weken • de
periode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op3O juni 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot ver
lenging van telkens een periode van macmaai 6 maanden.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de gehelmhoudingsverkiartng binnen één
week heeft ondertekend.

BcrAuN
Da opdrachtnemer zal dein Artikel 4 lid 1 bedoelde vergoedingen per katendermaand achteraf aan
de Slaat In rekening brengen

Pag 2fvan4)



Lid II De Medewerker stelt aan het einde van elke kelendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namen. de Staat bij de voor de betreffende periode In te dienen factuur ge
voegd.

Lid Elke facluur moet worden gezonden naar
atrondtaaemenbparket Oot-Nededand
T.a.v. Cn.dlbumnadmlnlslxaH.
Poetbu. 10082
3505 AS Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009221.
Elke factucw moet zijn voorzien van het teferenlienummer van deze overeenkomst. De factuw moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdiachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan factu ren moeten voldoen ken door de Staat worden
gewijzigd. Facttwen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.Lid h) De Staat zal elke rekening. mits zi) voldoet aan Ud III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening In Neder
land.
De Staat mag een rekening te aflen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accoraitantadienet
of een registeraountant opsiheld laten onderzoeken. De opdrachbiemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.

Lid VI De opdrachtnemer mag zijn verpflctüigen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dal de Staat met een betaiingsverpchtIng In verzubn ie. De opdrachbiemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
In rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de cpdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat In rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GHErh1HOUO*4G
De opdrachteemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikkIng stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het Is verstrekt.
De opdrachhemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het veitmuwetijk karakter kent of redefijkerwijs kan verrnoeden
op generlel wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk le of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker Is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
Do geheimhoucngsverklaring maakt Integraal deel uit van deze overeenkomst.

L i De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keet dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet In de nakomlng van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, Is hij de Staat zonder aanrnaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500.- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bi] of krhtene de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voorzover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

iøçn vjv PER5ON. 05COPING. SELANOENVERSTRENGEL14G
De opdrachitiemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen dle in dienst van de Staat betrokken zijn bi] de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaatnheden laten verrichten.

t ,r 1 De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die In dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLSHTINQEN. ONOERMNNEPNG
Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst abroede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachln.mer aan derden Is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HVrSHOuoEuJiEASPECTEN
ir De standplaats van de medewerker isop de OM locaties door heel Nederland.

De Staat zal de Medewerker in het In Ud 1 bedoelde kantoor geschikte werkruimte ter beschikking
stalen.

t ru II Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.

(van 4)



Binnen de In Mikel 7 Lid III en Mik& 8 Lid ii genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de kizet, werkJden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten werden gewijzigd

TQWAssEujtç RECHT EN GESCHII.LEN

De algemene Rijks inkoopvoowaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene leveilngs- en betalingsvooiwaarden van Opdrechmemer, dan wel andere algemene
of bijzondere vooiwaarden van Opdrachmemor zijn niet van toepassing.

Akius getekend. / /
namens de Staat der Nederianden.

(handtekening) :ze: ;ing \

o/i4
(datum) (datum)

0

BIJLAGE A. GEHEIMHOUOINGSVERKLARNG fvpucuî)

ZJLAGE B. BRIEF EXTENEN

Bvioa C. Gaeuoscoac

BIJLAGE 0. ARBIT 2010
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€
.(DVOM)\ O t’% 2.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heer, mevrouw,

- DVOM/FB inkoop)
uoriaerdag 4 september 2014 15:04
Inhuurdesk OM fDVOM)
Gielen, S. (DVOM)
Offerteaanvraag (Senior) Projectleider DigiOM
Senior Projectleider DigiOM.pdf: ARBff_-2014_26_maart_2014.pdf

Hiermee nodig ik u uit een offerte met ten minste een CV en het tarief voor de functie “(Senior) projectleider
DigiOM” uit te brengen.
Bijgaand treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

Planning Datum

Versturen offerte a a nvraag 04-09-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen per email
om 12.00 uur 08-09-2014

Beantwoording vragen 09-09-2014

Indienen offerte om 12.00 uur 12-09-2014

Evt. gesprekken met de kandidaten Week 38

Beslissing z.s.m.

Start werkzaamheden 1-10-2014

Gelieve uw offerte uiterlijk op 12 september 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te sturen.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats o.b.v. de kwaliteit
van de kandidaat (Cv) 70 % en het tarief 30 %.
Mocht u geen interesse hebben om een offerte uit te brengen ontvang ik spoedig uw reactie.

Met vriendelijke groet,

-mens Inhuurdesk
Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM
Domein F/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB utrecht
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D PEN BAAR MINISTERIE Dienstvcrlcningsorganisatie OM

(Senior) Projectleider voor het Programma DigiOM

Organisatie Openbaar Ministerie
Programma : DigïOM (het digitaliseringsprogramma van het OM)
Periode : 1 Oktober 2014 tot 1 Oktober 2015
Inzet : 2 dagen per week
Bandbreedte tarief : Tussen € 95 - € 125 exclusief btw.

Aanleiding
In 2011 is het programma digitaal werken in het strafrechtproces’ gestart. Het doel is om in 2016
strafzaken digitaal af te doen (van papier naar digitaal). Daartoe moet een digitaal proces binnen
de strafrechtsketen worden ontwikkeld met Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak.
De ontwikkeling van het concept en de testuitvoering vindt plaats in een of meerdere proeftuinen.
Het programma bestaat uît meerdere - met elkaar samenhangende - projecten, zoals het digitaal

()) procesdossier, advocatenportaat, digitaal archiveren en Windows 8 tablets.

Opdrachtomschrijving
Het inrichten en versterken van de ICT-architectutir voor het digitaliseringsproces van twee
werkomgevingen, alsmede het testen daarvan in een of meerdere proeftuinen.
Voorts zal projectleider aanvullend worden ingezet op het terrein van de (verdere) bouw van het
thans bestaand advocatenportal. alsmede op het ontwikkelen in implementeren van een digitale
dossierviewer.

Profiel:
• WO werk- en denknïveau met sterke affiniteit voor ICT
• Uitstekende kennis en ervaring van de toepassing van projectmanagement en van de

bijbehorende instrumenten (bijv. Prince 2)
• Ervaring in het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving
• Kennis van de strafrechtsketen en van (de processen van) het OM
• Diepgaande en uitgebreide kennis van GPS (bedrijfsprocessysteem van het OM) is een pre

Competenties:
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
- Resultaatgerïcht

() - Samenwerken
- Overtuigingskracht
- Organisatiesensitiviteit
- Plannen en organiseren
- Anatytisch

De offerte dient te bestaan uit CV(s) van de kandidaat, het tarief per uur, mcl. reis- en
verblijfkosten en vermelding van beschikbaarheid. U dient de offerte uiterlijk op 12 september
2014 om 12.00 uur per email aan: lnhuurdesk@om.nl te sturen.
De ARBIT is van toepassing op de opdracht.
Contactpersoon: Rens van Zaltbommel (06-30020315) of Alwin Mensink (06-18307196).

rcasanov
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OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR (SENIOR) PROJECTLEIDER

VOOR HET PROJECT DIGITALISERING OM

NUMMEROVEREENKOMST 40600012548

LEVERANCIER

NAAM MEDEWERKER

Ld 2
FUNCTIE MEDEWERKER (SENIOR) PROJECTLEIDER
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DE ONDERGETEKENDEN

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, hierna te noemen: ‘de Opdrachtgeve,’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heer mt. mmadirecteur project Digitalisering OM.
2

en

2. .\ci%’r .1. gevestigd te
.__.

. .!, hierna te noemen: ‘deopdrachtnemer’, vertegenwoordigd door de heer 1

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

• 4rtikl 1 ONDERWERP
[C] Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning als (senior) projectleider voor het project Digitalisering OM. e.e.a. confotm de offerteaanvraag van 4 september jt.en uw offerte van 10 september 2014.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer mevrouw in, hierna tenoemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

Artke2 EISEN WMRMN DE WERKZMMHEOEN MOETEN VOt.POEN
Lid 1 De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge- ()geven.
Cci Ii De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk tast heeft gegeven.Lid III Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

Art Rol 3 CONTAÇTPERSONEN EN RAPPORTAGE
Lid t De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,over de uitvoering van wrkymhrlDn un de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoontc uc- 2 van de Staat is de heer contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewerker.

De Medewerker zat zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnlhaarwerkzaamheden verslag doen.
indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijkemate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staatmeedelen.

OMVANG EN VER GOEDINtEN

De Staat verplicht zich aan de oodrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerkereen vergoeding te betalen van BTW, Inclusief reiskosten. Dat is cl.1 BTW pet uur dat de Medewerker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.0 IÂU1 Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
r De Medewerker zal in de periode van 29 september 2014 tot en met 31 december 2014 maxi

maal 312 uren werkzaam zijn voor de Staat, in januari worden de urn unrr 2015 bekend gemaakt.De overeenkomstig LId III maximale vergoeding bedraagt € clusief omzetbelastingen inclusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden gewijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden tekunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIzIGIrio EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de opdrachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de duur van dit project die naar verwachting tot eind 2015 zalduren.
De opdracht wordt verdeeld over de periode van 29 september 2014 tot en met 31 december2014. en 1januari 2015 tot einde project.

Lid I’J De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.Wanneer dit om budgettaire redenen noodzakelijk is wordt een opzegtemlijn In acht genomen vanmaximaal 1 maand.
Lid ‘I De opdrachinemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomstvan kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen éénweek heeft ondertekend.
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Artikel 6 BETALING
Lid De opdrachinemer zal de In Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aande Staat In rekening brengen.
Lid II De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkteuren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze origineleurenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur gevoegd.
Lid III Elke factuur moet worden gezonden naar

DVOM
T.a.v. Crediteurenadminlsfratle
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600012548
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst De factuur moetde periode van de Inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemerwerkzaamheden heeft vemcht bevallen. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat wordengewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.Lid IV De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Nederland.

Lid v De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienstof een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoekalle verlangde medewerking verlenen.
Lid VI De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten opgrond van het feit dat de Staat met een betallngsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kandeze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbindingin rechte te vorderen.
Lid VI! Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan deSlaat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogendoen.

Artikel 7 GEHEiMHOUDING
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het Is verstrekt.

Lid T De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van ditcontract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs ken vermoeden,op generlel wijze bekend maken, behalve voorzover dat voor de uitvoering van dit contract noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
t id ii De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij

lage A).
Lid III De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.Lid IV De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bi) of() krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming( voortduurt, Is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven

gaat.

Arbkel8 OVERNEMEN VAN PERSONEEL: OMKOPING, BELANGENVER$TRENGEUNO
Lid T De opdrachtnemer zat gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen eenjaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van dezeovereenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.Li De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die In dienst van de Staat zijn geen voordeel heeftaangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLiCHTINGEN. ONDEHMNNEMING
Lid i Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbesteden van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk navoorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat Aan de toestemming kan de Staat voorwaarden verbinden.

AitikellO HUISHOUDELIJKE ASPECTEN
Lid T De standplaats van de medewerker zijn de locaties van het Openbaar Ministerie.
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Lid II De Staat zal de Medewerker In het in Lid l bedoelde kantoor te Utrecht geschïkte werkwimte ter
beschikking stellen.

LId Iii Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Lid IV Binnen dein Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden

gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Lid V Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

Artikel 11 TQEPA$SEUJK RECHT EN GESCHIU.EN

Lid t De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2014) maken een integraal
deel uit van dit contract.

Lid II De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens de Staat der Nederlanden, namens tJc e

(handtekening)

Mr lotJdQ 0

?...V

(datbm) (datu:)

0

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (VERPLICHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C GDRAG5CODE

BIJLAGE D. ARSZT 2014
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1 PEN BAAR M 1 N 1 STER 1 E Dienstverleningsorganisatie OM

Applicatie beheerder

Organisatie : Openbaar Ministerie
Dïenstonderdeel Dienstverleningsorganisatie OM, afdeling DVOM/IStandplaats t Utrecht
Periode t Tijdelijk (maart 2014 t/m 31 december 2014)Inzet : 36 uurper week
Bandbreedte tarief t Tussen € 60-85 exclusief btw

Inleiding
Binnen het OM is een dîenstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als shared serviceOrganisatie werkt voor de OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën,Personeelszaken, ICT en facilïtaire Zaken ondergebracht. Deze Organisatie verricht de uitvoerendebedrijfsvoedngstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire( proces van het OM.
Voor de afdeling DVOM/I in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren applicatie beheerder.

Taken waaruit de functie bestaat
Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de genoemde toepassingen.• Het beheren van de toepassingen;

Bewaken van de kwaliteit en de continuïteit van de toepassing;Tijdig signaleren van knelpunten in de werking en beschikbaarheid van de toepassing;Aanspreekpunt zijn bij appilcatief inhoudelijke problemen;Oplossen van incidenten;
Onderhouden van contacten met de hardware beheerder en eerste- entweedelijnsondersteuners;
Onderhouden contacten met de leveranciers en ketenpartners;Testen van nieuwe software versies;
Implementeren van nieuwe functionaliteiten.

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Certificaten zoals ITIL, BiSL, ASL en TMAP() • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Analytisch en procesmatig sterk met een focus op eindgebruikers
• Communicattef en advies vaardig
• Goed kunnen plannen en organiseren
• Servicegericht en een teamplayer



OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR APPLICA TIE BEHEERDER

NUMMER OVEREENKOMST : 40600009231
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NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER t APPUCATIE BEHEERDER
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LIMIET INCL. BTW

KOSTENSOORT t 424260

KOSTENPLAATS 260721

PROJECTrrAAKNUMMER t 110635153.24



DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
nnpmnn’

‘r fl4rchtgeve?. voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heerQ AL1 1 EMPM, Directeur DVOM.

en

2. f.\ j Dc , gevestigd te hierna te noemen ‘de opdrachtnemer’, vertegenwoordigd door de heet emeen directeur.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP
Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. applicatiebeheer..xd 1 Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnerner de hee ar in,hierna te noemen: “de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelJKneIo.

EISEN WMRAAN DE WERKZMMHEDEN MOETEN VOLDOEN
De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge-geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie

CoNTAcTPERsoNEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,over de uitvoering van d” w”.rk.zaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon£ van de Staat is de heet ,e contactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewerker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnftiaarwerkzaamheden verslag doen,
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijkemate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staatmeedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

( De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker\ een vergoeding te betalen van € cl. BTW, inclusief reiskosten. Dat is ncl. BTW
‘

per uur dat de Medewerker daadwerkeijK zijn werkzaamheden heeft verricht.J 1 / Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1548 uren werkzaam zijn voor de Staat.De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt £ (inctusief omzetbelastingen inclusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden gewijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden tekunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de opdrachtnerner ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken , deperiode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op 31 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid totverlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden.De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomstvan kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen éénweek heeft ondertekend.

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalenderrnaand achteraf aande Staat in rekening brengen.
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Lid II De Medewerker stelt aan het einde van elke katendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.

LW lii Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOM
T,a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009231.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst, De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.

Ld 1V De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.

Li VI De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding

(‘) In rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat In rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

Ar’.17 GEHEIMHOUDING

De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generlel wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking

Li De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).

Li ii De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
L ‘J De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.

Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekorikoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be

(J paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

ArdI&8 OVERNEMEN VAN PERSONEEL OMKOPING, BELANGENVERSTRENGEUNG

De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

A rtki OVERORACHT RECHTEN EN VERPLIcHTINGEN, ONDERANNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

Artikel 10 HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

Lid 1 De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
Li Ii De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter

beschikking stellen.
Lid III Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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Binnen de in Artiket 7 Lid Iii en Artikel S Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken wordengemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
De algemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARB 2010) maken een integraaldeel uit van dit contract.
De algemene teverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemeneof bijzondere voorwaarden van Opdcachtnemer zijn niet van toepassing

Aldus getekend1—..,

namens d SØtd Nedertanden, namens 1ö ..i

(handteKTFi
(handtekening)

e

(datum)
(datum)

( -

Q

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (vERPlicHT)

BIJLAGE S. BRIEF EXTERNEN

BIJlAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE t). ARBIT 2010
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F/A
Amjahid, S. (DVOM)

Van: Ïnhuurdesk OM (DVOM)
Verzonden: maandag 17 maart 2014 10:44
Onderwerp: Offerteaanvraag Projectleider Phoenix
Eijlageri: Functiebeschrkjving Projectleider Phoenix.pdf; arbit2OlO-meezendversie.pdf

Controleren: Geadresseerde Bezorging

gezorgd; 17-3-2014 10:44

( o14L

o ‘ö2.

Geachte mevrouw, heer,

Hiermee nodig ik u uit een offerte met een CV en het tarief voor de functie “Projectleider Phoenix” uit te brengen.
)sijgaanu treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

Planning Datum
Versturen offerte aanvraag 17-3-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen per email
om 12.00 uur 18-3-2014
Beantwoording vragen 19-3-2014
Indienen offerte om 12.00 uur 24-3-2014
Evt. gesprekken met de kandidaten 25-3-2014
Beslissing 26-3-2014
Start werkzaamheden 1-4-2014

( 3elieve uw offerte uiterlijk op 24 maart 2014 om 12.00 uur naar lnhuurdesk@om.nl te versturen.
voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats o.b.v. de kwaliteit

van de kandidaat (CV) 70 % en het tarief 30 %.
Mocht u geen interesse hebben om een offerte uit te brengen ontvang ik spoedig uw reactie.

Met vriendelijke groet,

imen Inhuurdesk
Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop 1Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 83 Utrecht 2Postadres: Postbus 8060, 3503 RE Utrecht

T 0R
MC
E
E dvpminkooom.nI
www.om.nI



JPENBAAR MINISTERIE Digi-OM

Inhuur projectleîder Digi-OM

Organisatie
Dienstonderdeel
Omvang
Duur

Openbaar Ministerie;
Digi-OM;
40 uur per week;
Vanaf juli 2015 tot einde project (naar verwachting eind 2017).

Het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de
strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en
vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. De
Officier van Justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM houdt ook toezicht op de goede
uitvoering van het vonnis van rechters; boetes moeten worden betaald,
gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is
het OM onderdeel van de rechterlijke macht.

Aanleiding
In 2011 is het programma ‘digitaal werken in het strafrechtproces’ gestart. Het doel is om
in 2016 strafzaken digitaal af te doen (van papier naar digitaal). Daartoe moet een digitaal
proces binnen de strafrechtsketen worden ontwikkeld met Politie, Openbaar Ministerie en
Rechtspraak.
De ontwikkeling van het concept en de testuitvoering vindt plaats in een of meerdere
proeftuin en.
Het programma bestaat uit meerdere - met elkaar samenhangende - projecten, zoals het
digitaal procesdossier, de digitale dossierviewer, advocatenportaal, digitaal archiveren en
Windows 8 tablets.

Plaats in de organisatie
Positie en omgeving - De functie valt formeel onder het programma Digi-OM. De

projectleider geeft leiding aan meerdere (deel)projecten die een
bijdrage leveren aan de inrichting en versterking van de digitale
werkomgeving van het OM en legt daarbij verantwoording af aan
het programmamanagement.

Doel van de functie - Leiding geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband van
verschillende disciplines inclusief externe leveranciers

- De projectleider geeft leiding aan de landelijke
implementatie van het project ‘GPS Maat’

- In samenspraak met de Rechtspraak draagt de projectleider
namens het OM zorg voor de coördinatie en voortgang in de
Proeftuin Hoger Beroep

- De projectleider stuurt en begeleidt digitaliseringsprocessen
bij de Ressortsparketten

- De projectleider is medeverantwoordelijk voor de realisatie
en implementatie van het project ‘Onderzoeken’

6’
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DPENBAAR MINISTERIE Digi-0fl4

Resultaatgebieden

projectptannen en voortgangsrapportages zijn
aangeleverd

Adviezen en/of producten zijn geleverd conform
afspraak, opdracht en/of adviesvraag

Het Programma Digi-OM is effectief ondersteund bij de
implementatie en realisatie van de projecten ‘GPS Maat’
en ‘Onderzoeken’

Het Programma Digi-OM is effectief ondersteund door de
coördinatie vanuit het Programma Digi-OM in de
Proeftuin Hoger Beroep en digitaliseringsprocessen bij de
Ressortspa rketten

Opgeleverde producten zijn in beheer gegeven bij de
beheerorganisatie. Zowel binnen Domein IT als bij de
externe leveranciers

Projecten zijn zowel afzonderlijk als in onderltnge
samenhang aangestuurd

a) Ten opzichte
van de
opdrachtgever

- Opdrachten zijn gerealiseerd binnen vooraf aangegeven
tijd conform gestelde kwaliteitseisen en met
gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen

b) In relatie tot de - In het bezit van een relevant en onderhouden netwerk zowel
omgeving binnen het OM als bij ketenpartners en leveranciers

- In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt.
- Relevante en actuele ontwikkelingen, welke van belang zijn

voor een efficiënte projectvoering zijn meegenomen bij
adviezen en/of producten.

c) Ten aanzien - Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van
van de aanpak (tijd, kwaliteit, middelen).
Bedrijfsvoering - De administratie is op orde.
d) Vernieuwen en - Kennisdeling is geborgd binnen de programmaorganisatie van
verbeteren - — Digi-OM.

Speelruimte
Verantwoordelijkheden

- Inhoud van de te leveren (advies)producten wordt aan
en bevoegdheden eigen inzicht overgelaten.

- keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen
inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol
speelt. Daarbij moet worden ingespeeld op
gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en
wijzigingen in wet- en regelgeving

- Beoordeling op geleverde operationele adviezen,
ondersteuning en kwaliteit van geleverde inhoudelijke
deelproducten.

- Aanleveren van geaggregeerde overzichten en informatie

- Coördinatie en implementatie van het project

‘g nr
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DPENBAAR MINISTERIE Digi-OM

0

Beoordeling offerte
De opdracht wordt aan de leverancier gegund op grond van de kwaliteit (CV=80%)
en de prijs (tarief=20%).
Bij deze aanbesteding wordt de opdracht gegund op basis van het gunningscriterium
Economisch meest voordelige inschrijving.

Kwaliteit:
Voor het onderdeel kwaliteit is in totaal 80 punten (80%) te behalen.
Aan de hand het CV van aangeboden kandidaat wordt gekeken of de kandidaat voldoet
aan de profieleisen en competenties.

‘Onderzoeken’ in nauwe samenwerking met de
projectleider ‘Services & Onderzoeken’

- Werkt nauw samen met product owner en ICT projectleider
Kaders De projectleider voert zijn werkzaamheden uit binnen de:

- Kaders van de scope van het programma Digi OM
- Kaders van de scope van het project GPS Maat
- Kaders van de proceskringen en procesverantwoordelijken

van de lokale onderdelen
- Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en

regelgeving

Contacten
Aard contacten - Houdt rekening met tegels, posities, belangen en de cultuur

van de organisatie(s)/onderdelen van de omgeving van het
project/programma

- Adviseert landelijke en lokale deelnemende OM betrokkenen
- Begeleidt (deel)projectleiders en deelnemers
- Wisselt intern en extern gegevens en informatie uit

• Met deelnemende organisaties van Politie, OM en
Rechtbank Rotterdam

. Met proceskringen en procesverantwoordelijken van
deelnemende OM onderdelen waaronder GPS
coördinatoren

Competentieprofiel
Functie gebonden - Klantgerichtheid
competenties - Resultaatgetichtheid

- Analyserend vermogen
- Samenwerken
- Plannen en organiseren
- Omgevingsbewustzijn
- Overtuigingskracht
- Voortgangscontrot
- Schriftelijke_uitdrukkingsvaardigheid

Kennis en ervaring - Minimaal HBO werk- en denkniveau op basis van een
afgeronde opleiding.

- Gedegen inzicht in het werkveld van de OM
- Ervaring in het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving
- Meerdere jaren kennis en ervaring met projectmatig werken

(binnen de overheid)
- Kennis van GPS (Geïntegreerd Processysteem) is een pré
- Affiniteit met ICT projecten is een pré
- Kennis van Prince 2 is een pré

Oftctanvraag inhuur projectleider Dgi-OM 2015
Pagina 3 vin 4



IPENBAAR MINISTERIE Digi-OM

- Voldoet de kandidaat aan de profieleisen
- Voldoet de kandidaat aan de competenties

Prijs:
Voor het onderdeel prijs is in totaal 20 punten (20%) te behalen. Graag ontvangen we
het tarief (binnen bandbreedte, inclusief alle kosten zoals reis- en verblijfkosten en
exclusief btw) per kandidaat en vermelding van de beschikbaarheid.
(TCO)Prijs / tarief = max, 20 punten:
- Het tarief dat tussen het minimum en maximum tarief zit worden de

punten Iineair verdeeld en afgerond op 1 cijfer achter de komma.

VOG:
Voor de start van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer, geheel voor eigen
rekening, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te overhandigen van het in te
zetten personeel (specifiek screeningsprofiel (Buitengewoon) opsporingsambten aar).
Indien blijkt dat de VOG onverhoopt niet afgegeven kan worden, dan wordt de inzet van
de medewerker direct beëindigd.

De opdracht duurt tot einde van het project.
De opzegtermijn is twee weken.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op deze opdracht.
De opdracht/overeenkomst die gegund/gesloten wordt betreft een
ove the id so pd ra ch t.

Planning
Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden door de
opdrachtgever (OM).

Planning Datum
Versturen offerteaanvraag 17 juni 2015
Mogelijkheid tot vragen stellen om 12.00 uur 18 juni 2015
Beantwoording vragen 18 juni 2015

Indienen offerte om 17.00 uur 19 juni 2015

Evt. intakegesprek met kandidaten 29 en 30 juni 2015

Beslissing/gunning 1 juli 2015

Start werkzaamheden z.s.m.

Gelieve uw offerte uiterlijk 19 juni a.s. om 17.00 uur naar inhuurdeskom.nl te
versturen.
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw reactie indien u geen interesse heeft om
een offerte uit te brengen.

Intichtingen
De offerteaanvraag verloopt via de afdeling inkoop van het OM. Voor vragen kunt u
contact opnemen met email: inhuurdesk(om.nl.

0
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OVEREENKOMST INHUUR DERDEN

INHUUR DATA WAREHOUSE PROJECTLEIDER PHOENIX

NUMMER OVEREENKOMST t 40600009784

LEVERANCIER £I,Ø (J
NAAM MEDEWERKER t

2
FUNCTIE MEDEWERKER PROJECTLEIDER

STARTOATUM NADERE OVEREENKOMST 1 APRIL 2014

EINDDATUM NADERE OVEREENKOMST (TIM) 31 DECEMBER 2014

UURTARIEF EXCL BTW € CL. REISKOSTEN) c
UURTARIEF INCL. BTW : € INCL REISKOSTEN) Q L&d

MAXIMAAL AANTAL UREN t 912uui

LIMIET INCL. BTW t

KOSTENSOORT 424260

KOSTENPLAATS 260706

PROJECTfTAAKNUMMER t 110625142.2



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
1 noemen voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heet\o -‘i Q. M, Directeur DVOM.

en

2.
. aan de _, .‘S, hierna te

noemen: ‘de opdrachtnWmir’, vertegenwoordigd door de beer

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 0 Li Q

ONDERWERP
Opdrachtnemer tevert onder hierna gespeciflceerde voorwaarden ondersteuning tb.v. projeptm-
nagement PHOENIX. tO CI 2
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de heer -

hierna te noemen: “de Medewerker’, een en ander onverminderd zijn eigen aanspraKeIjKIIiu.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN
De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens tekening rechtshandelin
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE
De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

1 0 van de Staat is de hee .ontactpersoon van de opdrachtnemer is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haat
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich aan de opdrc.htnemr voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker
een vergoeding te betalen van € BTW, inclusief reiskosten. Dat isC j BTW per uur dat de Medewerker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.‘tO Ç Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.

/ De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 912 uren werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid lii maximale vergoeding bedraagt € € iclusief omzetbelasting
en indusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bi] een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken , de
periode gaat in op 1 april 2014 en eindigt op 31 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden. Verlenging is alleen mogelijk na
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETAUNG

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in tekening brengen.
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Cd !i De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.

Lid III Elke factuur moet worden gezonden naar
DVOM
T.a.v. Crediteurenadmlnlstratie
Postbus 10082
3505 AB Utrecht
ov.v. referentie: 40600009784.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij votdoet aan Lid III, binnen 30 katenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening in Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUOINQ
De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklanng (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

OVERNEMEN VAN PERSONEEL; OMKOPING, BELANOENVERSTRENGELING
De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die In dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERAANNEMINC
Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HUSHOVOELIJKE ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
De Staat zal de Medewerker in het in Lid t bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter
beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
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Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT EN QESCHII.LEN

De algemene Rijks Inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dpdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namens%SJJederlanden, namens .-tÇ\e

(handtek (handtekening)

(datum) (datum)

BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKL.ARING (VERPLICHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBT 2010
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(DVOM) \o Ad Q

Van: )VOM/FB inkoop)
Verzonden: woensdag 12 februari 2014 14:36
Aan: Inhuurdesk OM (DVOM)
Onderwerp: Offerteaanvraag (Junior) adviseur ten behoeve van de CCV’
Bijlagen: 20140212 Offerteaanvraag iCOV Junior Consultant def.pdf; Bijlagen 2 tm 5.doc;

arbit20l0-meezendversie.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met een CV voor de functie “(Junior) adviseur ten behoeve van de 1COV”
Bijgaand treft u de offerteaanvraag en bijbehorende stukken aan.

Gelieve uw aanbieding uiterlijk op 19 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te versturen.
Graag ontvangen wij een bevestiging of u wel of geen aanbieding zal sturen.

Alvast dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstvecleningsorganisatie OM/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 5] Utrecht
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

t Q
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www,om.nI
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VERTROUWELIJK
Offerteaanvraag
“(Junior) adviseur ten behoeve van de
ICOV”

Opdrachtgever: iCOV
Uitvoerder: Openbaar Ministerie
Afdeling: DVOM/Inkoop Q
Naam contactpersoon: 1

Kenmerk: DVOM/Inkoop/iCOV
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 B] Utrecht

E-mail: Inhuurdesk@om.nl

Datum: 12 februari 2014
Versie: 1.0

tZ)

Copyright.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OM.

Vertrouwel ijkheid
Deze uitgave bevat vertrouwelijke informatie en dient als dusdanig te worden behandeld door de ontvanger.
Onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door ontvanger in het kader van de aanbestedingsprocedure
met betrekking tot deze ofterteaanvraag. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.

Gebruik merknamen of typen
Daar waar in het aanbestedingsdocument en/of de Bijlagen merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong
of productie worden genoemd, dient gelezen te worden “of gelijkwaardig.”
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1 Inleiding

1.1. Inleiding

Voor u ligt een oftefteaanvraag in het kader van de Nationale Aanbesteding ( meervoudig
onderhandse procedure) ten behoeve van de inhuur van senior adviseur voor de iCOV (Infobox
Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (1COV). De Infobox Crimineel en Onverklaarbaar
Vermogen (1COV) is een samenwerkingsverband tussen Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU
Nederland, Openbaar Ministerie en Politie.

Het doel van deze offerteaanvraag is om een geschikte kandidaat te zoeken voor de
bovengenoemde functie voor de periode van medio maart 2014 tot en met 31 december 2014.
Hierna is er een mogelijkheid tot 1 2 keer verlenging van één jaar.

Deze offerteaanvraag bevat onder meet een beschrijving van de opdracht en de procedure
volgens welke u op deze opdracht kunt inschrijven.

In dit hoofdstuk worden de organisatie, het doel van de opdracht nader beschreven. Verder
worden in hoofdstuk 2 de beschrijving van de opdracht en uitgangspunten beschreven. In
hoofdstuk 3 is de offerteprocedure beschreven. Ten slotte is de beoordeling van de
inschrijvingen in hoofdstuk 4 beschreven.

1.2. Bedrijfsprofiel

Het Openbaar Ministerie (OM) bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10
arrondissementsparketten, 1 LRO (landelijke Ressortsorganisatie) en een aantal ‘bijzondere’
eenheden, te weten het BOOM (Bureau Ontneming OM), het Landelijk Parket, het Functioneel
Parket, de CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (DienstVerleningsorganisatie OM) en de
Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is door heel Nederland gevestgd. In totaal werken
ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het vierkoppige College van procureurs-generaal. Het College
is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe
handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg (3voor de Organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan
onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire
taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in
sommige gevallen, specialismen.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie:
WWw.om.nt
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1.3. Documenten

Alle verstrekte exemplaren van deze ofterteaanvraag (inclusief de bijlagen) zijn in bruikleen
afgestaan, blijven te allen tijde eigendom van het OM en dienen op eerste verzoek direct te
worden geretourneerd. Niets uit deze offerteaanvraag mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming aan derden worden doorgegeven dan wel voor enig ander doeleinde dan het
doen van een inschrijving worden aangewend.

1.4. Contactgegevens

Gedurende de aanbestedingsprocedure verloopt alle communicatie uitsluitend met
onderstaande contactpersoon.

Aanbestedende dienst: iCOV/Openbaar Ministerie (OM)
Uitvoerder: Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM)
Afdeling: Inkoop
Naam contactpersoon:
Telefoonn u mmer:t

)
Email: Inhuurdesk@om.nl
Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

t)
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2. BESCHRIJVING OPDRACHT EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Organisatie, aanleiding en doel van het project

Wat/wie is ÎCOV?
De Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (1COV) is een samenwerkingsverband
tussen Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU-Nederland, Openbaar Ministerie en Politie, De
organisatie verstrekt (financiële) intelligence producten ten behoeve van het in kaart brengen
van vermogensbestanddelen of het blootleggen van witwas- en fraude constructies.
ICOV kan helpen om tijdrovende analyses om te zetten in snel te genereren hapklare
informatie. Met onze tools en de aanwezigheid van experts kunnen verschillende gegevens van
de deelnemende organisaties en gegevens uit (semi)open bronnen worden gecombineerd.

Doel van ICOV
Het doel van de iCOV is het leveren van rapportages. De belangrijkste in gebruik zijnde tooling
voor het tot stand komen van deze rapportages is het forensische pakket “Smart@Data”.
iCOV streeft naar continue verbetering en uitbreiding van de bestaande rapportages en het
periodiek aanvullen van het rapportage-portfolio met nieuwe rapportages.
Om deze doelstelling in te kunnen vullen is continuiteit noodzakelijk ten aanzien van de
invulling van ondersteuning op het pakket Smart@Data. Door de toenemende complexiteit van
de rapportages en onderliggende analyses is een geleidelijk zwaardere ondersteuning
gewenst.

Wat is Smart@ Data?
-

Smart@Data is een forensisch softwarepakket om gegevens uit gestructureerde bronnen,
zoals databases, tabellen, e.d., alsmede uit ongestructureerde data, zoals tekstdocumenten,
social mediakanalen, e.d., in onderlinge samenhang te verzamelen, op te slaan, te beheren
en te ontsluiten ten behoeve van analyse. Smart@Data maakt het met een analyse mogelijk
om patronen of verbanden in deze gegevens te herkennen. De analyse wordt uitgevoerd op de
oorspronkelijke brongegevens, ongeacht of deze zich in verschillende databases of op
verschillende servers bevinden. Bovendien blijft de integriteit van de geanalyseerde gegevens
volledig intact. De uitkomsten kunnen in verschillende formats worden gepresenteerd.
Bijvoorbeeld in een visueel overzicht of in een tijdlijn van gebeurtenissen. Smart@Data is niet
ontwikkeld als een losstaande softwareapplicatie. Het is een verzameling van geavanceerde
gereedschappen die voor een grote diversiteit aan analysevraagstukken een oplossing biedt. ‘

Deze oplossing hoeft niet specifiek en alleen te gaan om het analyseren van statische data. De
realtime engine van Smart@Data maakt het ook mogelijk om op hoge snelheid dynamische
data te verwerken en analyseren.

Wat zoekt 1COV?
ICOV zoekt een (junior) adviseur/functioneel beheerder die (binnen korte periode) kennis van
en ervaring met Smart@Data heeft. Van de adviseur/functioneel beheerder wordt verwacht
dat hij/zij het systeem correctief en adaptief onderhoud en ondersteuning biedt aan het
ontwerp en inrichting van de rapportages en de overige tooling en de onderliggende
databases. Hij! zïj draagt zorg voor de afstemming en uitvoering van de werkzaamheden met
de senior consultant en opdrachtgever.
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De inzet ( 0,8 fte) van de consultant/functioneel beheerder is nodig van medio maart 2014
t/m december 2014.

2.2. VOG en geheimhouding verklaring.

Voor de start van de werkzaamheden dient de inschrijvende partij een verklaring van goed
gedrag (VOG) te overhandigen van het in te zetten personeel. Indien blijkt dat de VOG
onverhoopt niet afgegeven kan worden, dan wordt de inzet van de medewerker direct
beëindigd.

Voor de start van de werkzaamheden dient door het in te zetten personeel een
geheimhoudingverkla ring getekend worden. Daarnaast geldt een integriteitscode bij het OM.
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3. OFFERTE PROCEDURE

3.1. Procedure

Gezien de omvang, de aard, de plaats van uitvoering en het karakter van de opdracht is deze
opdracht niet grensoverschrijdend. Conform de Gids Pro portionaliteit is de nationale
meervoudige onderhandelingsprocedure van toepassing op deze opdracht.

3.2. Vergoedingen

Het OM is aan geen enkele inschrijver een vergoeding verschuldigd voor het indienen van de
inschrijving en/of aanleveren van de informatie.

3.3. Voorbehouden

Het OM behoudt zich -zonder meet en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn
gehouden- in ieder geval het recht voor om:
a. de procedure tussentijds om haar moverende redenen af te breken of op te schorten;
b. tijdsplanningen te wijzigen (met uitzondering van wettelijk minimum vastgestelde
termijnen);
c. de opdracht niet te gunnen;
d. een inschrijving waarin voorbehouden zijn opgenomen of die niet voldoet aan de door het
OM gestelde voorwaarden, niet in aanmerking te nemen voor gunning.

3.4. Wijze van aanbieden van de inschrijvingen

Inschrijvingen dienen uiterlijk op 19 februari om 12.00 uur er email te worden gestuurd
aan: inhuurdesk@om.nl

Contactpersoon voor deze offerteaanvraag is

Tel.’

3.5. Gevraagde informatie (,j
De informatie in de inschrijving dient compleet te zijn (d.w.z. een antwoord te bevatten op alle
in deze O[ferteaanvraag gestelde vragen en gevraagde informatie).
Aanvullende informatie die verstrekt worden na de sluitingsdatum zal niet geaccepteerd
worden, tenzij om de betreffende informatie uitdrukkelijk is verzocht door het OM en het OM
door acceptatie daarvan niet in strijd handelt met regelgeving.

3.6. Planning offerteprocedure

Hieronder is de planning opgenomen. U dient er rekening mee te houden dat deze planning
eenzijdig (tussentijds) gewijzigd kan worden door het OM. Hierover wordt u dan tijdig
geïnformeerd.
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Planning
- Datum

Verzenden van de offerteaanvraag naar geselecteerde inschrijvers 12 februari 2014

1 Deadline stellen van vragen om 12.00 uur 13 februari 2014

Verzending nota van Inlichtingen naar aanleiding van de vragen 14 februari 2014

Sluitingstermijn Inschrijvingen om 12.00 uur 19 februari 2014

Mededeling van gunning 21 februari 2014

Start werkzaamheden medio maart 2014

3.7. De overeenkomst

Uitvoering van de opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding
van de overeenkomst met verwachte ingangsdatum van medio maart 2014 tot en met 31
december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot één of twee keer verlenging van één jaar.

Op de uitvoering van de opdracht is de als Bijlage 5: (concept) overeenkomst van toepassing.
De algemene rijksinkoopvoorwaarden voor IT-overeenkomsten (ARBIT 2010), zoals
opgenomen in Bijlage 6 zijn aanvullend van toepassing op de overeenkomst.
Deze Offerteaanvraag, de inschrijving van de gegunde inschrijver en de ARBIT zullen als
bijlagen integraal deel uitmaken van de overeenkomst,

Uw eigen algemene (leverings)voorwaarden of voorwaarden van derden zijn nadrukkelijk
uitgesloten.

3.7.1. Facturering

De facturering zal maandelijks op basis van de bestede uren plaatsvinden.

3.8. Communicatie

Eventuele vragen of opmerkingen over de offerteaanvraag kunnen volgens bijlage 3:
Format Nota van Inlichtingen per email: Inhuurdeskom.nl worden ingediend uiterlijk op
13 februari 2014 om 12.00 uur.

Vragen die niet via dit format worden gesteld, worden niet in behandeling genomen.
Vragen die tijdig (v66r de sluitingsdatum voor het indienen van vragen) zijn ontvangen,
worden geanonimiseerd in de Nota van Inlichtingen beantwoord. De Nota van Inlichtingen
wordt aan alle gegadigden gestuurd.

3.9. Algemene eisen aan de inschrijving

Inschrijvingen die niet voldoen aan de hieronder weergegeven vormvereisten worden
uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding.

Taal: De inschrijving dient volledig in het Nederlands te zijn gesteld.
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• Ondertekening: De inschrijving dient te worden ondertekend door een of meer
personen die bevoegd zijn de inschrijvende onderneming te binden. De
bevoegdheid dient te kunnen worden vastgesteld aan de hand van de door de
inschrijver in te dienen gegevens uit het Handelsregister.

• Geldigheidsduur: de inschrijving is tenminste geldig tot 30 dagen na de uiterste
inleverdatum. Tot die datum heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod.

3.9.1. Kosten van de inschrijving

Aan OM kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen
van de inschrijving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden.

3.9.2. Indiening van de inschrijving

Indiening van uw inschrijving kan uitsluitend op het vermelde adres. U dient als
onderwerp te vermelden: “Offerte (Junior) adviseur iCOV”

De indeling van uw digitale offerte moet de volgende onderdelen bevatten
fa) de aanbiedingsbrief;
(b) de verklaringen ten behoeve van de beoordeling op de

uitsluitingsgronden (bijlage 2) en minimum eisen (bijlage 3), zoals
aangegeven in paragrafen 4.7.1. en 4.7.2.

(c) CV van de aangeboden kandidaat zoals aangegeven in paragraaf 4.8;
(d) uw tarief zoals aangegeven in paragraaf 4.8

3.9.3. Voorschriften voor het financiële deel van de aanbieding

Ten aanzien van het financiële deel van de aanbieding gelden de volgende voorschriften:
• alle geldbedragen zijn weergegeven in Euro.
• alle geldbedragen in de inschrijving zijn weergegeven inclusief alle

verschotten, reis- en verblijfkosten en eventueel verschuldigde
omzetbelasting;

• in de offerte mogen geen financiële ‘pro-memorie’ posten of aanvullende
voorwaarden worden opgenomen, dit leidt tot ongeldige inschrijvingen;

0
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4. Beoordeling van de inschrïjvingen

4.1. Procedure van beoordelen

De beoordeling van de inschrijvingen vindt in deze volgorde plaats:
1. opening van de inschrijvingen;
2. controle van inschrijving op de vormvereisten;
3. toetsing van de geschiktheid van de inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en

minimum eisen (zie paragraaf 4.7);
4. beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gunningcriteria (zie paragraaf

4.8).

Nadat de beoordeling is afgerond zullen alle inschrijver worden geïnformeerd over het
gunningsresultaat. De opdracht zal worden gegund aan de meest voordelige inschrijving.
Aan dit voornemen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gedurende de beoordeling kan het aanbestedingsteam aan inschrijvers schriftelijke of
telefonische verduidelijking vragen over de inhoud van hun offerte.

4.2. Wijze van beoordeling

De tijdig binnengekomen inschrijvingen worden allereerst gecontroleerd op
vormvereisten. Indien niet is voldaan aan deze vormvereisten is dit een uitsluitingsgrond.
Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen zullen terzijde worden gelegd en komen niet
in aanmerking voor gunning. De mate waarin voldaan wordt aan de gestelde criteria zal
worden beoordeeld aan de hand van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen. De
beoordeling bestaat uit het toekennen van een puntenscore.

Daar waar het OM op voorhand bewijsstukken wenst waaruit blijkt dat inschrijver aan
bepaalde eisen voldoet of invulling aan de gestelde criteria kan geven, wordt hier expliciet
om gevraagd in Bijlage 2.

4.3. Beoordeling op de uitsluitingsgronden en minimumeisen

Vervolgens wordt vastgesteld of:
• de eigen verklaring met minimale eisen (bijlage 2: Uitsluitingsgronden)

volledig en juist ingevuld is;
• de minimumeisen ten behoeve van de referenties (bijlage 3: Minimumeisen —

referenties) voldoende en juist is ingevuld;
Mochten op het bedrijf van een inschrijver uitsluitingsgronden van toepassing zijn of
mocht blijken dat het bedrijf van een inschrijver niet over de benodigde minimumeisen
voldoet, dan legt OM de inschrijving terzijde.

4,4, Beoordeling op gunningcriteria

Daarna wordt onderzocht of de aangeboden prestatie voldoet aan de eisen,
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• de inschrijvingen worden getoetst op volledig voldoen aan de
minimumeisen.

• Indien de aangeboden prestatie aan één of meer eisen niet voldoet wordt de
inschrijving niet betrokken in de verdere beoordeling.

• Vervolgens worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van de in dit
document aangegeven gunningscriteria. De beoordeling wordt uitgevoerd
door een aanbestedingsteam van het OM.

4.5. Gunning

Naar verwachting zal uiterlijk op 21 februari 2014 de Mededeling van de gunning
worden genomen door het OM. De afgewezen inschrijvers en de begunstigden (degene
aan wie het OM voornemens is de overeenkomst te gunnen) zullen gelijktijdig van de
mededeling van de gunningbeslissing per email in kennis worden gesteld.

4.6. Akkoord met procedurele eisen en inschrijvingseisen

Inschrijvers conformeren zich aan de procedurele eisen en de eisen aan de inschrijving
door inschrijving.
Inschrijvingen zijn ongeldig indien:
- deze na de sluitingsdatum/-tijd is ingediend;
- in de inschrijving voorbehouden zijn opgenomen of een inschrijving onder voorwaarden
is gedaan;
- indien de inschrijving niet aan de door het OM gestelde voorwaarden en eisen voldoet;
- indien na controle blijkt dat een Ligen Verklaring in deze aanbesteding onjuist blijkt te
zijn.

4.7. Geschiktheid van het bedrijf van de inschrijver

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke informatie een Organisatie moet
leveren ten behoeve van de beoordeling op grond van de geschiktheid van het bedrijf van
de inschrijver waaronder:
1. Uitsluitingsgronden;
2. Minimumeisen. (J
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, naast de informatie als gevraagd in de
Eigen verklaringen, nadere bewijsstukken te verlangen. Indien de inhoud van deze
bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de offerte is gesteld, kan de Inschrijver
worden uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure.

4.7.1. Uitsluitingsgronden

De inschrijver is ingeschreven in het Nationale beroeps- en handelsregister. Bij indiening van
de inschrijving volstaat het invullen van het KvK-nr en akkoordverklaring met de algemene en
juridische eisen in Bijlage 2: Uitsluitingsgronden. Indien u een ZZP-er bent dan dient u een
VAR te overhandigen.
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4.7.2. Minimumeisen

Inschrijver dient door middel van één referentie aan te tonen dat de kandidaat gelijkwaardige
opdracht naar tevredenheid heeft uitgevoerd met een looptijd van minimaal een halt jaar. U
dient daarnaast de contactgegevens te overleggen van een opdrachtgever waar de kandidaat
recent (niet ouder dan 2 jaar) een opdracht heeft uitgevoerd die aansluit bij hetgeen
beschreven staat in het profiet en een korte omschrijving te geven over de inhoud van de
opdracht, de rol en de tijdsperiode waarin de opdracht werd uitgevoerd. Gebruik hier een
apart formulier (Bijlage 3: Minimumeis — Referentie)

4,8. Gunningscriteria

De inschrijvingen worden op de volgende criteria beoordeeld. De inschrijver met de
hoogste score is de “economisch meest voordelige inschrijving” en krijgt in principe
gegund. De criteria zijn:

1. Kwaliteit (maximaal 70 punten):
U dient een CV van de kandidaat aan te bieden. De kandidaat dient te voldoen aan
de functie eisen en competenties. Het panel zal de CV(s’) beoordelen aan de hand
van bovenstaande punten en zo een totaalbeeld vormen. Dit totaalbeeld leidt tot
een rapportcijfer, waarbij een 6 of lager niet in aanmerking komt voor de opdracht.
Beoordeling: panel beoordeling.

2. Tarief (maximaal 30 punten):
Het tarief blijft gelijk gedurende de looptijd van de overeenkomst. De bandbreedte
van het tarief is tussen € 60 en € 90 per uur. Dit tarief is inclusief alle verschotten,
reis- en verblijfkosten. Voor het onderdeel prijs is in totaal 30 punten te behalen.
Graag ontvangen we het bijbehorende all-in tarief per kandidaat. Gebruik hiervoor
bijlage 5 Prijsopgave.

De beoordeling van de prijs vindt als volgt plaats:
a. 30 punten bij een uurtarief van 60 euro of lager
b. 0 punten bij een uurtarief van 90 euro of hoger
c. Tussen 60 en 90 euro per uur worden de punten Iineair verdeeld en afgerond

(.) op 1 cijfer achter de komma.

U dient in deze opgave eveneens inzicht te geven in de kortingspercentages die u
hanteert bi] een totale opdracht van meer dan 60 dagen; meer dan 120 dagen én
meer dan 180 dagen (een werkdag behelst 8 uren) in één kalenderjaar. Deze
kortingspercentages worden zoveel mogelijk vooraf verwerkt in overeenkomst.

4.9. Inhoudelijke beoordeling

De beoordeling van het gunningcriterium “kwaliteit” geschiedt door een panel. Dit panel
beoordeelt onafhankelijk van elkaar de criteria. De aard van de opdracht maakt dat tevens een
relatieve beoordeling gerechtvaardigd is en de inschrijvingen dus ook onderling worden
vergeleken. Per criterium zoals in paragraaf 4.8 is aangegeven hoeveel punten maximaal (per
onderdeel) gescoord kunnen worden.
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4.10. Gestanddoeningstermijn inschrijving

De gestanddoeningstermijn van uw inschrijving is minimaal 30 kalenderdagen getekend vanaf
de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijvingen. Het OM kan een verzoek doen tot
verlenging van de gestanddoeningstermijn van uw inschrijving. Indien u niet instemt met een
dergelijk verzoek om verlenging kan het OM besluiten uw inschrijving uit te sluiten van
gun n ing.

0

Openbaar Ministerie, DVOM/ inkoop Pagina 11
Offerteaanvraag “Junior adviseur ICOV”



5. Bijlagen

1 Profi&
2 Uitsluitingsgronden
3 Minimumeis — referentie
4 Format Nota van Inlichtingen
5 Prijsopgave
6 Concept overeenkomst
7 ARBIT-2010

()

Openbaar Ministerie, DVOM/ inkoop Pagina 12
Offefteaanvraag ‘]unior adviseur iCOV’

Bijlage Omschrijving



Bijlage 1 : Profiel Junior adviseur

CCV zoekt een (junior) adviseur die kennis van en ervaring met Smart@Data heeft, Van de
adviseur/functioneel beheerder wordt verwacht dat hij/zij het systeem correctief en adaptief
onderhoud en ondersteuning biedt aan het ontwerp en inrichting van de rapportages en de
overige tooling en de onderliggende databases. Hij! zij draagt zorg voor de afstemming en
uitvoering van de werkzaamheden met de senior consultant en opdrachtgever.

De inzet ( 0,8 fte) van de consultant/functioneel beheerder is nodig van medio maart 2014
t/m december 2014.

Werkzaamheden

De consultant/functioneel beheerder houdt zich bezig met de ondersteuning van de senior
consultant, met in de eerste periode een primaire focus op correctief en adaptief onderhoud,
en aansluitend meer ondersteuning bij ontwerp en inrichting.

Functie eisen:
• HBO-WO denk- werkniveau
• Minimaal 2 jaar werkervaring als consuttant/functioneel beheerder
• Kennis van en ervaring met Smart@Data is een pré
• Werkervaring binnen de Organisatie en overige ketenpartners is een pré
• Kennis van en ervaring met functioneel onderhoud van verschillende database
• Kennis van SQL en PL/SQL
• Kennis van en ervaring met Informatieanalyse
• Affiniteit met opsporen van criminaliteit

Competenties:
• Analytisch vermogen
• Goede contactuele en sociale vaardigheden
• Resultaatgerichtheid
• Samenwerking
• Zelfstandig werken

0
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Bijlage 2 Uitsluitingsgronden

0

In deze Bijlage worden eisen gesteld. Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen zullen
terzijde worden gelegd en komen niet in aanmerking voor gunning. Daar waar het OM op
voorhand bewijsstukken wenst waaruit blijkt dat inschrijver aan bepaalde eisen voldoet of
invulling aan de gestelde criteria kan geven, wordt hier expliciet om gevraagd in deze bijlage.

Eis Algemene voorwaarden

Nr. Eis Vraag Antwoord

Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van uw
inschrijving (offerte) verbonden en u ontleent (nu en in
de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een
offerte heeft uitgebracht. Gaat u hiermee akkoord?

Nr. Eis Vraag Antwoord

A.01 Eis o ja

o nee

A.05 Eis U garandeert dat op basis van uw inschrijving uw 0 ja
organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en 0 nee
middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het
gestelde in uw Offerte.

A.06 Eis Van elke substantiële wijziging om te kunnen blijven 0 ja
voldoen aan het gestelde in de Offerte, stelt u het OM 0 nee
onmiddellijk op de hoogte.

Eis Juridische voorwaarden

3.01 Eis U gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in de 0 ja
ARBIT 0 nee

3.02 Eis U gaat akkoord dat uw eigen leverings- en/of 0 ja
verkoopvoorwaarden dan wel die van uw onderaannemers 0 nee
of toeleveranciers niet van toepassing zijn op de
overeenkomst.

3.03 Eis U gaat akkoord dat ingeval van gunning van de opdracht u 0 ja
op eerste verzoek van het OM voor eigen rekening een 0 nee
Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)
overhandigt van alle door u bij de uitvoering van de
opdracht in te zetten personen (personeel,
onderaannemers en toeleveranciers).

3.04 Eis In geval van gunning gaat u akkoord met de (concept) 0 ja
overeenkomst 0 nee
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KvK nummer

Adres en plaats

Telefoonnummer

Email adres

Contactpersoon

Email contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Naam ondergetekende

Functie ondergetekende

Plaats

Handtekening
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Bijlage 3: Minimum eis - referentie

Adres en plaats:
Naam contactpersoon:

0

Telefoonnummer
contactpersoon:
Looptijd opdracht:
Omvang van de opdracht:
Beschrijving van de
dienstverlening:

Rol:

Overige toelichting:

0

jeferent

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E mai lad rest
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Type Organisatie:
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Bijlage 4:Format Nota van Inlichtingen
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Bijlage 5: Prijsopgave

Naam kandidaat All-in tarief (mcl. Kortingspercentage Kortingspercentage Kortingspercentage
reiskosten en bij meer dan 60 bij meet dan 120 bij meer dan 180
verschotten) dagen inzet in 1 dagen inzet in 1 dagen inzet in 1
exclusief btw kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar

Akkoord opdrachtnemer

Datum:

Plaats:

Naam:

Functie:

Onderneming:

Handtekening:

0
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Bijlage 6: Concept overeenkomst

OVEREENKOMST <NAAM>

Ooo

ORDERNUMM[R:

LEVERANCIER:

NMM MEDEwERKER:

FuncTiE MEDEWERKER

STARTDATUM OVEREENKOMST:

EINDDATUM OVEREENKOMST (TIN):

UURTARIEF EXCL. BTW

UURTARIEF INCL. BTW:

MAXIMAAL AANTAL UREN:

linET INCL. BTW:

KosrENsooRT:

KOSTE NPLAATS:
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OVEREENKOMST

De ONDERGETEKENDEN:

de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Utrecht, voor het onderdeel CCV,
hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’, vertegenwoordigd door <functie>, <Naam>

en

<leverancier>, gevesbgd te <plaats, adres> , hierna te noemen: ‘de opdrachtnemer’,
vertegenwoordigd door <functie> , <naam>

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ARTIKEL 1 ONDERWERP

Lid 1 Opdrachtnemer levert voor dit project een deskundigheid op het gebed van
<Invullen>

Lid 11 Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer, de
heet/mevrouw <naam>, hierna te noemen: “de Medewerker”, een en ander
onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid

Lid III De navolgende bescheiden maken deel uit van deze overeenkomst.

-Bijlage 1: oLferte van opdrachtnemer d.d < >

-Bijlage 2: ARBIT-2010 (algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-
overeenkomsten)

-Bijlage 3: Geheimhoudingsverklaring

-B:jlage 4: Brief d.d. 23 november 2012 Gedragsregels binnen het OM

-Bijlage 5: Gedragscode OM

ARTIKEL 2 EtSEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLDOEN

Lid 1V De opdrachtnemer moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de
Staat worden gegeven, een en ander behalve voor zover dat, mede met het oog op
de vergoeding die de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden ontvangt,
onmogelijk is.

Lid V De opdrachtnemer mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens
rekening rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor
schriftelijk last heeft gegeven.

ARTIKEL 3 CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

Lid T De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen voorts zo dikwijls als
de Staat dat verlangt over de uitvoering van de werkzaamheden van de
opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon van de Staat is de heer/mevrouw
<naam>. Contactpersoon van de opdrachtnemer is <naam>.

Lid II De opdrachtnemer zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de
voortgang van zijn werkzaamheden verslag doen.

Lid fl1 Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst
kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan
de Staat meedelen.

Lid IV Tussentijds zullen regelmatig evaluatiemomenten worden gepland, waarbij de

Openbaar Ministerie, DVOM/ inkoop Pagina 21
Offerteaanvraag “Junior adviseur iCOV”



voortgang wordt besproken en eventueel een bijstelling of aanvulling van de
opdrachttormulering zal plaatsvinden.

ARTIKEL 4 EIGENDOM: RECHTEN OP VOORTORENGSELEN VAN DE GEEST

Lid 1 De opdrachtnemer draagt de eigendom van alle zaken die hij uit hoofde van deze
overeenkomst tot stand brengt hierbij over aan de Staat, die die overdracht hierbij
aanvaardt.

Lid II De opdrachtnemer staat er jegens de Staat voor in dat hij de maker in de zin van
de Auteurswet 1912 zal zijn van alle werken die hij uit hoofde van deze overeen
komst tot stand brengt. De opdrachtnemer draagt zijn desbetreffende
auteursrechten hierbij over aan de Staat, die die overdracht hierbij aanvaardt. De
opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van de rechten bedoeld in de
artikelen 25, eerste lid, en 45e van de Auteurswet 1912. De opdrachtnemer zal,
indien om de overdracht o142.f de afstand te bewerkstelligen enige aanvullende
handeling is vereist, deze handeling op verlangen van de Staat onverwijld verrich
ten. De opdrachtnemer verleent de Staat hierbij onvoorwaardelijk en onherroepe
lijk volmacht om deze handelingen namens de opdrachtnemer te verrichten.

Lid III Lid II is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van aanspraken op andere
rechten op voortbrengselen van de geest op hetgeen de opdrachtnemer uit hoofde
van deze overeenkomst tot stand brengt of uitvindt.

Lid IV De opdrachtnemer vrijwaart de Staat van aanspraken van derden ter zake van
inbreuk op een recht op voortbrengselen van de geest in verband met de
uitvoering van deze overeenkomst door de opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 VERGOEDINGEN

Lid T De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer een vergoeding te betalen van
maximaal € xxxxx(exclusief BTW), respectievelijk € xxxxxx (inclusief BTW en reis-
en verblijfkosten).

Lid II Het tarief is t xxxxx per uur, exclusief BTW inclusief reis- en verblijfkosten.
Reisuren worden niet vergoed.

Lid III De vergoedingen worden op basis van werkelijk gemaakte uren per maand betaald
bi] gemiddeld u xxx uren per week.

ARTIKEL 6 BETALING

Lid 1 De opdrachtnemer zal de in artikel 5 (Vergoedingen) lid II bedoelde vergoedingen
maandelijks aan de Staat in rekening brengen. De rekening moet worden toege
zonden aan De ICOV, t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 10082, 3505() AB Utrecht, o.v.v. ordernummer 4O60000xxxx. De rekening moet deugdelijk
gespecificeerd worden en voorzien zijn van de specificatie van de gemaakte uren.

Lid II De Staat zal de rekening, mits zij voldoet aan artikel 5, lid II, binnen 30
kalenderdagen na ontvangst betalen door overmaking op een door de opdrachtne
mec op te geven bank- of girorekening in Nederland.

Lid III De Staat mag de rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende
accountantsdienst of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De
uitlener zal aan het onder-zoek alle verlangde medewerking verlenen.

Lid IV Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding
niet aan de Staat in rekening heeft gebracht binnen de wettelijke verjaringstermijn
na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen doen.

ARTIKEL 7 OVERNEMEN PERSONEEL: OMKOPING. 6ELANGENVERSTRENGEUNGEN

Lid 1 De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd
en binnen een jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat
betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst niet tegen vergoeding
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werkzaamheden laten verrichten.

Lid II De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen
voordeel heeft aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet
alsnog doen.

ARTIKEL 8 GEHEIMHOUDING

Lid 1 De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van
deze overeenkomst ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor
het is verstrekt.

Lid II De opdrachtnemer zal deze Overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband
met de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het
vertrouwelijk karakter kent of redeljkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze
bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van deze overeenkomst
noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.

Lid III De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels
stellen. Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de
nakoming van het bij of krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag
of gedeelte daarvan dat de tekortkoming voortduurt, is hij de Staat zonder aanma
ning of andere voorafgaande verklaring een boete van € 5000,- verschuldigd. De
boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaron
der mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige
leden bepaalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag
van de boete te boven gaat.

ARTIKELS WIJZIGING EN DUUR

Lid 1 Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de
Staat en de opdrachtnemer ondertekend geschrift.

Lid ii Deze overeenkomst is gesloten van <datum> tot en met <datum>.

lid III Indien de opdachtnemer zijn werkzaamheden na afloop van de in lid II bedoelde
tijd voortzet, wordt deze overeenkomst alleen geacht te Zijn voortgezet en heeft de
opdrachtnemer ter zake alleen aanspraak op de in artikel 5 (Vergoedingen) lid 2
bedoelde vergoedingen, indien de Staat voor de voortzetting schriftelijk toestem
ming heeft gegeven.

Lid IV De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

Lid V De Staat kan deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk ontbinden Indien de opdrachtnemer in staat van faillissement is ver
klaard of aan hem al dan niet voorlopig surseance van betaling is verleend.

0
ARTIKEL 9 HuISHpUDELuI<A.çJ

Lid 1 De standplaats van de Medewerker is <plaats>.

Lid II De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte
werkruimte ter beschikking stellen.

Lid 111 Binnen de in Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.

Lid IV Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden
gewijzigd -

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Lid 1 Op dit contract is Nederlands recht van toepassing.

Lid II De algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) maken een
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integraal onderdeel uit van dit contract.

Lid III De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel
andere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van
toepassing.

TEN BEWIJZE WAARVAN:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze overeenkomst in tweevoud hebben ondertekend.

iCOV <leverancier>

Datum: Datum:

Naam: Naam:

Handtekening
Handtekening

Lijst van bijlagen:

- Bijlage 1: Offerte van opdrachtnemer d.d.

- Bijlage A: Geheimhoudingverklaring

- Bijlage B: Brief d.d, 23 november 2012 Gedragsregels binnen het OM
- Bijlage C: Gedragscode OM

- Bijlage D: ARBIT 2010

0
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BIJLAGE A GEHEIMHOUOINGSVERKCARtNG

DE ONDERGETEKENDE

geboren op

te

_________

zich legitimerende met

0 Paspoort

0 Rijbewijs

0 Identiteitskaart

waarvan een kopie is gehecht aan deze verklanng,

VERKLAART

Dat hij/Zij al hetgeen waarvan hij/zij kennis krijgt bi] de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of
in verband met werkzaamheden op generlei wijze bekend c.q. openbaar maken, behalve voor zover
dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem/haar
tot bekendmaking c.q. openbaarmaking verplicht.

In voorgaande wordt onder andere begrepen informatie over de Organisatie, informatie ten aanzien
en (mogelijk) gebruik van bij d Opdrtitgever (in ontwikkeling iijnde) systemen.

Bovenstaande verplichting houdt ondermeer, maar niet limitatief in dat:

De informatie en gegevensdragers die hem/haar ter beschikking staan, niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, doch uitsluitend persoonlijk zullen worden gebruikt op de
toegewezen werkplek en met behulp van het afgesproken systeem en programmatuur.

Hij/zij geen kopieën zal maken van informatie in welke vorm ook, anders dan voor de
uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk.

De ter beschikking staande middelen en informatie uitsluitend op de afgesproken werkplek
zullen worden gebruikt en bewaard en niet naar elders worden meegenomen of anderszins
naar buiten worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

• Hij/zij de geheimhoudingsplicht in acht zal blijven houden nadat de werkzaamheden voor
de Opdrachtgever zijn beëindigd.

Dat hi]/zj kennis heeft genomen van de inhoud van de brief over Gedragsregels binnen het OM, d.d.
23 november 2012 (bijlage 8) en Gedragscode OM (bijlage C).

Aldus getekend,
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BULAG B BRIEF GEDRAGSREGELS BINNEN HET OM D.D. 23 NOVEMBER 2012

BIJLAGE C GEDRAGSCODE OM

0
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OVEREENKOMST

INHUUR JUNIOR CONSULTANT T.B.V. ICO.V

40600009411
NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER

NAAM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER 2 JUNIOR CONSULTANT

STARTOATUM NADERE OVEREENKOMST 3MAART2014

EINODATUM NADERE OVEREENKOMST tr/M) 31 DECEMBER 2014

UURTARIEF EXCL. 87W 1CL. REISKOSTEN) /
UURTARIEF INCL. BTW € 4C1. REISKOSTEN) t... t C

1f
MAXIMAALAANTALUREN : 1184UUR

LIMIET INCL. BTW

K0STENS0ORT 424260

KOSTENPLAATS 213818

PROJECTITAAKNUMMER : NVT



DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd In Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen: de Oodrachtgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heer mr.

(3 2 )irecteur Bedrijfsvoering Functioneel Parket

en

2 Vji( Ctini vestigd te in de hierna te noemen: ‘de opdrachtnemer’,
vertegern’oordigd door de beer drs

VERKI.AREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 0

ONDERWERP

Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning ten behoeve van
Junior consultancy ICOV.

-t Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer mevrouw I In,
to l..A.d hierna te noemen: de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aanspraKeiIjr.ii.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEDEN MOETEN VOLQOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen In acht nemen, die hem door de Staat worden ge-
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandehn
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven.
Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zuilen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon

ii van de Staat Is mevrouw i. De contactpersoon van de opdrachtnemer is de
“— “— heer Meinen,

De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijn/haar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen.

OMVANG EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling var de Medewerker
een vergoeding te betalen van € BTW, inclusief reiskosten. Dat is BTW
per uur dat de Medewerker daa,..,,,.. werkzaamheden heeft verricht
Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren

\ o j De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1184 uren werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € lusief omzetbelasting en
inclusief reiskosten).
De in Lid 1 bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en heffingen.

WUZIONG EN DUJR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken, de
periode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op 31 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 12 maanden,
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmlddelhjke ingang schriftelijk opzeggen
De opdrachtnemer kan deze Overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend.

BETAUNG

De opdrachmemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
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De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.
Elke factuur moet worden gezonden naar
lCOVlFunctloneel Parket
T.a.v. de Crediteurenadminlstratle
PostbuslOOS2
3505 AB Utrecht
o.v.v. referentie; 40600009411.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referontienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
da periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening In Nader-
and.

De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachinemer zal aan het onderzoek
alla verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachhemer ken

t deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUDINC
De opdrachbiemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachb,emer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redehjkeiwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De In te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklanng maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels steHen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde, en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, Is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en eik recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

OVERNEMEN VAN PER5ONEEI: OMKOPINO, BELANGENVERSTRENELING

De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPUCHTINQEN, QNDERMNNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HUISHOVDEuJKE ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is bi] de vestiging van de lCov in Utrecht.
De Staat zal de Medewerker in het In Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter
beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.

Pag. 3 (van 4)



Binnen de In Artikel 7 Lid III en Mike 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de Inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.

T0EPASSECIJ REC[fT EN QESÇHIILEN

De algemene Rijks Inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integraal
deel uit van dit contract.
De algemene levenngs- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

_atder Nederlanden, namem Ç 7 )1Cj1 L..\

ndiekening)

mr. drs

tdalum) (datum)

0

BZ]LAGE A. GEHEzMHOUDINGSVERKLARING (VERPLICHT)

BULAGE B BRIEF EXTERNEN

BUUGE C. GEDRAGSCODE

BULAGE D ARBIT 2010
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Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangen wij graag een offerte met een CV en het tarief voor de functie Solution
Architect”
Bijgaand treft u het profiel aan.

Hier is de planning. Deze planning geeft slechts een indicatie en kan eventueel gewijzigd worden.

Planning D.atum
Versturen offerte aanvraag 2 1-2-2014
Mogelijkheid tot vragen stellen v66r 12.00
uur 24-2-2014
Beantwoording vragen 24-2-2014
Indienen offerte om 12.00 uur 26-2-2014
Beslissing 28-2-2014
Start werkzaamheden z.s.m.

Gelieve uw aanbieding uiter.lijk op 26 februari 2014 om 12.00 uur naar inhuurdesk@om.nl te
versturen.
De voorwaarden van de ARBIT zijn van toepassing op de opdracht. De beoordeling vindt plaats
o.b.v. kwaliteit van de kandidaat (CV) 70 ¾ en het tarief 30 ¾.

Met vriendelijke groet,

Contractmanager HRM

Openbaar Ministerie
Dienstverleningsorganisatie OM/Inkoop
Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 B] Utrecht 1 LckPostadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T flR
M
E
E dvominkoon@om.nI
www.om.nI

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meIden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that 15 not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.



D PEN BAAR M J N 1 ST RI E Dienstvcrleningsorganisatie OM

Solution Architect

Organisatie Openbaar Ministerie
Dienstonderdeel Dienstverlenïngsorganisatie OM, afdeling DVOM/I
Standplaats : Utrecht
Periode Tijdelijk (maart 2014 tlm 31 december 2014)
Inzet 36 - 40 uur per week
Bandbreedte tarief Tussen € 115 - € 130 exclusief btw

Inleiding
Binnen het OM is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als shared service
Organisatie werkt voor de OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën,
Personeelszaken, ICT en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze Organisatie verricht de uitvoerende
bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan liet primaire
proces van het OM.to Voor de afdeling DVOM/l in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Solution architect.

Taken waaruit de functie bestaat
Als ervaren Solution architect regisseert u namens het OM samen met de architect van de
mantelpartij Sourcing Technisch beheer van het OM de problematiek rondom infrastructuur. Het
OM heeft voor het beheer van de infrastructuur overeenkomst met Atos. In dit geval is de checks
and balances van de ICT architect nodig om onafhankelijk de problematiek op te lossen. Daarnaast
analyseert u projectresultaten en doet aanbevelingen voor de transitie. Bewaken voortgang van
activiteiten en realisatie van doelstellingen;

Benodigde kennis en ervaring:

- WO-HBO werk- en denk niveau met affiniteit voor ICT
- Minimaal 5 jaar werkervaring in liet vakgebied
- Kennis van en aantoonbare ervaring met projectmanagement in een politiek gevoetige

omgeving
- Kennis van de informatie-uitwisseling van het Openbaar Ministerie met de verschillende

ketenpartners is een pré.
- Een uitstekend inlevingsvermogen in de business van de klant en begrijpt als geen ander

het spanningsveld tussen project- en lijnorganisatie;
- Kennis / ervaring met business intelligence projecten en/of besturing/logistiek;
• Ervaring met managen van extern technisch applicatiebeheer.

Competenties:
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
- Organisatiesensitiviteit
- Flexibiliteit
- Overtuigingskracht.
- Plannen en organiseren
- Resultaatgericht
- Helicopterview
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DE ONDERGETEKENDEN:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, (Openbaar Ministerie), hierna te
noemen ‘rfe flndrnc.htgever’, voor het onderdeel Openbaar Ministerie vertegenwoordigd door de heet

APM, Directeur DVOM.

en

2. (Ç(J - tigd tr aan de . -. . .. , hierna te noemen: de opdrachtne
mer’, vertegenwoordigd door de heer

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

ONDERWERP L4L L
Opdrachtnemer levert onder hierna gespecificeerde voorwaarden ondersteuning t.b.v. consultancy.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de hee in, hierna
te noemen: ‘de Medewerker”, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelljknelo.

EISEN WAARAAN DE WERKZAAMHEOEN MOETEN VOLDOEN

De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden ge
geven.
De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening rechtshandelin- f
gen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft gegeven, t.

Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.

CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

De contactpersonen van de Staat en de opdrachtnemer zullen zo dikwijls als de Staat dat verlangt,
over de uitvoering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer overleggen. De contactpersoon
van de Staat is de hee t. De contactpersoon van de opdrachtnerner is de Medewer
ker.
De Medewerker zal zo dikwijls als de Staat dat verlangt schriftelijk van de voortgang van zijnihaar
werkzaamheden verslag doen.
Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke
mate kan benadelen of vertragen, zal de opdrachtnemer dat onverwijld schriftelijk aan de Staat
meedelen

OMVANG EN VERGOEDINGEN

De Staat verplicht zich aan de opdrachtnemer voor de terbeschikkingstelling van de Medewerker
een vergoeding te betalen van € :1. BTW, inclusief reiskosten. Dat is € ncl.
BTW per uur dat de Medewerker daadwerkelijk zijn werkzaamheden heeft verricht.

\ Q Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.
De Medewerker zal in deze contractperiode maximaal 1548 uren werkzaam zijn voor de Staat.
De overeenkomstig Lid III maximale vergoeding bedraagt € ‘clusief omzetbelasting
en inclusief reiskosten).
De in Lid l bedoelde vergoeding zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet worden ge
wijzigd.
Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle kosten die hij maakt om zijn werkzaamheden te
kunnen verrichten, en voorts alle belastingen en hefltngen.

WIJZIGING EN DUUR

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.
Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde periode met een opzegtermijn van 4 weken . de
periode gaat in op 3 maart 2014 en eindigt op 37 december 2014. Hierna is er een mogelijkheid tot
verlenging van telkens een periode van maximaal 6 maanden.
De Staat mag deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen
De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.
Indien de Medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, blijft deze overeenkomst
van kracht op voorwaarde dat de nieuwe medewerker de geheimhoudingsverklaring binnen één
week heeft ondertekend

BETALING

De opdrachtnemer zal de in Artikel 4 Lid 1 bedoelde vergoedingen per kalendermaand achteraf aan
de Staat in rekening brengen.
De Medewerker stelt aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de gewerkte
uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen. Deze originele
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urenstaat wordt door of namens de Staat bij de voor de betreffende periode in te dienen factuur ge
voegd.

Lid d Elke factuur moet worden gezonden naar
OVOM
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 10082
3505A8 Utrecht
o.v.v. referentie: 40600009227.
Elke factuur moet zijn voorzien van het referentienummer van deze overeenkomst. De factuur moet
de periode van de inzet en de naam van de persoon die namens de opdrachtnemer werkzaamhe
den heeft verricht bevatten. De eisen waaraan facturen moeten voldoen kan door de Staat worden
gewijzigd. Facturen die niet voldoen aan deze eisen kunnen door de Staat worden geweigerd.
De Staat zal elke rekening, mits zij voldoet aan Lid III, binnen 30 kalenderdagen na ontvangst beta
len door overmaking op een door de opdrachtnemer op te geven bank- of girorekening In Neder
land.
De Staat mag een rekening te allen tijde door een tot de rijksoverheid behorende accountantsdienst
of een registeraccountant op juistheid laten onderzoeken. De opdrachtnemer zal aan het onderzoek
alle verlangde medewerking verlenen.
De opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet opschorten op
grond van het feit dat de Staat met een betalingsverplichting in verzuim is. De opdrachtnemer kan
deze overeenkomst ook niet op die grond ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding
in rechte te vorderen.
Een aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Staat in rekening heeft gebracht binnen een jaar na het eerste tijdstip waarop hij dat had mogen
doen.

GEHEIMHOUDING

De opdrachtnemer zal hetgeen de Staat hem in verband met de uitvoering van dit contract ter be
schikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De opdrachtnemer zal dit contract en al hetgeen waarvan hij in verband met de uitvoering van dit
contract kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden,
op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van dit contract nood
zakelijk is of enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
De in te zetten Medewerker is gehouden aan de bepalingen van de geheimhoudingsverklaring (bij
lage A).
De geheimhoudingsverklaring maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
De Staat mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen.
Voor elke keer dat de opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van het bij of
krachtens de vorige leden bepaalde en voor elke werkdag of gedeelte daarvan dat de tekortkoming
voortduurt, is hij de Staat zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete van €
500,- verschuldigd. De boete komt de Staat toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen,
daaronder mede begrepen de vordering tot nakoming van het bij of krachtens de vorige leden be
paalde en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven
gaat.

OVERNEMEN VAN PERSONEEL: OMKOPING, BELANGENVERSTRENGEUNG
De opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd en binnen een
jaar na afloop daarvan personen die in dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.
De opdrachtnemer verklaart dat hij personen die in dienst van de Staat zijn geen voordeel heeft
aangeboden of gegeven of doen aanbieden of geven. Hij zal dat niet alsnog doen.

OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN. ONDERAANNEMING

Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst alsmede uitbeste
den van werk aan onderaannemers door de opdrachtnemer aan derden is slechts mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat. Aan de toestemming kan de Staat voorwaar
den verbinden.

HUISHOUDELIJKE ASPECTEN

De standplaats van de medewerker is de DVOM te Utrecht.
De Staat zal de Medewerker in het in Lid 1 bedoelde kantoor te Utrecht geschikte werkruimte ter
beschikking stellen.
Overwerk vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring vooraf.
Binnen de in Artikel 7 Lid III en Artikel 8 Lid II genoemde kaders kunnen nadere afspraken worden
gemaakt over de inzet, werktijden en zaken als vakanties.
Door of namens opdrachtgever kunnen de huishoudelijke aspecten worden gewijzigd.
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TOEPASSELiJK RECHT EN GESCHILLEN

De atgemene Rijks inkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2010) maken een integra&
deel uit van dit contract.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtnemer, dan wel andere algemene
of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.

Aldus getekend,

namps4Ze Sta ederIande namensrjèTS

(hank handkning)

- id
1

L)
(datum) (datum)

0
BIJLAGE A. GEHEIMHOUDINGSVERKLARING (vERPUcHT)

BIJLAGE B. BRIEF EXTERNEN

BIJLAGE C. GEDRAGSCODE

BIJLAGE D. ARBIT 2010
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Van: lnhuurdesk OM (DVOM) [mailto:inhuurdesk@om.nlJ
Verzonden: woensdag 19 november 2014 17:30
Aan: lnhuurdesk OM fDVOM)
Onderwerp: Aanbesteding ZSM 2015, inhuur projectleider GPS/functie 7

Geachte heer, mevrouw,

Het Openbaar Ministerie nodigt u hierbij van harte uit om een offerte op te stellen voor de aanbesteding ZSM 2015.

Het beschrijvend document en de bijlagen treft u als bijlage van deze mail.

De planning voor de aanbesteding is als volgt:

Mocht u geen interesse hebben om een offerte in te dienen verzoek ik u z.s.m. een bericht te sturen.

Alvast bedankt voor uw inzet.

Met vriendelijke groet,

tto 2

4jA

Contractmanager HRM

/

Planning aanbesteding ZSM 2015 Datum

Versturen offerteaanvraag

Ontvangst vragen uiterlijk om 12.00 uur

Beantwoorden vragen (Nota van Inlichtingen)

Ontvangst offerte uiterlijk om 12.00 uur

Evt. Intake gesprekken met de kandidaten

Beoordeling tot uiterlijk

Mededeling gunningsbesluit

Definitieve gunning

Start werkzaamheden

19november2014

21 november2014

25november2014

2 december 2014

4 december as. tussen 13.00 — 17.00 uur in Arnhem

10 december as. tussen 9.00 — 12.00 uur in Utrecht

Week 50

15 december2014

5januari 2015

z. S, m.





Openbaar Ministerie

Dienstverlenlngsorganisatie OM

Domein F/Inkoop

Bezoekadres: Papendorpseweg 65, 3528 8] Utrecht

Postadres: Postbus 8060, 3503 RB Utrecht

T08 __)

/
M (ioUc2

__J
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the rtsks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice
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HOOFDSTUK 1 Algemeen

1.1. Inleiding

Voor u ligt het beschrjvend document in het kader van de nationale aanbesteding voor het Openbaar
Ministerie.

Het doet van deze aanbesteding is om met een leverancier een overeenkomst af te stuiten voor de inhuur
van een projectleider GPS voor het Programma ZSM/lnterventies 2015/functie 7.

Het beschrijvend document bevat onder meer een beschrijving van de opdracht en de procedure votgens
welke u op deze opdracht kunt inschrijven.

In dit hoofdstuk worden de Organisatie van het Openbaar Ministerie en het doel en de omvang van deze
aanbesteding nader beschreven.

1.2. Het Openbaar Ministerie

1.2.1. De organisatie

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar
Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de
strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.
Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt
het opsporingsonderzoek. Het OM heeft ook de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter
wordt uitgevoerd; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen
goed uitgevoerd. Samen met de rechters Is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is
dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.
Het OM in de praktijk
Politie, OM en ketenpartners pakken misdrijven op daadkrachtige wijze aan. Na aanhouding van de
verdachte wordt, afhankelijk van de ernst van het feit, waar mogelijk direct besloten of de verdachte
een strafbeschikking of een dagvaarding krijgt. Verdachten krijgen een passende reactie, er wordt
recht gedaan aan het slachtoffer en de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. Dat alles
in een strafrechtketen waarin samen met de partners snel geschakeld wordt.

Wanneer de dader bekend is of makkelijk is op te sporen, wordt in principe altijd vervolgd.
Veelplegers kunnen op speciale aandacht rekenen van het OM. Zij worden zwaarder gestraft dan
degenen die voor het eerst in de fout gaan. Ook heeft het OM bijzondere belangstelling voor
jeugdige daders. Door tijdig te in te grijpen wil het OM vermijden dat jeugdige daders de criminelen
van de toekomst worden.

Nadere informatie over het OM: www.om.nl

1.3. ZSM

Het OM wil meer aan de voorkant zichtbaar zijn bij de bestrijding van veel voorkomende
criminaliteit. In dat kader zijn in alle regio’s ZSM-locaties ingericht. ZSM staat voor Zo Snel, Slim,
Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Concreet betekent dit dat het OM aanwezig is op
het politiebureau en daar die zaken dle zich daarvoor lenen direct afdoet en waar mogelijk (om de
keten te kunnen ontlasten) niet op een strafrechtelijke manier. Samen met de ketenpartners, politie,
reclassering, raad voor kinderbescherming e.d. worden zaken afgehandeld. Zodoende weet de
dader, het slachtoffer en de maatschappij direct waar men aan toe is.

Besh1verid DumenI EAZSM 2015 pana 4 van 16





OPENBAAR MINISTERIE

1.4. Achtergrond, aanleiding en doel van het project

1.4.1. Achtergrond

In 2012, 2013 en 2014 is de ZSM-werkwijze landelijk ingevoerd in de strafrechtketen. De
ketenpartners Politie, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming
en het OM pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit samen aan. Naast deze vijf
ketenpartners zijn ook de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van
Strafrechtadvocaten betrokken. In 2015 vindt verdere implementatie en doorontwikkeling van de
ZSM-werkwijze plaats.

Het programma ZSM OM zal in 2015 in een nieuwe fase komen. Het is evident dat de ZSM
werkwijze een belangrijke ontwikkeling is geweest binnen de OM organisaties en bij haat
ketenpartners binnen de strafrechtketen. Het is daarom van belang om deze werkwijze te
bestendigen binnen de OM lijnorganisatie en onderdeel te laten zijn van de verdere ontwikkeling van
het OM.

0
..Om deze bestendiging en ontwikkeling binnen het OM verder vorm te geven is voor deze nieuwe

fase een nieuw programmaplan ontwikketd, dat voorziet in een aantal programmalijnen waarlangs
aan de OM ambities voor de lnterventieomgeving in 2015 verder vorm en inhoud wordt gegeven.

1.4.2. Aanleiding

lmplementatiebegeleiding & -advies ZSM 1.1 en 2.0
• Het organiseren, faciliteren en (laten) uitvoeren van op verandering gerichte interventies

beredeneerd vanuit de interne en externe veranderstrategie van het OM en organiseren en
faciliteren van expertmeetings met relevante doelgroepen binnen het OM. Hierbij gaat het zowel
om de inhoudelijke implementatie (o.a. ontboden verdachten) als om de implementatie van de
randvoorwaarden (0.8. het gerealiseerd krijgen van een minimaal noodzakelijke
informatievoorziening en huisvesting) en het gewenste gedrag van de professional.

• Context gericht werken: fa) leren en ontwikkelen vakmanschap professionals o.b.v. casuïstiek
en (b) o.b.v. betekenisvolle informatie voor partners en bestuur

• Het faciliteren en ontzorgen van de professional binnen de ZSM omgeving o.a. door het
ontwikkelen van een goede informatievoorziening, juiste financieringsstructuren en passende
huisvesting.

• Doorontwikkeling
Het opzetten, uitvoeren en evalueren van de relevante pilots (ZSM & Rechtsbijstand en ZSM &
Rechterlijke Interventies).

• De overlegvoering, afstemming met de relevante landelijke ketenpartners omtrent de verwerking
van de uitkomsten uit de pilots en het opstellen van een verrijkt ZSM ontwerp.

• Kwaliteitsborging
• Het ontwikkelen en integreren van procesarchitectuur/procesmanagement in het Ontwerp ZSM.
• Het doorontwikkelen van Management informatie, KPI’s en het ondersteunen bij de

normvinding.
• Het doorontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van de (peer-)review (collegiale toetsing) op de

werking van ZSM bij de parketten in 2015 (gericht op leren en ontwikkelen).
Sturing op doeltreffendheid en doelmatigheid

• Het (door)ontwikkelen van capaclteitsmanagement, capaciteitsmodellen en referentieformatie
en het ontwikkelen van dynamische business case modellen.
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1.4.3. Doel van het project

Voor 2075 heeft het OM aangegeven behoefte te hebben aan de invulling van de rol van een
projectleider ZSM GPS. De tol van de projectleider is er op gericht om onder de dagelijkse
aansturing van de programmamanager OM samen met een team van inhoudelijke adviseurs de
programmadoelstellingen te realiseren binnen de programmalijn implementatiebegeleiding. Met de
focus op het door ontwikkelen van de ZSM werkwijze binnen GPS.

Wij verwachten van de leverancier dat zij de resultaten en bevindingen van tijd tot tijd toetsen aan
het bovengenoemde uitgangspunt van gelijke kwaliteitsstandaarden en het OM gevraagd en
ongevraagd hierover van advies dienen.
Bovenal is het van belang dat er sprake is van een leereffect tussen het OM en de leverancier.
Vaste contactpersonen en uitvoerders zijn hiervoor een belangrijke maar niet de enige voorwaarde.

1.4.4. Profiel, Inzet en doorloooptijd

0
Profiel
Voor de rol van de projectleider gelden de volgende minimale competenties en ervaringsvereisten:

a. Ervaring met het aansturen van een team experts en het kunnen coördineren van
werkzaamheden

b. Kunnen schakelen tussen inhoud, bedrijfsvoering en ICT informatiesystemen
c. Bij voorkeur beschikken over een relevant netwerk binnen het OM, en de DVOM.
d. Bij voorkeur diepgaande kennis van en advieservaring met ZSM in de volle reikwijdte, in het

bijzonder bij het OM
e. Senior expert op gevraagd vakgebied

• Kennis en ervaring met het begeleiden van ICT-gebruikersgroepen
• Kennis en ervaring systeemontwikkeling
• Kennis en ervaring met het opstellen van RFCs

f. Bewaken van budget
g. Bij voorkeur diepgaande kennis van de informatiesystemen GPS

Inzet en doorlooptijd
Duur van het project: 5januari2075 tot einde project, naar verwachting een halfjaar. De
overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project.

De nu gevraagde inzet betreft voor een persoon met een inzet van 16 uur per week.
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2.1. Algemeen

Voor deze aanbesteding heeft het OM gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure gekozen. De
Opdracht wordt gegund aan één Opdrachtnemer op basis van het gunningscriterium “economisch meest
voordelige inschrijving”.

2.2. Gegevens aanbestedende dienst

Adres voor em&I:
inhuurdesk(om.nl

Adres voor overig contact.
Contactpersoon: mw
DVOM/F
Afdeling Inkoop
Papendorpseweg 65
3528 BJ UTRECHT
Tel 06.

2.3. Aankondiging

Voor deze aanbesteding heeft het OM gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure. Aankondiging
van de gegunde opdracht aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen is
niet van toepassing.

2.4. Planning

Met het verzenden van de offerte-aanvragen is de aanbestedingsproced ure gestart,
In de onderstaande tabel is de planning weergegeven. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de
olannina aan te oassen.

€

JnrniiL.*iiilm!w4w4H. ‘Fli’iii
Versturen offerteaanvraag 19 november 2014
Ontvangst vragen uiterlijk om 1 2.00 uur 21 november 2014
Beantwoorden vragen (Nota van Inlichtingen) 25 november2014
Ontvangst offerte uiterlijk om 12.00 uur 2 december 2014
Evt. Intake gesprekken met de kandidaten 4 december as. tussen 13.00 — 17.00 uur in Arnhem

10 december as. tussen 9.00 — 12.00 uur in Utrecht
Beoordeling tot uiterlijk Week 50
Mededeling gunningsbesluit 15december2014
Definitieve gunning 5januari 2015
Start werkzaamheden z.s.m.
Evaluatie Juni 2015
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2.5. Communicatie

Eventuele vragen over dit beschrijvend document kunnen via het Excelformat (separate bijlage “Format nota
van inlichtingen.xls”) worden ingediend voor 21 november 2014 om 12:00 uur. De antwoorden zullen in de
vorm van een Nota van Inlichtingen aan Inschrijvers ter beschikking worden gesteld.
Vragen die niet via dit format worden gesteld, worden niet in behandeling genomen. Een Nota van
Inlichtingen wordt opgesteld met daarin de vragen van geïnteresseerden en de bijbehorende antwoorden
van Opdrachtgever, evenals eventuele wijzigingen van het aanbestedingsdocument.

Vragen die tijdig (véôr de sluitingsdatum voor het indienen van vragen) zijn ontvangen, worden
geanonimiseerd in de Nota van Inlichtingen beantwoord. De Nota van Inlichtingen wordt aan alle
geïnteresseerden gestuurd.

Beïnvloeding van andere bij de aanbesteding betrokken medewerkers, leidt tot uitsluiting van deelname.

2.6. Inschrijvingsfase

2.6.1. Opmerkingen naar aanleiding van het beschrijvend document

Dit beschrijvend document is met zorg samengesteld. Onjuistheden, gebreken of onvolkomenheden
in de aanbestedingsprocedure of het beschrijvend document die niet uiterlijk zeven dagen vôôr de
uiterste inschrijfdatum ter kennis van OM zijn gebracht kan OM voor wat betreft deze aanbesteding
geen rekening houden. In het geval tekortkomingen niet aan OM ter kennis worden gebracht gaat
OM ervan uit dat inschrijvers ondanks eventuele tekortkomingen een adequate inschrijving hebben
kunnen doen en hun inschrijving onverkort gestand kunnen doen.
Door in te schrijven accepteren inschrijvers het vorenstaande en gaan inschrijvers akkoord met de
inhoud van het beschrijvend document.
Alle opmerkingen en vragen (hiervoor dient u het vastgestelde format te gebruiken) worden door het
OM beantwoord en opgenomen in een of meerdere Nota’s van Inlichtingen. Inlichtingen van het OM
in het kader van onderhavige aanbesteding zijn alleen bindend voor zover deze in een Nota van
Inlichtingen zijn vastgelegd. Nota’s van Inlichtingen maken integraal deel uit van dit beschrijvend
document.
Indien u van mening bent dat de reactie van het OM in de Nota van Inlichtingen niet correct is dan
dient u dit onverwijid te melden aan de contactpersoon als genoemd In 2.2 en desgewenst terstond
een kort geding procedure aan te spannen middels een betekende dagvaarding aan het Ministerie
van Veiligheid en Justitie (en een kopie aan de contactpersoon als genoemd In 2.2.), zulks op
straffe van verval van rechten.

2.6.2. Pre-bid meeting

Het OM organiseert geen Pre-bid meeting. Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld.

2.6.3. Sluitingsdatum indienen inschrijvingen

De inschrijvingen moeten uiterlijk op 2 december om 12:00 uur A.M per email: tnhuurdesktom.nl
door het OM ontvangen zijn.

2.7. Algemene eisen aan de inschrïjving

Inschrijvingen die niet voldoen aan de hieronder weergegeven vormvereisten worden uitgesloten van
deelname aan deze aanbesteding.

2.7.1. Taal

De inschrijving dient volledig in het Nederlands te zijn gesteld.
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2.7.2. Ondertekening

De inschrijving dient te worden ondertekend door een of meer personen die bevoegd zijn de
inschrijvende onderneming te binden. De bevoegdheid dient te kunnen worden vastgesteld aan de
hand van de door de inschrijver in te dienen gegevens uit het Handelsregister. In geval van
inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemingen dient de inschrijving door alle
deelnemers aan het samenwerkingsverband te worden ondertekend.

2.7.3. Contactpersoon

In de begeleidende brief bij de inschrijving dienen de volgende gegevens opgenomen te worden:

1. Officiële naam en rechtsvorm inschrijver
2. KvK-nummer
3. BTWnummer (indien van toepassing)
4. Naam contactpersoon en functie
5. Naam rechtsgeldig bevoegde functionaris
6. Bezoekadres

S’ 7. Postcode en plaatsnaam
8. Postadres
9. Postcode en plaatsnaam
10. Telefoonnummer en mobiel
11. E-mailadres

En indien van toepassing dezelfde gegevens van combinanten en onderaannemers.
Indien de contactpersoon in de periode van beoordeling tot gunning met vakantieverlof is,
ontvangen we graag de gegevens van de vervanger gedurende het verlof.

2.7.4. Verplichtingen van opdrachtnemers inzake arbeid

Inschrijvers dienen in de inschrijvingsbrief te verklaren dat zij bij het opstellen van hun inschrijving
rekening hebben gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de
arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden in het land waar de opdracht wordt
uitgevoerd.
Kennis omtrent die bepalingen, alsmede bepalingen met betrekking tot belastingen en
milieubescherming, kunnen inschrijvers, voor zover het gaat om uitvoering in Nederland, verkrijgen
bij:
- de Belastingdienst, viww.beIstinqdienstnl;
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, www.riiksoverheid.nl;
- het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.rilksoverheid.nl.

2.7.5. Geldigheidsduur

De inschrijving is ten minste geldig tot drie maanden na de uiterste inleverdatum. Tot die datum
heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod.

2.7.6. Kosten van de inschrijving

Aan OM kunnen geen kosten in rekening worden gebracht in verband met het uitbrengen van de
inschrijving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden.

2.7.7. Indiening van de inschrijving

Indiening van uw inschrijving kan uitsluitend per email te worden gestuurd naar: Wurdesk(om.nl
U dient als onderwerp te vermelden “offerte ZSM 2015/ProjectleIder GPSlfunctie 7.

De inschrijving moet aan de volgende eisen voldoen:
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De offerte bevat de volgende onderdelen
fa) een aanbiedingsbrief getekend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger
(b) aNe informatie ten behoeve van de beoordeling op de geschiktheidseisen, zoals

aangegeven in hoofdstuk 3 van dit beschrijvend document;
(c) alle informatie ten behoeve van de beoordeling op de gunningscriteria, zoals

aangegeven in hoofdstuk 4 van dit beschrijvend document;

2.7.8. Voorschriften voor het financiële deel van de aanbieding

Ten aanzien van het financiële deel van de aanbieding gelden de volgende voorschriften:
- alle geidbedragen zijn weergegeven in Euro. Veranderingen in de tuilverhouding tussen de

Euro en andere valuta hebben derhalve geen effect op aangeboden prijzen of tarieven;
- alle geidbedragen in de inschrijving zijn weergegeven inclusief eventueel verschuldigde

omzetbelasting;
- in de offerte mogen geen financiële pro-memorie’ posten of aanvullende voorwaarden

worden opgenomen, Uit leidt tot ongeldige inschrijvingen;
- kosten die niet in de offerte genoemd worden, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een

goed functioneren van geleverde producten, zijn voor rekening van de teverancier;
- marktconforme prijzen en percentages;

2.8. Beoordelîngsfase

2.8.1. Procedure van beoordelen

De beoordeling van de inschrijvingen vindt in deze volgorde plaats:
1. controle van inschrijving op de vormvereisten;
2. toetsing van de geschiktheid van de bedrijven van de inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en

beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gun ningcriteria

Nadat de complete beoordeling is afgerond, heeft het OM het voornemen de opdracht te gunnen
aan de economisch meest voordelige inschrijvers zullen dan worden geïnformeerd over het
gunningsresultaat. Aan dit voornemen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gedurende de beoordeling kan het aanbestedingsteam aan inschrijvers schriftelijk verduidelijking
vragen over de inhoud van hun offerte.

2.8.2. Controle van de inschrijving op de vormvereisten

De tijdig binnengekomen inschrijvingen worden allereerst gecontroleerd op vormvereisten als
gesteld in paragraaf 2.7. Indien niet is voldaan aan deze vormvereisten is dit een uitsluitingsgrond.

2.8.3. Beoordeling op de uitsluitingsgronden

Vervolgens wordt vastgesteld of:
de Uniforme Eigen Verklaring aanbestedingen (Uniforme eigen verklaring.pdf”) volledig en juist

is ingevuld;

2.8.4. Beoordeling op gunningcriteria

Daarna wordt onderzocht of de aangeboden prestatie voldoet aan de eisen,
de inschrijvingen worden getoetst op volledig voldoen aan de minimumeisen die in
hoofdstuk 4 van dit document staan beschreven..

De inschrijver dient daarnaast akkoord te gaan met de Concept dienstverleningsovereenkomst (zie
‘Bijlage concept dienstverleningsovereenkomst.pdr )Indien de aangeboden prestatie aan één of
meer eisen niet voldoet wordt de inschrijving niet betrokken in de verdere beoordeling.
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Vervolgens worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van de in dit document aangegeven
gunningscriteria. De beoordeling wordt uitgevoerd door een aanbestedingsteam van het OM.

2.8.5. Gunning

De afgewezen inschrijvers en de begunstigden (degene aan wie het OM voornemens is de
overeenkomst te gunnen) zullen gelijktijdig van de mededeling van de gunningbeslissing per email
worden gesteld..

Nadat de beoordeling van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden wordt de mededeling van de
gunningsbeslissing via het aanbestedingsplatform aan de betrokken Inschrijver(s) verzonden. Naar
verwachting zal op 15 december 2014 de Mededeling van de gunningsbeslissing worden genomen
door het OM. De mededeling aan de afgewezen Inschrijver(s) bevat bovendien de relevante
redenen voor de afwijzing. Op grond van art. 2.129 Aanbestedingswet 2012, houdt de mededeling
van de gunningsbeslissing aan de winnende Inschrijver geen aanvaarding in van het aanbod van de
Inschrijver.

De Aanbestedende dienst neemt een opschortende termijn in acht van 20 kalenderdagen welke
aanvangt op de dag na de datum van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing aan
de betrokken Inschrijvers.

Iedere betrokken Inschrijver die het niet eens is met de gunningsbeslissing, kan tegen deze
beslissing binnen de bovengenoemde termijn opkomen in een kort geding bij de
voorzieningenrechter in Den Haag. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt de
Inschrijver die een kort geding instelt dringend verzocht de Aanbestedende dienst hiervan per
omgaande op de hoogte te stellen door het toezenden van een kopie van de dagvaarding. De
Aanbestedende dienst wacht dan in beginsel de uitspraak in kort geding af alvorens over te gaan tot
gunning van de Opdracht.

Indien door geen van de belanghebbende Inschrijvers, binnen de daarvoor geldende termijn van 20
kalenderdagen, tegen de gunningsbeslissing een kort geding is aangespannen en de verificatie van
de Eigen Verklaring en de geschiktheidseisen geen onregelmatigheden oplevert, acht de
Aanbestedende dienst zich vrij de Opdracht aan de winnende Inschrijver te gunnen en met deze
Inschrijver een Overeenkomst aan te gaan.

In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht
om het OM tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, door onder meer
toezending van het exploot van de dagvaarding. In geval van een kort geding procedure zal het OM
de datum van de Gunningbeslissing opschorten tot een nadere datum, afhankelijk van (het tijdstip
en de inhoud van) de uitspraak van de voorzieningenrechter.

2.9. Voorbehoud

Het OM is niet verplicht de opdrachten in het kader van deze aanbesteding te gunnen. Inschrijvers
hebben alsdan geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in het kader van schade ontstaan ten
gevolge van de onderhavige aanbesteding.

2.10. Akkoord met procedurele eisen en inschrijvingseisen

Inschrijvers conformeren zich aan de procedurele eisen en de eisen aan de inschrijving door inschrijving.

Geschillen naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het Arrondissement te Den Haag in Nederland.

Inschrijvingen zijn ongeldig Indien:
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- deze na de sluitingsdatum/-tijd is ingediend;
- in de inschrijving voorbehouden zijn opgenomen of een inschrijving onder voorwaarden is gedaan;
- indien de inschrijving niet aan de door het OM gestelde voorwaarden en eisen voldoet;
- indien na controle blijkt dat een Eigen Verklaring in deze aanbesteding onjuist blijkt te zijn.

2

0
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HOOFDSTUK 3 Geschiktheid van het bedrijf van de inschrijver

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke informatie een organisatie moet leveren ten behoeve
van de beoordeling op grond van de geschiktheid van het bedrijf van de inschrijver waaronder:

1. Uitsluitingsgronden;

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, naast de informatie als gevraagd in de Eigen verklaringen,
nadere bewijsstukken te verlangen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen
in de offerte is gesteld, kan de Inschrijver worden uitgesloten van verdere deelneming aan de
aanbestedingsprocedure.

3.1. Uitsluitingsgronden

3.1.1. Uniforme eigen verklaring geschiktheid en uitsluitingsgronden

Inschrijvers dienen de bijgevoegde verklaring (separaat als bijlage toegevoegd, iJniforme eigen
verklaring.pdr’) volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

Aanmelden als combinatie of met onderaannemer(s)
Zowel combinanten als onderaannemers moeten de bijgevoegde verklaring invullen en
ondertekenen.

3.2. Samenwerking met andere ondernemingen

3.2.1. Beroep op kwaliteiten van een andere onderneming

Inschrijvers kunnen zich ten bewijze van technische bekwaamheid beroepen op middelen van een
andere onderneming, bijvoorbeeld een moedermaatschappij.
Ongeacht de Juridische aard van de met de onderneming bestaande banden, dient de andere
onderneming in dat geval te verklaren dat de inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over die
middelen. De andere onderneming dient voorts te verklaren hoofdeljke aansprakelijkheid te

( aanvaarden voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

3.2.2. Onderaanneming

Inschrijvers kunnen zich ten bewijze van voldoende technische bekwaamheid beroepen op middelen
van in het kader van de opdracht in te schakelen onderaannemers. De beoogde onderaannemer
dient in dat geval een verklaring in te dienen, waarin hij verklaart dat de inschrijver daadwerkelijk
kan beschikken over de kwaliteiten van de onderaannemer die voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk zijn.
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HOOFDSTUK 4 Gunning

4.1. Overzicht van gehanteerde gunningscriteria

Gunningscriteria met een uitsluitend karakter
Er moet voldaan worden aan gunningscriterium met een uitsluitend karakter. Het niet voldoen aan dit
gunningcriterium betekent uitsluiting van de verdere beoordeling.

1. Akkoordverklaring concept dienstverleningsovereenkomst en beschrijvend document

Gunningscriteria met een onderscheidend karakter
Inschrijvers kunnen zich op de volgende criteria onderscheiden van elkaar. De inschrijver met de hoogste
score is de ‘economisch meest voordelige inschrijving en krijgt in principe gegund. De criteria zijn:

1. Kwaliteit (max 90 punten):

2. Prijs (max 10 punten).

0
4.2. Gunningscriteria met een uitsluitend karakter

4.2.1. Verklaring voldoen aan inhoud beschrijvend document en akkoord concept
dienstverleningsovereenkomsten

De Inschrijver gaat akkoord met de inhoud van het beschrijvend document en concept
dienstverleningsovereenkomst. <Invulblad verklaring akkoord concept
dienstverleningsovereenkomst en beschrijvend document’>

4.3. Beoordeling van de inschrijving (gunningscriteria met een onderscheidend
karakter)

Het OM is voornemens de opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI),
De EMVI is gebaseerd op de kwaliteit en prijs met verhouding van 90% en 10 ¾

In deze paragraaf vindt u het overzicht voor de gunningscriteria prijs en kwaliteit. In de paragrafen treft u de
criteria die door ons gebruikt worden voor het beoordelen en de puntentoekenning en de maximaal te
behalen punten.

Alle uitkomsten worden opgeteld en geven uw totaal scote. De dienstverlener met de beste totaal score
komt In aanmerking voor gunning van de overeenkomst.

Deze beoordelingen worden door een multidisciplinair team van minimaal drie personen van het OM
uitgevoerd. Indien nodig kan OM besluiten om een nadere toelichting te vragen aan de leveranciers op de
offerte.

4.3.1. Kwaliteit (max 90 punten)

Voor het onderdeel kwaliteit is in totaal 90 punten te behalen. De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand
van de eisen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1
Kwaliteit t 90 %, max 90 punten): CV van de aangeboden kandidaat. Er wordt per kandidaat beoordeeld.
- Voldoet de kandidaat aan de profieleisen en competenties
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4.3.2. Prijs (max 10 punten)

Voor het onderdeel prijs is in totaal 10 punten te behalen. Graag ontvangen we het tarief (inclusief alle
verschotten, exclusief btw) per kandidaat.

fTCO)Prijs/ tarief= 10% (max. 10 punten)

Beoordeling vindt als volgt plaats:
- Tarief fbandbreedte van € 120-€ 155 p/uur) exclusief btw, inclusief alle verschotten.
- 10 punten voor het tarief van € 120 of lager en 0 punt voor een tarief van € 155 of hoger. Het tarief
dat tussen € 120 - € 155 worden de punten Iineair verdeeld en afgerond op 1 cijfer achter de komma.

(c
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Bijlagen

A Factuurvereisten en -wensen

Separaat toegevoegd als “factuurvereisten .pdf

B Uniforme eigen verklaring aanbestedingen

Separaat toegevoegd als “Uniforme eigen verklaring.pdf’

C Formulieren gunningscriteria

Separaat toegevoegd als:
“Invulbiad verklaring akkoord concept dienstverleningsovereenkomst en beschrijvend document.xls’
‘Prijsopgave Inschrijver X.xls”

D Concept Dienstverleningsovereenkomsten

Separaat toegevoegd als:
“Concept dienstverleningsovereenkomst.pdf”

De Arvodi-2014 zijn !jJ te raadplegen.

E Format voor stellen van vragen voor Nota van Inlichtingen

Separaat toegevoegd als:
“Format nota v Inhichtingen.xls”
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NUMMER OVEREENKOMST

LEVERANCIER

NM MEDEWERKER

FUNCTIE MEDEWERKER

STARTOATUM OVEREENKOMST

EINDDATUM OVEREENKOMST (TIM)

UURTARIEF EXCL. BTW

KOSTENPLA4TS

KOSTENSOORT

40600074575

iO

PROJECTLEIDER ZSM-GPS

5JANUARI2015

TOT EINDE VAN HET PROJECT

€ 4CL. REISKOSTEN)

215250

$ 424270

O

Di.natv.1.ningsov.r..nkoms t

DIENS TVERLENINGSO VEREENKOMST

OPENBAAR MINISTERIE

ZSM 2075

PROJECTLEIDER GPS





De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Arnhem,
te dezen vertegenwoordigd door de directeur bedrijfsvoering Arrondissementsparket Oost-Nederland,
namens deze, mevrouw drs. ,n, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2&c - t3.V. gevestigd te -. ., aan de
te dezen vertegenwoordigd door de partner, de hee ierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

- Opdrachtgever behoefte heeft aan de inhuur van een projectleider GPS;
- Opdrachtgever aan .“• 3.V. heeft verzocht hiervoor een offerte 1 9

novmber 2014, kenmerk MUF-’ILvI6u ii-’rojectleider GPSlfunctie 7, uit te brengen;
- Deloitte Consulting BV. op 1 december 2014, kenmerk 3113022730 een offerte heeft

uitgebracht;
- Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
- Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat

Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
- Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in

een overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdtetter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI
2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten voor het
project ‘ZSM 2015”, overereenkomstig de op basis van door de Opdrachtnemer uitgebrachte
offerte van 1 december 2014, kenmerk 311302273, weelke opdracht Opdrachtnemer bij dezen
aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven
het later genoemde:
• dit document;
• deARVODI-2014;
• deOfferteaanvraag;
• de Offerte; Lda
• de overige Bijlagen;

1.3 Voor de uitvoering van deze overeenkomst zet de opdrachtnemer de hi hierna te
noemen: “de Medewerker” in, een en ander onverminderd zijn eigen aansprakelijkheid.

1.4 De Medewerker moet de regels en aanwijzingen in acht nemen, die hem door de Staat worden
gegeven.

1.5 De Medewerker mag niet in naam van de Staat of anderszins voor diens rekening
rechtshandelingen verrichten, behalve voor zover de Staat hem daarvoor schriftelijk last heeft
gegeven.

1.6 Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten genoegen van het Openbaar Ministerie.
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2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Staat en de op
drachtnemer ondertekend geschrift.

2.2 Deze overeenkomst start op 5 januari 2015 en duurt tot het einde van het project, naar
verwachting voor zes maanden.

2.3 De Staat heeft de mogelijkheid om tussentijd te beëindigen met een opzegtermijn van één
maand.

2.4 De opdrachtnemer kan deze overeenkomst niet opzeggen.

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bestede (advies)dagen/uren per maand op
nacalculatiebasis tegen een dag-fuurtarief van €. excI. BTW en inclusief reis-, verblijf-
en eventuele overige kosten).

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

Ö
3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderljk gedurende de duur van deze

Overeenkomst.

3.5. Uren besteed aan woon-werkverkeer zijn geen daadwerkelijk gewerkte uren.

3.5 De Medewerkers stellen aan het einde van elke kalendermaand een overzicht op van de
gewerkte uren en laat dit door de contactpersoon van de Staat voor akkoord ondertekenen.
De bovengenoemde dagenluren in artikel 3.1 mogen verschoven worden mits de maximale
begroting niet overschreden is. Deze originele urenstaat wordt door of namens de Staat bij de
voor de betreffende periode in te dienen factuur gevoegd.

3.7 Opdrachtnemer zendt maandelijks de factuurlfacturen per post met een door de
opdrachtgever getekende urenspecificatie onder vermelding van het contractnummer
40600014575

Arrondissementsparket Oost-Nederland
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 10082
3505AB UTRECHT

C) 4. Contactpersonen /Projectleiders 10 Lx\
4.1 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is mevrouw drs opdrachtgever.

Contactpersoon voor Opdrachtgever is de Medewerker, de opdrachtnemer.

5. Tijden en plaats Diensten

5.1 De Diensten worden in beginsel verricht in het kantoor van Opdrachtgever.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en stelt hij dit
Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te
verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

6. Overige Voorwaarden

Diens tver1*ni1gBovrQBnkom t





3

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Rijksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 fARVODI-2014)”, voor
zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasseljkheid van
(eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de ARVODI
2014 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuldigd van € 50.000,-- per gebeurtenis. Het voorgaande geldt indien en voor zover door
een onafhankelijke derde op objectieve wijze is vastgesteld dat Opdrachtnemer de
geheimhoudingsverplichtingen heeft geschonden.

6.3 Artikel 19 van de ARVODI-2014 is niet van toepassing.

6.4 In aanvulling op de tekst van artikel 13.4 ARVODI-2014 zal gelden dat het Opdrachtnemer is
toegestaan een (elektronische) versie van het dossier te behouden met daarin kopieën van
alle relevante stukken, onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer passende maatregelen
neemt om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van zijn dossier te waarborgen. Dit dossier
blijft eigendom van Opdrachtnemer.

7. Integriteitsverklaring

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

8. Slotbepaling

8.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Arnhem
Openbaar Ministerie

namens deze namens deze,

drs toLc
Bijlagefn): 1. Geheimhoudingverklaring

2. Brief aan externe medewerkers
3. Gedragscode
4. Eisen aan factuur

c
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Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 241 2280 AE Rijswijk

Shared Service Center D31
Afdeling Inkoop

Stream Consulting BV Bennkomseweg 43

Molukkenstraat 200 6717 LL Ede
Postbus 241

109 flN Amsterdam 2280 AE Rijswijk

TavIlO,2e www.dji.nl

Contactpersoon

10,2,e

Ons kenmerk
Datum 07 juni 2013 SSC-D]I/INK 10
Onderwerp Offerteaanvraag Webapplicatie Zorginkoop DforZo Bijlagen 2,e

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte heer/mevrouw, brief behandelen.

Hierbij nodigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) u uit een offerte uit te
brengen voor het leveren van een webapplicatie voor de zorginkoop van de
Directie Forensische Zorg (DforZo).

Inleiding
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
D]I zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging
van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een
rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land
en zo’n 17.000 medewerkers is D]I één van de grootste organisaties van
Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zon 70.000 ‘gasten.
De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in
gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire
inrichtingen (Pl) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de
jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (J]I). Voor (tbs-)patiënten zijn er
forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik
van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op
www.dji.nl.

Directie Informatievoorziening (DI)
De Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie Organisatie voor DJI en is
gevestigd in Gouda. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende
informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI organisatie. Derhalve ligt
de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen (architectuur
en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeer
diverse) opdrachtgevers. Belangrijkste leverancier voor DI is het Shared Service
Center ICT (SSC-I), de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI.

Directie Forensische Zorg (DforZo)
Binnen DJI is de Directie Forensische Zorg (DforZo) verantwoordelijk voor alle
forensische zorg in strafrechtelijk kader aan volwassenen. Deze directie bekijkt
hoeveel forensische zorg nodig is, van welk type, welke organisaties en
instellingen de zorg kunnen bieden en plaats vervolgens mensen op basis van een
overeenkomst in één van de instellingen.
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Shared Service Center ICT (SSC-I) Shared Service Center 0)1
Het SSC-I is de ICT-uitvoeringsorganisatie van de D]I. SSC-I verzorgt de Afdeling Inkoop
ontwikkeling en het beheer van de applicaties, infrastructuur en werkplekken die
worden gebruikt door alle medewerkers van Dii. Datum

07juni 2013

Shared Service Center Dii (SSC-D]I)
Het Shared Service Center is door Dii opgericht om de ondersteunende processen
op het gebied van Personele zaken, Inkoop en Financiën voor de D]I inrichtingen 2,e
en vestigingen te beheren en hierover te adviseren

Situatie
Het proces van offerte indiening, controle op volledigheid, verwerking in een
totaaloverzicht, beoordeling en afhandeling van offertes wordt nu nog
“handmatig” uitgevoerd. Het is gebleken dat de uitvoering van het inkoopproces
op deze wijze inefficiënt en gevoelig is voor fouten. Bovendien is het handmatige
werk arbeidsintensief, wat zeer onwenselijk is in de drukke inkoopperiode, en
ontbreekt het gedurende het proces aan een duidelijk overzicht van de status van
de cases (offertes) Gelet op de geldende algemene beginselen van het
aanbestedingsrecht, te weten gelijkheid en transparantie, is een consistente en
betrouwbare wijze waarop het proces verloopt essentieel. Het projectteam heeft
de ambitie om het inkoopproces door middel ‘‘an een webapplicatie te
automatiseren en derhalve het proces eenduidiger, betrouwbaarder, efficiënter en
klantvriendelijker te laten verlopen. De webapplicatie moet zowel binnen als
buiten de DII organisatie benaderbaar zijn voor gebruikers.

Opdrachtomschrijving
De opdracht waarvoor een offerte wordt gevraagd bestaat uit het realiseren van
de complete webapplicatie, op basis van het Programma van Eisen welke is
opgenomen in bijlage 1. In het Programma van Eisen zijn de minimale eisen
waaraan de applicatie dient te voldoen opgenomen. Het niet voldoen aan 1 van de
genoemde eisen wordt beschouwd als een zgn. “knock out” criterium, waarna de
offerte niet verder zal worden beoordeeld.

Voorwaarden
Algemeen:

— DII wenst een overeenkomst te sluiten voor de uitvoering van de diensten.
Een concept overeenkomst (DNO) dient u bij uw offerte aan te leveren.

Nadrukkelijk is vermeld dat het hier om een pilot webapplicatie gaat. Deze pilot
wordt één jaar na oplevering geëvalueerd. Uit deze evaluatie moet blijken of de
automatisering middels de applicatie aan de eisen en wensen van DII voldoet.
Indien de beoordeling positief is zal de opdrachtgever het contract nog 3 jaar
voortzetten. Indien de evaluatie negatief uitvalt, behoudt opdrachtgever het
recht om het contract na 1 jaar te beëindigen. In dit laatste geval zou
opdrachtgever met de nieuwe eisen en wensen de aanbesteding opnieuw in de
markt kunnen gaan zetten. Het ligt in de rede dat de gecontracteerde
leverancier ook bij dit proces betrokken zal worden.

Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten zijn de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
Diensten (ARVODI 2011) van toepassing, met uitdrukkelijke en volledige
terzijdestelling van de Algemene Voorwaarden van de leverancier. De ARVODI
(2011) maakt als bijlage deel uit van de dienstverleningsovereenkomst.
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Met het indienen van de offerte wordt u geacht in te stemmen met de Shared Service Center Dii

toepasselijkheid en de inhoud van de ARVODI - 2011. Afdeling Inkoop

— Al uw correspondentie die met deze aanvraag samenhangt, zal vertrouwelijk Datum

worden behandeld. Correspondentie en ontvangen aanbiedingen zullen na 07juni 2013

afloop niet aan u worden geretourneerd. Ons kenmerk
SSC-D]I/INK 1 0,

— Indien u afziet van het indienen van een offerte wordt u verzocht daarvan 2,e
kennis te geven aan de Inkoopcontactpersoon.

— Er worden geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs
volledig wordt bepaald door het uitbrengen van de offerte. Concreet houdt dit
in dat u slechts deze gelegenheid krijgt om een zo scherp mogelijke offerte
met een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding in te dienen (zgn.
“best bid”).

— De aanbieding dient een geldigheidsduur te hebben van minimaal drie
maanden. Gedurende deze periode is de offerte onherroepelijk; in geval van
gunning dienen de geoffreerde condities tenminste voor de contractperiode
gefixeerd te zijn.

Aan vul/end:

— Voor het uitvoeren van de opdracht stelt Dii geen werkplekken beschikbaar
aan de opdrachtnemer.

— Dii gaat er vanuit dat de werkzaamheden in een labopstelling of vergelijkbaar
van de leverancier plaatsvinden. Na het ophalen van kennis en software is er
dus verder geen activiteit verwacht op een Dii locatie en verwacht Dii dat de
leverancier zijn eigen omgeving gebruikt om de software te testen.

Uw offerte
U wordt verzocht om in uw offerte aan te geven hoe u invulling kunt geven aan de
opdracht. Uit uw offerte dient minimaal duidelijk te worden:

= Werkwijze van de opdrachtnemer: Een plan van aanpak, gebaseerd op ‘best
practices’, de informatie uit deze offerteaanvraag, dat ten minste bevat:

• Planning;
• Milestones;
• Taakverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer;
• Een overzicht van de voor deze opdracht in te zetten

functionarissen inclusief CV’s.

Voor de continuïteit van de opdrachtuitvoering is het wenselijk dat alleen dezelfde
personen door opdrachtnemer worden ingezet. In het plan van aanpak dient u
aan te geven hoe u invulling kunt geven aan deze wens.

• Uw offerte dient uit te gaan van een vaste prijs voor deze opdracht met een
looptijd van 4 jaar te rekenen vanaf het moment van gunning. Daarnaast
dient u in uw offerte een kostenraming op te nemen met in ieder geval de
initiële project en investeringskosten en het abonnementstarief per jaar voor
het beheer en het onderhoud.
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• Tot slot wordt u verzocht een beschrijving van uw ervaring met soortgelijke Shared Service Center Diiprojecten in maximaal 2 referenties aan te leveren. Afdeling Inkoop

Na gunning zal het plan van aanpak in overleg tussen opdrachtgever en Datum
07 un 20 13opdrachtnemer definItief worden gemaakt.
Ons kenmerk
SSC-D]I/INK 1 0Informatiesessie

Uw Offerte / oplossing dient te worden gepresenteerd aan het Project Team en 2,e
vervolgens te worden overhandigd. Deze bijeenkomst zal plaats vinden op bij het
Hoofdkantoor van DII, Tutfmarkt 147, 2511 EM te Den Haag op vrijdag 14 juni
2013 tussen 09:00 — 12:00 uur in zaal N01-17. De exacte tijd zal nog nader
bekend worden gesteld. Uw aanmelding hiervoor kan per e-mail aan de
projectleider worden verzonden. De deadline voor aanmelding staat onder
‘Planning en Deadjines’ vermeld. Om toegang te verkrijgen dient u in het bezit te
zijn van een geldige legitimatie.

Er wordt van u verwacht dat u een demo laat zien met een voorbeeld proces zoals
uw oplossing werkt. De demo dient te worden gegeven via de Dii
Internetomgeving met beamer en niet via een stand alone. Een laptop kunt u
indien gewenst wel gebruiken voor het geven van de presentatie in zijn
algemeenheid. Voor uw presentatie heeft u 30 minuten de tijd. Vervolgens
hebben de teamleden 10 minuten voor het stellen van vragen. Tot slot heeft u
ook 10 minuten voor het stellen van eventuele vragen.

Gunning
Alle ontvangen offertes worden direct na de informatiesessies door het Project
Team beoordeeld en wordt er een gunningsadvies opgesteld.

De beoordeling geschiedt middels het toekennen van een cijfer. De score perofferte wordt vastgesteld aan de hand van de volgende gunningcriteria, waarbij
tevens de wegingsfactoren zijn opgenomen.

Gunningsaspect - Score Weging Beoordeling

Gi orgestelde
0-100 30% Scotexwegingaanpak

G2 Beoogd resultaat 0-100 30% Score x weging

G3 Prijs 0-100 40% Scorexweging

G3: De offerte met de laagste totale kosten krijgt hiervoor de hoogste score. De
andere offertes krijgen naar rato een lagere score.
De overige aspecten worden beoordeeld met een score van 1 - 100. Een score
van 0 geeft aan dat het aspect niet kan worden beoordeeld.
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Planning en Deadlines
Shared Service Center DM
Afdeling Inkoop

- Verzending offerteaanvraag : 07 juni 2013 (per e-mail)
- Uiterlijke aanmelding Datum

informatiesessie : 12 juni 2013 12:00 (per e-mail) 07juni 2013
- Informatiesessie : 14juni 2013 09:00 — 12:00 uur Ons kenmerk
- Overhandigen offerte : 14juni 2013 09:00 — 12:00 uur SSCD]1/INK 10,Beoordeling offertes t 14 juni 2013

2 eGunning t 17 juni 2013
Aanvang opdracht t 18juni 2013
Deadline opleveren appilcatie t 31 juli 2013

Inlichtingen en correspondentie

Projectleider Adviseur Zorginkoop DforZo (Super Usei
10,2,e 10,2,e

Informatiemanager (opsteller PVE) Adviseur inkoop SSC DII (Inkoopproces)
10,2,e 10,2,e

Functioneel beheer

f1o2e

Vertrouwelijkheid

Tot slot attendeer ik u erop dat u vertrouwelijkheid dient te betrachten naar
derden met betrekking tot alle informatie die betrekking heeft op de
offerteaanvraag. De gedurende de procedure verkregen informatie mag
uitsluitend ten behoeve van de realisatie van de gevraagde offerte worden
gebruikt. Indien Dii gegronde redenen heeft om hieraan te twijfelen, kan dit
leiden tot diskwalificatie van de opdrachtnemer van de offerte, dit ter exclusieve
beoordeling van DII.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geînformeerd.

Met vriendelijke groet,

)10,2,e
Adviseur Inkoop

Bijlagen
• Bijlage 1 Programma van Eisen
• Bijlage 2 DforZo Procesbeschrijving - inkoop
• Bijlage 3 ARVODI-2011
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Programma van Eisen — Webapplicatie zorginkoop

1. Inleiding

1.1 Doel en doelgroep

Dit document specificeert de eisen waaraan de webapplicatie ter ondersteuning van het
inkoopproces forensische zorg moet voldoen. Deze eisenspecificatie vormt de basis voor de
aanbesteding, acceptatie, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de webapplicatie. Deze
eisen omvatten zowel organisatorische, procedurele, functionele als technische aspecten.

Dit document is primair bedoeld voor de dienstverlener die zich bezighoudt met het aanbod, de
ontwikkeling, de implementatie, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de webapplicatie.

1.2 Versie, status en wijziginghïstorie

Dit is versie 0.96 van het document “Programma van Eisen — Webapplicatie zorginkoop” met de
status “concept”. Het programma van eisen zal definitief worden vastgesteld na verificatie tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Versie Datum Omschrijving

0.90 31 mei 2013 Input Enterprise Architect CIO-office verwerkt. Laatste versie ter

review voor leden projectteam.

0.95 6 juni 2013 Reacties / wijzigingen projectteam verwerkt.

0.96 7 juni 2013 Definitieve concept versie voor offerteverzoek.

1.3 Achtergrond

Het proces van offerte-indiening, controle op volledigheid, verwerking in totaaloverzichten,
beoordeling en afhandeling van offertes wordt ‘handmatig’ uitgevoerd. Er is gebleken dat de
uitvoering van het proces op deze wijze inefficiënt en gevoelig voor fouten is. Bovendien is het
handmatige werk arbeidsintensief, wat zeer onwenselijk is in de drukke inkoopperiode, en
ontbreekt het gedurende het proces aan een duidelijk overzicht van de status van de cases
(offertes). Gelet op geldende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, te weten: gelijkheid
(gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld) en transparantie (gevolgde procedure moet
doorzichtig zijn), is een consistente en betrouwbare wijze waarop het proces verloopt essentieel. Het
projectteam heeft de ambitie om het inkoopproces door middel van een webapplicatie te
automatiseren en derhalve het proces eenduidiger, betrouwbaarder, efficiënter en klantvriendelijker
te laten verlopen. De webapplicatie moet zowel binnen als buiten de Dil Organisatie benaderbaar
zijn voor gebruikers.

1.4 Reikwijdte

Dit document concentreert zich op de eisen die worden gesteld aan het gebruik en het beheer van
de webapplicatie. Eventuele koppelingen met overige informatiesystemen zijn vooralsnog buiten
beschouwing gelaten. Dit zal eventueel onderdeel uitmaken van de doorontwikkeling na afronding
van de pilotfase.



Programma van Eisen — Webapplicatie zorginkoop

1.5 Structuur

Het document bestaat uit:

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding voor dit document;

Hoofdstuk 2 specificeert normatief de functionele eisen die worden gesteld aan de webapplicatie;
Hoofdstuk 3 idem v.w.b. de technische eisen;

Hoofdstuk 4 beschrijft de eisen aan de opdrachtnemer en

Hoofdstuk 5 stelt eisen aan de procedure.

2



Programma van Eisen — Webapplicatie zorginkoop

2. Functionele eisen

Het online beschikbaar stellen van een applicatie voor geautomatiseerde

ondersteuning van de offerteprocedure van het inkoopproces forensische zorg, op

basis van deze eisen en wensen, uitgaande van de gestelde randvoorwaarden.

2 Het zorginkoop proces is op hoofdlijnen:

1. Zorgaanbieders worden uitgenodigd een offerte in te dienen

2. Mogelijkheid voor zorgaanbieders om vragen n.a.v. het

aanbestedingsdocument in te dienen

3. Schriftelijke beantwoording van de vragen en openbare publicatie van de

vragen en antwoorden in een nota van inlichtingen

4. Indienen offertes door zorgaanbieders

5. Beoordeling offertes door DForZo

6. Gunning

7. Contractering

De gevraagde ondersteuning betreft de offerteprocedure, te weten de deelprocessen

offerte-indiening, controle op volledigheid, verwerking in totaaloverzicht, beoordeling

en afhandeling van offertes, waaronder het transformeren (beheer van mutaties) van

de offerte in een definitieve contractuele afspraak.

Details van de deelprocessen zijn beschreven in de bijlage DforZo Procesbeschrijving —

inkoop’.

3 Het proces moet eenduidig, betrouwbaar en efficiënt verlopen.

4 De applicatie moet het voldoen aan de eisen en wensen van het aanbestedingsrecht,

gelet op: gelijkheid (alle gevallen moeten gelijk worden behandeld) en transparantie

(gevolgde procedure moet inzichtelijk zijn).

5 Portal:

De portal is een toegangspunt van waaruit alle gebruikers toegang hebben tot alle

functionaliteiten van de applicatie en opgeslagen documenten. In de toegang tot de

portal worden verschillende rollen ingebouwd met bijbehorende permissies voor

toegang tot verschillende functionaliteiten. De volgende rollen worden onderscheiden:

. Manager DForZo

• Medewerker DForZo

• Functioneel beheerder namens DForZo (F8 IVD)

. Contactpersoon Zorgaanbieder

. Beheerder opdrachtnemer

3
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6 Content Management Systeem (CMS):

De functionaliteiten op de portal zijn met een CMS geheel te beheren door
medewerkers van DForZo, met een onderscheid in rollen waaraan de permissie voor
toegang is toegekend. Met het CMS is het mogelijk om alle functionaliteiten te beheren
zonder tnoodzakeliike) tussenkomst van de opdrachtnemer. Hierbij moet onderscheid
gemaakt worden tussen het invoeren van reguliere gegevens t.b.v. het inkoopproces en
het aanpassen van functionaliteiten door de opdrachtnemer.

7 Workflow:

Voor een overzicht van de status van alle cases (offertes) binnen het proces dient er
een ‘workflow in de applicatie gehtegreerd te zijn. Deze workflow geeft schematisch in
een procesplaat weer waar elke case zich binnen het proces bevindt en welke status de
case heeft. Het geeft aan welke cases volledig zijn en door kunnen naar een volgende
stap.

Het geeft ook aan welke cases omissies kennen en nog nadere bewerking nodig
hebben. Er dient ook aangegeven te worden wat de omissies zijn. De cases die een
aanvullende actie nodig hebben, moeten geselecteerd kunnen worden en afhankelijk
van het type omissie kan er een automatisch of handmatige email met aanwijzingen
naar de indiener verzonden worden.

Binnen de workflow moet het tevens mogelijk zijn om door middel van een zoekfunctie
en op basis van verschillende zoekcriteria zoals naam, status in het proces,
offertevariabelen etc. een specifieke case te traceren en een overzicht van cases met
specifieke zoekcriteria te genereren.

8 Accountbeheer:

Geautoriseerde medewerkers van DForZo kunnen accounts aanmaken voor de
zorgaanbieders. Met dit account krijgt de zorgaanbieder toegang tot de portal, op basis
van gebruikersnaam en wachtwoord. Resetten van de wachtwoorden gaat via een
automatische procedure.

9 Offerte indiening:

Geautoriseerde zorgaanbieders kunnen op de portal in een document/formulier
template hun offerte invoeren en indienen. Deze offertes kunnen altijd in PDF-formaat
vanuit de applicatie worden gedownload (versie en status duidelijk zichtbaar). Dit is een
document/formulier template met productieparameters (op basis van huidige
productiespreadsheet DForZo). Daarnaast is er een document/formulier template
waarin de zorgaanbieder het kwalitatieve onderdeel van de offerte-indiening, het
beoordelingskader, kan invullen. Het beoordelingskader bevat vragen over de kwaliteit
van de zorg en (mede) op basis van het beoordelingskader vindt de uiteindelijke
gunning van de geoffreerde productie plaats.

De gegevens van de zorgaanbieders moeten van elkaar gescheiden blijven.
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10 Totaaloverzicht en exporteren van gegevens:

De offertes die in een document/formulier template op de portal worden verwerkt

moeten op de portal in een totaaloverzicht te zien zijn. Tevens dienen de offertes en

totaaloverzichten te kunnen worden geëxporteerd/gedownload naar de dataformaten

CSV en PDF.

11 Communicatie:

De communicatie tussen DForZo en de zorgaanbieders tijdens het inkoopproces (en

mogelijk daarbuiten) dient vanuit de applicatie te kunnen geschieden (email). De

zorgaanbieders dienen afzonderlijk maar ook in groepsverband een email toegezonden

te kunnen worden om hen bijvoorbeeld uit te nodigen voor het indienen van een

offerte, te herinneren aan het verstrijken van de indientermijn, om te informeren over

eventuele omissies in de aanbieding of te informeren wanneer een offerte goed is

ontvangen. De email kan automatisch gegenereerd worden na een bepaalde actie,

maar kan ook handmatig opgesteld worden door medewerkers van DForZo. Emails

worden binnen de applicatie gemaakt, verzonden en ontvangen, zonder afhankelijk te

zijn van een email programma op de werkplek.

12 Audit trail/dossiervorming:

Alle mailberichten, acties, foutmeldingen, etc. moeten kunnen worden opgeslagen in

een dossier van de zorgaanbieder. Elke stap in het proces wordt hiermee zorgvuldig

vastgelegd.

13 Aanmaken contract, begeleidende brief en productieafspraak:

Na de offertebeoordeling en gunning vindt het contracteringsproces plaats. De

zorgaanbieders wordt een contract aangeboden op basis van een document/formulier

template. Afhankelijk van het toegekende budget, krijgt een zorgaanbieder een licht of

een regulier contract aangeboden. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de toegekende

parameters waarop de zorgaanbieder productie mag draaien, verschillende

tekstblokken die in de begeleidende brief bij de definitieve overeenkomst moeten

worden gevoegd. De applicatie moet een functionaliteit bevatten waarmee per

zorgaanbieder automatisch, op basis van de offertebeoordeling en gunning, het juiste

contract, de begeleidende brief en de definitieve productieafspraak kan worden

vervaardigd in pdf-formaat. Deze brieven met contracten dienen binnen de applicatie

te worden vervaardigd en opgeslagen, zonder afhankelijk te zijn van een

tekstverwerkingsprogramma op de werkplek.

14 Documentatiebeheer:

Op de portal moeten documenten ten behoeve van het inkoopproces en een

gebruikershandleiding voor de applicatie geplaatst kunnen worden, welke door de

zorgaanbieders kunnen worden gedownload.

5
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15 Veel gestelde vragen en contact:

Op de portal moet een functie aanwezig zijn waarmee veel gestelde vragen
geplaatst/beantwoord kunnen worden. Ook moet er een contactfunctie aanwezig zijn
waarmee door de zorgaanbieder middels een email contact opgenomen kan worden
met en medewerker van DForZo.

16 Zoekfunctie:

Op de portal moet een zoekfunctie aanwezig zijn waarmee een medewerker van Dii
DForZo op full-text kan zoeken binnen de gestructureerde informatie/data die is
opgeslagen in de applicatie.

6
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3. Technische eisen

Applicatie:

De logica van de appllcatie is opgedeeld in 3 lagen —gegevensopslag, bedrijfslogica en

gebru i ke rsi nterfa ce.

2 Hosting:

De applicatie dient volledig op een server van de opdrachtnemer te draaien en

opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer en garandeert continu ‘eit. Tevens

dient de opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat er continue backups worden

gemaakt van de data binnen de appllcatie.

3 Systeemeisen:

De opdrachtnemer borgt dat:

• de applicatie nieuwere versies van benodigde software (RBDMS, OS

server/werkplek, etc.) ondersteunt voordat de huidige versies end-of-life zijn;

• minimaal een jaar van te voren bekend is dat bepaalde versies van de benodigde

software end-of-life zijn.

Dil test nieuwe versies van software zorgvuldig en hier gaat dus tijd en inspanning mee

gemoeid. Niet alle updates (bugfixes, patches en releases) die door de opdrachtnemer

gehitieerd worden, zijn direct relevant voor DJI. DJI zal deze doorgaans periodiek

toepassen en gecombineerd met andere updates. Het toepassen van updates van de

software die door de opdrachtnemer gehitieerd zijn is ter beoordeling van DJI en is

geen voorwaarde voor het ontvangen van ondersteuning.

De appllcatie is web based en voldoet aan W3C web standaard en moet benaderbaar

zijn met alle reguliere web browsers, met inbegrip van oudere versies. De gebruikers

van de applicatie hebben met een standaard internet browser nodig en toegang tot het

internet. Er hoeft geen andere hardware of software door de klant zelf te worden

aangeschaft en beheerd.

4 Beveiliging en autorisatie:

Opdrachtnemer draagt zorg voor de hosting van de applicatie, waarbij voldaan wordt

aan de VIR-BI beveiligingseisen.

Opdrachtnemer hanteert een beveiligingsniveau vergelijkbaar met 50 27001 en is

bereid mee te werken aan een audit om dat aan te tonen. Opdrachtnemer wordt

verzocht eventueel beschikbare documentatie hierover mee te sturen met de offerte.

De applicatie heeft een zelfstandig functionerende autorisatiemodule waarbij de

volgende criteria gelden mbt gebruikersnamen en wachtwoorden:

7
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• Beperking van het aantal foute inlogpogingen en de foute inlogpogingen kunnen
worden gelogd, maximaal 5 foutieve pogingen;

• Beperking op het aantal keren aanloggen onder dezelfde gebruikersnaam;

• Wachtwoorden worden niet leesbaar getoond bij invoer;

• Wachtwoorden hebben een bepaalde kwaliteit door regels voor bv. lengte en
het gebruik van diverse soorten karakters, combinatie van letters, cijfers en
andere tekens;

• Minimaal 8 opeenvolgende karakters;

• Geen gebruik van woorden en namen die voorkomen in woordenboeken of in
gebruik zijn binnen de organisatie;

• Geen gebruik van datumverwijzingen;

• Wachtwoorden worden hij het eerste gebruik direct door de gebruiker
gewijzigd;

• Wachtwoorden hebben een beperkte geldigheidsduur, minimaal eens per twee
maanden vernieuwd;

• Beperking hergebruik wachtwoord, zelfde wachtwoord mag maar eenmaal per
jaar gebruikt worden;

• Wachtwoorden worden versleuteld en Hash & Salted’ opgeslagen;

• Unieke op personen herleidbare gebruikersnamen en standaard aanwezige, vaak
anonieme, accounts kunnen buiten werking gesteld worden;

• Communicatie van wachtwoorden en gebruikersnamen dient door de applicatie
end-to-end versleuteld te zijn inclusief versleutelde opslag in de database. Deze
worden versleuteld met een in de markt geaccepteerd encryptie algoritme.

Voor de autorisatiefuncties gelden de volgende criteria voor rechtendifferentiatie:

• Er kan gedifferentieerd worden naar (1) gegevens (bv. alleen gegevens van de
eigen vestiging), (2) naar functionaliteiten en (3) naar type rechten (lees, wijzig,
maak en verwijderrechten);

• De differentiatie in rechten vindt plaats op basis van rollen: d.w.z. de gebruikers
krijgen niet op individuele basis rechten, maar kunnen toegevoegd worden aan
een groep en die groep heeft een bepaald patroon aan rechten;

• Er dient onderscheid gemaakt te worden in de rollen functioneel beheer,
applicatie beheer en technisch beheer;

• Via de applicatie kunnen de groepen onderhouden worden: toevoegen, wijzigen
en verwijderen;

• Aan gebruikers worden slechts de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke rechten op objecten toegekend en zijn ook beschreven en te

8
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toetsen.

Voor de benodigde rechten gelden de volgende criteria:

• Er zijn geen ongedocumenteerde mogelijkheden tot toegang, zogenaamde

“backdoors”;

• De applicatie heeft alleen “Full Access” rechten nodig op eigen resources.

5 Logging en monitoring:

De applicatie heeft een goede foutenafhandeling zodat reguliere verstoringen goed

opgevangen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet beschikbaar zijn van de

database leidt tot een begrijpelijke foutmelding en niet tot het crashen van de

applicatie.

Het invoeren van transacties, nieuwe data, updates en wijzigingen op data in de

database wordt vastgelegd in logs en deze logs zijn voor F8 IVD toegankelijk.

Alle wijzigingen op de data dictionary worden vastgelegd in logs en deze logs zijn voor

F8 IVD toegankelijk.

6 Risicobeheer:

In de applicatie moeten maatregelen getroffen zijn om de risicos en dreigingen zoals

benoemd in de OWASP Top 10 tegen te gaan

(https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project).

7 Doorontwikkeling en migratie na de pilotfase:

Het moet mogelijk zijn om de applicatie en data in de toekomst in het eigen Dii

datacenter (SSC-I) te plaatsen, mocht dit nodig zijn om redenen van doorontwikkeling

en/of beveiliging. Hiervoor moet de applicatie voldoen aan de dan geldende SSC-l

technische standaarden. Dit wordt beoordeeld tijdens de evaluatie na afloop van de

pilot.

Alleen redelijke migratiekosten mogen opgevoerd worden, boetes rond afschrijving van

kosten zullen niet in rekening gebracht worden.

9
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4. Organisatorische eisen

1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het technisch en applicatie beheer;
functioneel beheer wordt alleen uitgevoerd in opdracht van de FB IVD. Dit is
opgenomen in het abonnementsgeld voor onderhoud en beheer.

2 Functioneel beheer omvat:

- Nalopen van signalering, logging en audit-trails;

- Bewaken integriteit van de gegevens binnen dossiers;

- Onderhouden van instellingen en parameters;

- Onderhoud van document/formulier template(s);

- Onderhoud van de workflow afhandeling

FB IVD wordt ook in staat gesteld zelf instellingen en parameters te onderhouden.

3 Opdrachtnemer verzorgt het releasemanagement in afstemming met F8 IVD F8 voor
onderhoud of het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan de applicatie. Dit is
eveneens opgenomen in het abonnementsgeld voor onderhoud en beheer.

4 Opdrachtnemer adviseert FB IVD gevraagd en ongevraagd over het gebruik van de
applicatie.

10
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5. Procedurele eisen

Het configureren en inrichten van de applicatie moet op een iteratieve manier

plaatsvinden in nauwe samenwerking met de Opdrachtgever.

2 De benodigde activiteiten zijn:

Fase 1: Ontwerp

• Validatie van het programma van eisen en wensen

• Opstellen ontwerp, vertaling eisen en wensen naar functionaliteiten van de

applicatie.

• Presentatie van het ontwerp

. Verwerken van feedback

• Finaliseren het ontwerp

Fase 2: Implementatie

• Start na akkoord fase 1

. Implementatie van de functionaliteiten op een iteratieve manier, modulair per

fu n ctiona 1 iteitgroep

• Afstemmen met de werkgroep leden

Fase 3: Acceptatie en testen

• uitvoeren van de FAT, GAT, SAT en PAT.

• In onderlinge samenwerking met de werkgroep

3 Overdracht applicatie en gegevens:

Bij beëindiging van het contract of eventueel faillissement van de opdrachtnemer,

wordt de applicatie en alle gegevens onversleuteld aan Dii overgedragen.

Dii blijft te allen tijde eigenaar van de data en de applicatie.

Opdrachtgever dient aanspraak te kunnen maken op de leverancier van de applicatie

voor vergunningen en handhaving waar het gaat om updates en onderhoud en voor de

betrouwbaarheid en continu’ieit van de applicatie i.v.m. de totale directe

dienstverlening. Dit wordt opgenomen in het onderhoudscontract. Het

onderhoudscontract dient uitgebreid te kunnen worden met deelname in een Escrow

overeenkomst, waarbij verplicht wordt alle broncode, technische documentatie, etc. bij

Escrow Furope te deponeren zodat te allen tijde bij onvoorziene omstandigheden met

het gedeponeerde materiaal onderhoud op de installatie van de applicatie kan worden

uitgevoerd.
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Programma van Eisen — Webapplicatie zorginkoop

4 Geheimhouding:

De opdrachtnemer garandeert dat, indien geautoriseerde medewerkers van de
opdrachtnemer toegang krijgen to de bedrijfsinformatie op de applicatie, zij volledige
geheimhouding van de informatie in acht nemen.

S Evaluatie en mogelijkheid tot beëindiging van contract:

DJI zet de ondersteuning van het inkoopproces forensische zorg met een applicatie op
vanuit een pilot. Deze pilot wordt één jaar na oplevering geëvalueerd. Uit deze
evaluatie moet blijken of de automatisering van het inkoopproces middels de applicatie
succesvol is. Indien deze beoordeling positief is, zal de opdrachtgever het contract nog
3jaarvoortzetten. Indiende evaluatie negatief uitvalt, behoudt de opdrachtgever het
recht om het contract op te zeggen.

De evaluatie geschiedt op basis van:

• de gebruikerservaring van medewerkers/rollen binnen het inkoopproces
(medewerkers DForZo en zorgaanbieders);

• de geboden functionaliteit en het technisch functioneren van de oplossing in
relatie tot het pakket van eisen;

• de dan geldende SSC-l technische standaarden voor eventuele doorontwikkeling
en/of migratie.

6 Geldende huisstijl, beeld en webrichtlijnen:

De applicatie voldoet aan de geldende richtlijnen op het gebied van huisstijl en
beeldmateriaal (www.dji.nl/huisstijl) en (zoveel mogelijk) aan de voor de rijksoverheid
geldende Webrichtlijnen (Waarmerk Drempel Vrij, niveau 3.
ht1p://v.’v’.cli Eflipel vr ijul).

7 Service:

Opdrachtnemer dient nazorg en een helpdesk in te richten voor het kunnen stellen van
vragen over de werking van de applicatie.

Ondersteuning door de opdrachtnemer is beschikbaar op werkdagen tijdens
kantooruren (8:00 — 17:OOu). Levering, plaatsing en het oplossen van storingen zal
geschieden tijdens kantooruren.

Incidenten worden afgehandeld op basis van de prioriteitentabellen en
ondersteuningsniveaus.

8 Budget:

Het budget voor de volledige realisatie van de applicatie, zoals hierboven beschreven is
€ 30.000,- mcl. BTW. U wordt geacht binnen dit budget zo scherp mogelijk te offreren.

Het budget voor het abonnement voor functioneel beheer, hosting, onderhoud,
ondersteuning en uitbreiding van de applicatie is € 20.000,- mcl. BTW per jaar met een
contractduur van 4jaar. Mocht Dil om beveiligings- of uitbreidingsredenen
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genoodzaakt zijn de applicatie en data intern te hosten, dan zal de opdrachtnemer hier
zijn/haat volle medewerking aan verlenen.

U wordt geacht binnen dit budget zo scherp mogelijk te offreren.

9 Planning:

De uiterste opleverdatum van de applicatie isi augustus 2013. In de planning dient u
rekening te houden met de volgende termijnen en deadlines:

• Start ontwerp:18 juni 2013

. Oplevering ontwerp: in overleg

. Akkoord ontwerp door opdrachtgever: in overleg

• Start implementatie: in overleg

. Oplevering voor testen:13 juli 2013

. Oplevering en akkoord door opdrachtgever: 31 juli 2013

10 Opdrachtnemer is bereid om mee te werken aan een uit te voeren Afhankelijkheids &
Kwetsbaarheidsanalyse (ge Ï,itieerd door de opdrachtgever).

De leverancier is bereid om te werken conform TMAP en ITIL.

11 Opleiding en handleiding:

Opdrachtnemer dient een opleiding van een dagdeel te verzorgen voor de
medewerkers van DForZo en FB IVD. Het gaat maximaal 7 personen. Opdrachtnemer
zorgt voor de beschikbaarheid van een opleidingsomgeving.

Opdrachtnemer dient een handleiding te maken voor de 130+ zorgaanbieders, waarin
het gebruik van de applicatie wordt uitgelegd.

12 Testen:

Opdrachtnemer stelt de testcases voor de FAT/GAT op i.s.m. EB IVD en ondersteunt
gebruikers bij de GAT.

Opdrachtnemer neemt een stresstest op als deel van de FAT/GAT. Opdrachtnemer
dient aan te geven hoeveel simultane gebruikerssessies de applicatie kan verwerken.
Rond de deadlines in het inkoopproces zullen veel zorgaanbieders tegelijkertijd offertes
insturen of downloaden.

Opdrachtnemer zorgt voor de beschikbaarheid van een acceptatieomgeving.

13 Taal en documentatie:

De applicatie en documentatie is in de Nederlandse taal.

Alle documentatie is volledig, accuraat en begrijpelijk voor de beoogde doelgroep.
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> Retouradres: 241 2280AE RI]SWL]K

Stream BV.
Molukkenstraat 200
1098TW AMSTERDAM
Nederland

Bestelnummer
Revisie
Leveranciersnummer
Leveringsvoorwaarden

40900030161
0
6600011818
ARVODI 2011

Dii Inkooporganisatie

eezuidenhoutseweg 20
2594 AV DEN HAAG
Postbus 241
2280AE RI]SWIJK

Afleveradres Hoofdkantoor D]I (appa raatskosten)
Turfmarkt 147
2511DP DEN HAAG
08:30-17:00 uur

Factuuradres Shared Service Center Dii (SSC), afdeling Financiën
Postbus 108
2280AC RI]SWI]K

Wij verzoeken u een orderbevestiging met levertijd en bedrag te sturen naar
ssc@dji.minjus.nl.

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereren naar
40900030161 en uw leveranciersnummer 6600011818

Met vriendelijke groet,

DII Inkooporganisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Contactgegevens

1O,2,e

Aantal pagina’s
2

Bestelling

Besteldatum 25-JUL-2013

Hierbij ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten.

Pagina: 1 van 2



BesteIspedficate
Beste/nummer 40900030161

Artikelnr 1 Omschrijving

Webapplicatie ZorginkoopDForZo

Leveringsdatum 01-AUG-2013

Dii Inkooporganisatie

Datum
25-]UL-2013 14:44:07

Ons kenmerk
40900030161

ILaçL___________ uro

Totaal bedrag mci.

BTW
hoog

Euro

1O,1,c

1O1.c

j Aantal Eenheid Prijs Bedrag

1,00 Ur
110.1,c
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i6iq
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 90832 2509 LV Den Haag

Shared Service Center DJI
Afdeling Inkoop

Postbus 90832
2509 LV Den Haag
www. dji. fl1

ContactDersoon

hbo,
Aanbesteden

10,2,e

Datum 12 maart 2014
Onderwerp Offerteaanvraag Learning Management Systeem Eijlagen

9

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte mevrou 1 O,2,e brief behandelen.

Hierbij nodigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (Dii) u uit een offerte uit te
brengen voor het leveren van een Learning Management Systeem (hierna: LMS)
en aanverwante dienstverlening ten behoeve van het Opleidingsinstituut.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

110,2e
Adviseur (Europees) Aanbesteden

10.2e en 10.lc

Ons kenmerk
ssc/DJI/]w/001
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1 Informatie over de Overeenkomst en DJI

1.1 Inleiding
De Dienst Justitiële Inrichtingen (D]I) zorgt namens de Minister van Veiligheid en
Justitie voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na
uitspraak van een rechter zijn opgelegd.
Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en zo’n 19.000
medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks
herbergt Dii voor korte of langere tijd zon 80.000 gasten. De insluiting vindt
plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van
bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (Pl) worden genoemd.
Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen
(JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor
vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra.

Dii is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit betekent
dat DJI een zekere mate van zelfstandigheid bezit. Jaarlijks krijgt DJI een budget
toegewezen vanuit het ministerie en worden afspraken gemaakt over de door Dii
te leveren prestaties.

De missie van DJI luidt als volgt:
De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de

samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en
vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde
personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te
bouwen.

Dit betekent dat D]I naast het insluiten van mensen ook verantwoordelijk is voor
hun dagelijkse verzorging. Dat betekent ook dat de medewerkers van DJI met
elke doelgroep op een andere manier werkt aan de voorbereiding op terugkeer in
de maatschappij. Daarbij is maatwerk nodig. Voor volwassen gedetineerden biedt
DJI bijvoorbeeld structuur, houvast en hulp. Dii helpt jongeren weer op de rails
door ze de nodige bagage mee te geven. Patiënten uit de forensische zorg biedt
D]I behandeling en begeleiding. En ook bij vreemdelingen, die binnenkort
Nederland moeten verlaten, zorgt DJI dat samenwerkingspartners alle ruimte
krijgen om de uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

DJI staat als organisatie midden in de samenleving. Dit betekent dat DJI alleen
succesvol kan zijn door nauw samen te werken met tal van partners. Bijvoorbeeld
bij het werken aan het terugdringen van de kans op recidive, de behandeling van
tbs-gestelden of het ondersteunen van het uitzettingsproces van vreemdelingen.

Binnen de ketens waarin Dii opereert - de vreemdelingenketen, de
strafrechtsketen, de jeugdketen en de zorgketen - is er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Hierbinnen werkt elke organisatie vanuit een eigen taak en
rol. Dit maakt onderlinge afstemming en samenwerking niet alleen gewenst, maar
ook noodzakelijk. Landelijke en regionale (keten)samenwerking is voor DJI dan
ook van groot belang.

Belangrijke partners van DJI zijn bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie,
de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, GGZ
Nederland en de reclassering.

Het Opleidïngsinstituut
Het Opleidingsinstituut (hierna: CI) is de specialistische opleider van de DJI op
het gebied van detentie. Het CI verzorgt en organiseert de initiële en post-initiële
scholing voor Dii medewerkers en voert regie op alle binnen Dii aangeboden
opleidingen. Bij initiële scholing gaat het om verplichte functiescholing, veelal
basisopleidingen die een uniform programma kennen teneinde executieve
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medewerkers zo breed mogelijk inzetbaar te maken. Post-initiële scholing gaatover aanvullende en onderhoudsopleidingen. Kennis en vaardigheden van hetpersoneel worden op deze manier structureel onderhouden. De opleidingenworden tevens aan de ketenpartners van Dii aangeboden. Onder deketenpartners verstaan we bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland,de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.

1.2 Huidige en toekomstige situatie

De primaire processen van het 01 kunnen beschreven worden als:
1. het inschrijven van deelnemers voor opleidingen
2. het plannen van opleidingen
3. het organiseren van opleidingen
4. het uitvoeren van opleidingen
5. het administreren van deelnemers, docenten, resultaten.

Momenteel worden processen 1, 2, 3 en 5 ondersteund door het IT-systeem
(ClickIT). Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de opleidingswereld, binnen
en buiten de rijksoverheid, voorziet het 01 dat zij haar processen moet aanpassenom als Organisatie te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Binnen deze
ontwikkeling wordt een grotere mate van zelfservice van haar klanten voorzien.Deze zelfservice heeft enerzijds betrekking op het inschrijven van deelnemers
voor opleidingen en anderzijds op het monitoren van de geadministreerde
resultaten van deelnemers. Dii vraagt van haar medewerkers om zich continueen voortdurend te blijven ontwikkelen, echter inzicht in deze gegevens blijft
achter op de vraag. Bij de vervanging van het huidige Learning Management
systeem wordt dan ook rekening gehouden met deze wens van
informatievoorziening.

Het 01 heeft vanuit de Hoofddirectie van Dii de opdracht gekregen om meeropleidingsmodules digitaal aan te bieden. Het DI werkt momenteel met een aantale-learningsmodules in Moodie versie 2.4.4., maar beschikt niet over een eigenplatform dat gekoppeld is aan de backoffice-systemen om e-learning breed teontsluiten voor medewerkers van Dii, medewerkers van andere onderdelen vanhet ministerie Veiligheid en Justitie, voor externe docenten, experts,
opdrachtgevers en hun cursisten.

Door gebruik te gaan maken van een electronische leeromgeving met persoonlijkepagina’s en die geschikt is voor meer digitale Dil-opleidingsmodules, kunnen denummers 3 en 4 van het primaire proces, het organiseren en uitvoeren van
opleidingen, verder worden ingevuld voor de toekomst.

1.21 Visie
De komende jaren wordt door het 01 ingezet op het continue verbeteren van debedrijfskundige processen door te investeren in mensen, hun werkprocessen ende bijhorende informatievoorziening. Als middel bij het verbeteren van de
bedrijfskundige processen wordt het Learning Management Systeem(LMS) alsonmisbaar beschouwd. De managementinformatie die uit het LMS beschikbaarkomt geeft de mogelijkheid van sturing door het management.

1.3 Doel van de offerteaanvraag
Het doel van de meervoudig onderhandse procedure is om een Overeenkomst tesluiten met één Opdrachtnemer. De concept Overeenkomst is in bijlage 3opgenomen.
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De te sluiten Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar.

Het 01 wil het volgende realiseren:
1. een nieuw en toekomst vast LMS dat aansluit bij haar nieuwe visie, zoals

omschreven in paragraaf 1.2.1 van dit document;
2. een uitbreiding van de huidige functionaliteiten zodat de huidige en

toekomstige werkwijze optimaal worden ondersteund, zoals beschreven in
paragraaf 1.2 van dit document;

3. een verbetering van de kwaliteit van de LMS service en producten.

Het nieuwe LMS dient bedrijfsvaardig te worden opgeleverd en bij Opdrachtgever
te worden gehost. LMS dient geschikt te zijn voor grote overheidsinstellingen (tot
20.000 FÏE’s). Uiterlijk medio juni 2014 wordt gestart met de voorbereiding van
de implementatie en 30 september 2014 dient het LMS operationeel te zijn binnen
D]I en bij de DJI ketenpartners.

Het Opleidingsinstituut heeft voor dit project een budget van totaal € 130.000
exclusief BTW. Dit bedrag is gebaseerd op de duur van de overeenkomst inclusief
het verlengingsjaar.
Offertes met een totaalbedrag boven de € 130.000,- exclusief BTW zullen terzijde
worden gelegd. De beoordeling op het gunningcriterium Economisch meest
voordelige Inschrijving (EMVI) is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.

1.4 Opdrachtomschrijving
Het te leveren systeem wordt gehost in het rekencentrum van Dii of bij de
internetdienstverlener van MinVen] en D]I en beheerd door SSC-I, de ICT
uitvoerder van Dii. Tijdens de implementatie en het beheer van de appilcatie zal
de opdrachtnemer veel samenwerken met SSC-I (en/of met de
internetdienstverlener van D]I). SSC-I (en/of de internetdienstverlener) levert en
beheert het platform en voor de applicatie zal in het algemeen SSC-I de
uitvoering doen op basis van werkinstructies van de opdrachtnemer. Vanwege
beveiligingsoverwegingen zal de opdrachtnemer niet op afstand toegang krijgen
tot het systeem. De opdracht is daarom als volgt:

(volledige medewerking bij) het leveren, installeren, implementeren, werkend
opleveren, onderhouden en gedurende de looptijd van de overeenkomst
actueel houden van een LMS-applicatie inclusief een Electronische
Leeromgeving (ELO) gekoppeld aan Authoring Tools, en inclusief alle
documentatie voor gebruik en beheer.
Als randvoorwaarde geldt hierbij dat gebruik gemaakt moet worden van een
open-source-ELO, toegankelijk gemaakt via een persoonlijke pagina die of
onderdeel is van een open-source portal of de ELO zelf.

• het opstellen van een implementatieplan;
• het installeren en werkend opleveren van koppelingen met andere systemen

indien deze geen onderdeel zijn van de geleverde oplossing zoals een
e-mailtool en een tekstverwerker. Er zullen geen koppelingen worden
gemaakt met overige systemen. Indien er in de toekomst wel koppelingen
met andere systemen gemaakt worden dan zal Wederpartij aan
Opdrachtgever kostenloos de hiervoor noodzakelijke informatie geven.

• het converteren van gegevens in het bestaande systeem Click-IT naar het
nieuwe LMS;

• het uitvoeren van de opleidingen/trainingen voor gebruikers (key users) en de
technisch- en functioneel beheerders van D]I;

• het inrichten van een 3de lijns servicedesk, het beschikbaar stellen van een
FAQ-database en on-line documentatie voor de medewerkers van de DII
servicedesk en desgewenst met SSC-I op een SSC-I locatie gezamenijk
werken aan het oplossen van complexere verstoringen;

• het in samenwerking met de opdrachtgever definitief maken van de Service
Level Agreement ‘Service en support LMS’.
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2 Procedurele zaken

21 Voorwaarden
Algemeen:
— Indien naar aanleiding van deze offerteaanvraag wordt overgegaan tot

gunning van de opdracht zijn op deze opdracht de ARBIT 2010 van
toepassing met uitdrukkelijke en volledige terzijdestelling van de Algemene
Voorwaarden van de leverancier. Bij gunning zal de opdracht worden
vastgelegd in een bij deze voorwaarden behorende overeenkomst en/of
inkooporder. De ARBIT 2010 zijn als bijlage S toegevoegd bij deze
offerteaanvraag.

— Al uw correspondentie die met deze aanvraag samenhangt, zal vertrouwelijk
worden behandeld. Correspondentie en ontvangen aanbiedingen zullen na
afloop niet aan u worden geretourneerd.

— De voertaal tijdens deze meervoudig onderhandse procedure is Nederlands.
Alle documenten, zowel afkomstig van Dii als van de Ondernemer, zijn in het
Nederlands gesteld.

— Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Bij constatering van
eventuele fouten van enigerlei aard dient een Inschrijver zo spoedig mogelijk
DJI daarover te informeren, zodat fouten nog voor het indienen van de
Offerte kunnen worden hersteld.

— Indien u afziet van het indienen van een offerte wordt u verzocht daarvan
kennis te geven aan de contactpersoon.

— DJI behoudt zich het recht voor deze offerteprocedure geheel of gedeeltelijk
in te trekken.

— De kosten voor het uitbrengen van een offerte komen volledig voor rekening
van de inschrijver.

— Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van uw aanbieding aan
andere medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie dan de
contactpersoon op welke wijze dan ook bekend te maken zolang u nog geen
bericht van gunning of non-acceptatie heeft ontvangen. Na ontvangst van uw
offerte zullen wij u zo spoedig mogelijk over ons besluit informeren.

— De aanbieding dient een geldigheidsduur te hebben van 120 dagen.
Gedurende deze periode is de offerte onherroepelijk; in geval van gunning
dienen de geoffreerde condities ten minste voor de contractperiode gefixeerd
te zijn.

— Uw offerte dient uit te gaan van een vaste prijs voor deze opdracht. Alle
eventueel genoemde uurtarieven dienen exclusief BTW en ‘all-in’ te zijn. Dit
houdt in dat bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend — dat de volgende aspecten
inclusief zijn: loonkosten, werkgevers- en sociale lasten, reiskosten, kosten
woon - werk verkeer, verblijfskosten, kosten voor het gebruik van
apparatuur, kosten voor materialen en middelen en alle overige indirecte
kosten.

— Er worden geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs
volledig wordt bepaald door het uitbrengen van de offerte. Concreet houdt dit
in dat u slechts deze gelegenheid krijgt om een zo scherp mogelijke offerte in
te dienen.
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2.2 Planning en Deadlines
In de onderstaande tabel staat de indicatieve planning voor deze meervoudig
onderhandse procedure weergegeven.

Datum Activiteit
12 maart 2014 Verzenden offerteaanvraag

21 maart 2014 Uiterste datum en tijdstip indienen vragen

2 april 2014 Verzending antwoorden op ontvangen vragen

10 april 2014, 14:00 uur Sluitingsdatum en tijdstip indiening Offertes

10 april 2014, 14:15 uur Opening tijdig ontvangen Offertes
14 april t/m 1 mei 2014 Beoordeling ontvangen Offertes

14 t/m 18 april 2014 Presentaties
06 mei 2014 Informeren gegunde Inschrijver en afgewezen

Inschrijvers (“standstili” termijn)
Medio juni 2014 Startdatum van de Overeenkomst

Medio juni 2014 Implementatie

2.3 Communicatie
De communicatie m.b.t. deze offerteaanvraag vindt plaats via:

Naam :1O,2,e
Functie
Adres
Telefoon : 1O,2,e
e-mail

iaviseur inkoop en turdpees aanbesteden
Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag

Uw offerte en bijbehorende documentatie dient te worden verzonden aan de
contactpersoon. Het is de verantwoording van de inschrijver dat de offerte op tijd
wordt ingediend.

De naam en gegevens van contactpersoon Inschrijver wordt d.m.v. het
inschrijiformulier, bijlage 1, opgegeven.

Nota bene: bij het versturen van e-mailberichten dient rekening gehouden te
worden dat er een limiet geldt voor het verzenden van e-mailberichten en
eventuele bijlagen aan Dii, te weten maximaal 4.5MB per e-mailbericht. E
mailberichten die deze limiet overschrijden worden niet ontvangen door Dii,
tevens krijgt de verzender van het e-mailbericht geen (automatisch) tegenbericht
hierover.

2.4 Nota van Inlichtingen
Vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend per e-mail uiterlijk xx maart 2014
12:00 uur bij D]I worden ingediend met gebruik van het Vragenformulier in
bijlage 2. In de onderwerpregel van het emailbericht dient het onderwerp van de
offerteaanvraag te worden vermeld. Hierna kunnen geen vragen meer gesteld
worden. Er dient duidelijk het emailadres en de contactpersoon van Inschrijver te
worden vermeld.

De ingediende vragen en de antwoorden worden geanonimiseerd opgenomen in
een Nota van Inlichtingen. Deze wordt uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum
voor het indienen van de Offerte aan alle Ondernemers die deze offerteaanvraag
hebben ontvangen, toegezonden. De vragen en antwoorden vormen alsdan een
integraal onderdeel van de offerteaanvraag en maakt daarmee deel uit van de af
te sluiten Overeenkomst.
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2.5 Uniforme Eigen Verklaring
Ten bewijze dat een Inschrijver niet in een van de omstandigheden vermeld inartikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 verkeert, ontvangt Dii van ude rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring zoals opgenomen alsbijlage 4 op grond waarvan kan worden gesteld dat gronden voor uitsluiting nietop de Inschrijver van toepassing zijn.

Van de Inschrijver aan wie DJI voornemens is de opdracht te gunnen, zal Diioverlegging van bewijsstukken, als bedoeld in artikel 2.89 van de
Aanbestedingswet, met betrekking tot de omstandigheden zoals bedoeld in artikel2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 vorderen.

Bewijsstukken betreffende de uitsluitingsgronden, zoals vermeld in de EigenVerklaring:
- Gedragsverklaring Aanbesteden;
- Verklaring Belastingdienst;
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Indien Inschrijver nog niet beschikt over een gedragsverklaring aanbesteden, ishet advies om deze voortijdig aan te vragen dit i.v.m. verwachte lange levertijd.

Een aanvraag om de afgifte van een gedragsverklaring aanbesteden wordtingediend bij de Minister van Veiligheid en Justitie door degene omtrent wiensgedrag een verklaring wordt gevraagd of door een vertegenwoordiger van derechtspersoon omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd.

Dienst Justis is de uitvoeringsinstantie die namens de Minister van Veiligheid enJustitie de aanvraag in ontvangst neemt en behandelt.
Zie voor meer informatie wwjstisj!.

De gedragsverklaring aanbesteden mag niet ouder zijn dan twee jaar op hetmoment van sluitingsdatum van de Inschrijvingen.

De verklaring belastingdienst en het uittreksel van de Kamer van Koophandelmogen niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van sluitingsdatum van deOffertes.
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3 Offerte

Uw offerte dient uiterlijk op 10 april 2014, 14:00 uur in bezit te zijn van Dii.

Het niet tijdig indienen van de Offerte is voor risico van de Inschrijver. De
Inschrijver is verantwoordelijk voor bewijs van tijdige indiening. Voorts is
vertraging in de postbezorging onjuiste en/of onvolledige adressering geheel voor
risico van Inschrijver. Met strafport bezwaarde postverzendingen worden
geweigerd.

Uw offerte kunt u inleveren of opsturen naar:

Dienst ]ustitiële Inrichtingen
Shared Service Center
Team Europees Aanbesteden
O.v.v. Offerteaanvraag Learning Management Systeem
Bezuidenhoutseweg 20
2594 AV DEN HAAG

Afgifte is mogelijk op werkdagen m.u.v. algemeen erkende feestdagen, van 8:00
uur tot 17:00 uur. Van de afgifte wordt een bewijs van ontvangst afgegeven
waarin de datum en het tijdstip van ontvangst is vermeld.

Uw offerte en bijbehorende documentatie dient in enkelvoud, in een gesloten
enveloppe, tijdig te worden ingediend op bovengenoemd adres. Uw offerte en alle
daarbij behorende stukken dienen tevens op een gegevensdrager (Cd-rom /
USB), in enkelvoud te worden aangeleverd.
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4 Beoordeling Offertes

4.1 Gunningscriteria
Alle ontvangen offertes worden door een speciaal daarvoor opgericht projectteam
met daarin vertegenwoordigers van de Aanbestedende dienst beoordeeld. De
opdracht wordt verleend aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI) te bepalen aan de hand van de in de tabel opgenomen
subgunningscriteria. De beoordeling vindt plaats in navolgende drie fases:

Fase 1
Allereerst wordt de offerte beoordeeld op basis van de procedurele aspecten
(bijvoorbeeld: volledigheid offerte, contactgegevens, Eigen Verklaring, gegevens
inschrijving KvK).

Fase 2
Vervolgens wordt het al dan niet voldoen aan het programma van eisen
beoordeeld.
Uitgebreide eisen met betrekking tot de offerte vindt u in het Programma van
Eisen, welke als bijlage 7 aan deze offerteaanvraag is toegevoegd.

U dient van alle in bijlage 7 genoemde eisen op de betreffende bijlagen te
verklaren of u er zonder voorbehoud aan voldoet. U dient daarvoor op de bijlage
in de daarvoor bestemde kolom een ‘ja’ te plaatsen.

Eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer Inschrijver
niet voldoet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet of niet heeft aangegeven of
hij voldoet aan de gestelde eisen, zulks leidt tot het terzijde leggen van de
Inschrijving. De betreffende Inschrijver komt alsdan niet meer voor gunning in
aanmerking. Ook indien anderszins uit de Inschrijving blijkt dat niet, niet geheel
of niet onvoorwaardelijk wordt voldaan aan een van de eisen, wordt de
Inschrijving terzijde gelegd en komt betreffende Inschrijver niet meet voor
gunning in aanmerking.

Fase 3
Gedurende de derde fase wordt de aangeboden offerte inhoudelijk beoordeeld op
basis van de gestelde subgunningscriteria.

In onderstaande tabel zijn de subgunningscriteria in volgorde van essentie
aangegeven:

Subgunningscriterium Max. aantal Weging
punten

Gi Prijs 400 40°h
G2 Wensen 300 30°h

G3 Presentatie 300 30%

4.2 Prijs
In bijlage 6 “Prijzenblad” wordt gevraagd al uw prijzen en tarieven in deze bijlage
op te geven in de gele cellen. Het niet invullen van alle gele cellen leidt tot
uitsluiting van verdere beoordeling. De Inschrijving komt dan niet voor gunning in
aanmerking.

Op basis van de door Inschrijver in het prijzenbiad (bijlage 6) opgenomen prijzen,
prijzen excl. BTW, zal in het Prijzenblad een totaalprijs berekend worden.
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Aan de Inschrijver die de laagste totaalprijs heeft geboden, zal de maximale score
van 400 punten worden toegekend. Het aantal punten dat zal worden toegekend
aan de overige Inschrijvers wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

Aantal punten= (laagste prijs! geboden prijs) x 400

Inschrijvingen met een totaalbedrag boven de € 130.000,- excl. BTW zal op
gunningcriterium Prijs 0 punten toegekend worden.

4.3 Programma van Wensen
In bijlage 8 Programma van Wensen zijn de wensen opgenomen. Inschrijver dient
de wensen te beantwoorden, de bijlage te paraferen en toe te voegen als
onderdeel van de offerte.
Door middel van de wensen kunnen Inschrijvers zich, voor wat betreft het
subgunningcriterium wensen, van elkaar onderscheiden.

Inschrijver dient iedere wens te beantwoorden met een] (Ja) of een N (Nee).
Achter iedere wens staan de maximale punten die gescoord kunnen worden per
wens. Indien Inschrijver een wens met een Ja beantwoord zal de Inschrijver op
die wens de maximale punten scoren die aangegeven staan achter de wens.
Indien Inschrijver een wens met Nee beantwoord zal de Inschrijver 0 punten
scoren op die wens.

In de Inschrijving dient Inschrijver tevens in te gaan op alle geformuleerde
wensen. Het is dus van groot belang dat de antwoorden van Inschrijver bij de
geformuleerde wensen helder en volledig zijn.

Alle scores per wens worden bij elkaar opgeteld en zal er een totaalscore
ontstaan. Maximaal zijn er in totaal 300 punten te behalen op het
gunningcriterium Wensen.

Indien bij een wens een maximum gesteld wordt aan het aantal A4’s (bladen) of
maximaal aantal woorden voor de beantwoording dan dient Inschrijver zich te
houden aan dit maximum. Bij overschrijding van het aangegeven maximum wordt
het overschreden aantal A4’s (bladen) of aantal woorden terzijde gelegd en zal de
score gebaseerd zijn tot en met het maximum gestelde A4’s (bladen) of aantal
woorden.

Inschrijver dient hierbij rekening te houden met de gestelde eisen in het
Programma van Eisen. De beantwoording van de wens mag niet conflicteren met
de gestelde eisen. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt
aangenomen dat Inschrijver niet aan de gestelde eis voldoet, waarna de Offerte
terzijde gelegd wordt.
DJI gaat er vanuit dat er een waarheidsgetrouwe opgave wordt gedaan van bij de
uitvoering van de opdracht te behalen resultaten.

4.4 Presentatie
Naast het kunnen scoren op de gestelde wensen vragen wij aan de Inschrijvers
om een presentatie te geven van hun aangeboden oplossing waar Inschrijvers ook
op kunnen scoren. Van de Inschrijvers wordt verwacht in Den Haag een
presentatie te komen geven ten behoeve van de gunning. De mondelinge
presentatie die Inschrijver zal verzorgen duurt maximaal 45 minuten en zal onder
andere met behulp van een beamer gebeuren waarbij Inschrijver de
gebruiksvriendelijkheid van het systeem aantoont. Van de Inschrijvers wordt
verlangd dat zij live via het netwerk verbinding leggen met de digitale testbox (de
ruimte waar de presentatie wordt gegeven heeft computers die toegang geven tot
internet). Het is evident voor de presentatie om te beoordelen hoe er digitaal
gewerkt wordt om na te gaan of datgene wat wij eisen ook daadwerkelijk
mogelijk is.
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De presentatie zal op de volgende 15 onderdelen worden beoordeeld:
• aanmaken cursussen; (1)
• inschrijven en annuleren; (2)
• werken met roosters en presentielijsten; (3)
• genereren opleidingsdocumenten; (4)
• faciliteren van klant- en cursistevaluaties, (5)
• voeren van cursisten- en docentenadministratie; (6)
• versturen berichten aan cursisten, klanten, docenten en leveranciers; (7)• administreren accommodaties en opleidingsmiddelen; (8)
• oftertemanagement; (9)
• leveren van financiële en managementinformatie. (10)

Daarnaast dienen onderstaande zaken te worden getoond middels het werkenmet persoonlijke pagina / webportal:
• inloggen; (11)
• gebruik verschillende elektronische leervormen; (12)
• maken elektronische leerobjecten. (13)

Op het laatste onderdeel zijn er punten te scoren op onderstaande zaken. Deaanbieden leverancier kan aantonen dat:
• de snelheid van het systeem werkt conform de eisen: verstrekken van

technische informatie aan D]I, voor architect en beheerders van het
systeem waarbij het mogelijk is dit te beoordelen. (14)

Voor de beoordeling van de onderdelen 1 tot en met 10 kan maximaal 22 puntenper onderdeel gescoord worden, uitgesplitst in onderstaande 5 items:
4 punten: onderdeel is volledig getoond;
4 punten: goede snelheid voor het kunnen doorlopen van het proces;
6 punten: gebruiksgemak/ intuïtieve routing;
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden onderbroken;
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden afgebroken.

Voor de beoordeling van de onderdelen 11 tot en met 13 kan maximaal 20 puntenper onderdeel gescoord worden, uitgesplits in onderstaande 5 items:
4 punten: onderdeel is volledig getoond;
4 punten: goede snelheid voor het kunnen doorlopen van het proces;
4 punten: gebruiksgemak / intuïtieve routing;
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden onderbroken;
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden afgebroken.

Op het onderdeel 14 kan maximaal 20 punten gescoord worden. De Inschrijver
kan aantonen dat:

• de snelheid van het systeem werkt conform de eisen: verstrekken van
technische informatie aan D]I, voor architect en beheerders van het
systeem waarbij het mogelijk is dit te beoordelen.

In totaal kunt u 300 punten scoren met de presentatie (10 x 22 = 220) + (4 x 20
= 80).

Vertrouwelïjkheid
Tot slot attendeer ik u erop dat u vertrouwelijkheid dient te betrachten naarderden met betrekking tot alle informatie die betrekking heeft op de
offerteaanvraag. De gedurende de procedure verkregen informatie mag
uitsluitend ten behoeve van de realisatie van de gevraagde offerte worden
gebruikt. Indien D]I gegronde redenen heeft om hieraan te twijfelen, kan dit
leiden tot diskwalificatie van de opdrachtnemer van de offerte, dit ter exclusievebeoordeling van DJI.
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5 Checklist volgorde en inhoud inschrijving

In de kolom ‘Hoofdstuk’ wordt verwezen naar de plaats in de offerteaanvraagwaar het onderwerp wordt behandeld. In de kolom ‘Bijlage’ wordt verwezen naar
de Bijlage(n) achter in dit document. In de kolom ‘Onderwerp’ is een korte
beschrijving gegeven. In de kolom ‘tabblad’ is het betreffende tabbiad nummer
vermeld waarachter betreffende stukken in de Offerte moeten worden
toegevoegd. In de kolom ‘]a/Nee/n.v.t.’ dient u aan te geven of u de bijlage heeft
toegevoegd of dat deze niet van toepassing is.

Hoofdstuk, Bijlage Onderwerp Tabbiad Ja/Neef(sub) paragraaf
n.v.t.

Aanbiedingsbrief + volledige inschrijving
6 checklist volgorde en inhoud inschrijving 1
2.3 1 Inschrijiformulier 2
2.4 2 Vragenformulier n.v.t.
1.3 3 Concept Raamovereenkomst n.v.t.
2.5 4 Uniforme Eigen Verklaring 3
2.1 5 ARBIT 2010 n.v.t.
4.2 6 Prijzenbiad 4
4.1 7 Programma van Eisen 5
4.3 8 Programma van Wensen 6
4.4 9 Beoordeling presentatie n.v.t.
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Bijlage 1 Inschrijfformuher

GEGEVENS INSCHRX3VER
Naam onderneming:
Adres:
Postcode en Plaats:
Handelsnaam of — namen
waarvan de onderneming
gebruik maakt of heeft
a erna a kt.
Rechtsvorm van de
onderneming:

Handelsnaam of — namen
waarvan de onderneming
gebruik maakt of heeft
gemaakt:
Rechtsvorm van de
onderneming:
Inschrijfnummer KvK:
Welk deel van de opdracht
wordt uitbesteed?

Naam contactpersoon:
Naam plaatsvervangend
contactpersoon:
Telefoonnummer:

Naam onderneming:
Adres:
Postcode en Plaats:
Handelsnaam of - namen
waarvan de onderneming
gebruik maakt of heeft
g erna a kt:
Rechtsvorm van de
onderneming:
Inschrifnurnmer KvK:
. ‘

Maakt Inschrijver deel uit Ja / Nee
v; rn?



Ondertekening
In het geval wprdt ingecbxvØoiçQmbirjatie, dienen alle leden te onder:j

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
• deze Offerte te doen in overeenstemming met de bepalingen van het

Aanbestedingswetgeving en met inachtneming van de bepalingen en
gegevens zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, de
Offerteaanvraag en eventuele verstrekte nota(s) van inlichtingen;

• de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en de verstrekte
inlichtingen in het kader van de aanbesteding met de werkelijkheid
overeenstemmen, juist en volledig zijn.

Lid van de combinatie (indien van toepassing)



Bijlage 2 Vragenformulier

Ondergetekende heeft de volgende vragen met betrekking tot de Offerteaanvraag en de daarbijbehorende bijlagen, zoals de concept Overeenkomst:

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Hoofdstuk, paragraaf,
bijlage

Hoofdstuk, paragraaf,
bijlage

Hoofdstuk, paragraaf,
bijlage

Hoofdstuk, paragraaf,
bijlage

Antwoord

Antwoord

Antwoord

Antwoord

Vraag Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Vraag Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Vraag Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Vraag Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Vraag Hoofdstuk, paragraaf,
bijlage

Antwoord





B
ijla

g
e

6
P

rijz
e
n
b
ia

d

c
-

c
-

€c
-

c
-

€€

4
tT

T
1
i

P
roject

m
an

ag
em

en
t

€
P

ro
jectsecretariaat

€
i
a
i

-
T

Im
p
lem

en
tatiep

lan
€

B
lauw

druk
€

Inrichting
€

C
onversieplan

€
-

€
T

est-
en

accep
tatiep

lan
€

In
rich

tin
g
sd

o
cu

m
en

tatie
€€

1
—

€[-€

d
•

c

alle
g

en
o

em
d

e
prijzen

zijn
excl

B
T

W

—

E
lektronische

L
eerom

geving
(E

L
O

)
€

€
R

egistratie
en

planning
(FO

-B
O

)
€

P
ortal

so
ftw

are
€

A
uthoring

tool
€t:

...L

t:
-

t:
-

t:t:[
L

g

€

-
1€ €

Inschrijver
dient

alleen
de

grijze
velden

in
te

vullen.
W

ijzigingen
in

de
andere

velden
leiden

tot
uitsluiting.



R
ech

tsg
eld

ig
o
n
d
erte

k
en

d
::



Bijlage 7
Programma van Eisen

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veitigheid en Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen, Opleidingsinstituut



Inhoud

INHOUD -2

1. FUNCTIONALITEITEN VAN HET LMS -4

1.1. CAPACITEIT EN PLANNING 4

1.2. INRICHTEN OPLOSSING 5

1.2.1. STANDAARD OPLOSSING 5

1.2.2. MAATWERK (INCLUSIEF GARANTIE WERKING BIJ UPGRADES) 5

1.2.3. WIJZIGINGSBEHEER 5

2. PROGRAMMAVAN EISEN 6

2.1. HET 01 PROCES OFFERTE/MAATWERKOPLEIDING 6

2.2. HET 01 PROCES OPEN INSCHRIJVING OPLEIDING 6

2.3. GEVRAAGDE FUNCTIONALITEITEN 6

2.3.1. ALGEMEEN 6

2.3.2. OPLEIDINGEN 6

2.3.3. INKOOP GEMAKELDE OPLEIDINGEN 7

2.3.4. PLANNING 8

2.3.5. CIJFERS, EXAMENS EN BEWIJS VAN DEELNAME 9

2.3.6. EVAL UA TIES OPLEIDINGEN 9

2.3.7. OPLEIDINGSDOCUMENTEN 10

2.3.8. CURSISTEN ADMINISTRATIE 10

2.3.9. DOCENTEN- EN ACTEURSADMINISTRA TIE 12

2.3.10. INKOOP FREELANCERS EN ACTEURS 12

2.3.11. INKOOP FREELANCERS EN ACTEURS 13

2.3.12. LEERMIDDELEN ADMINISTRATIE 13

2.3.13. INKOOP ACCOMMODA TIES 13

2.3.14. FACILITAIRE ONDERSTEUNING — 14

2.3.15. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 14

2.3.16. FINANCIËLE ADMINISTRATIE 14

2.3.17. MANAGEMENT INFORMATIE 15

2.3.18. GENERIEKE FUNCTIONALITEITEN 16

2.3.19. WEBPORTAL — 17
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2.4. TECHNISCHE EISEN-18

APPENDIX 1 CURSUS/OPLEIDING 22

APPENDIX 2 EVALUATIEFORMULIEREN KLANT 26

APPENDIX3 CURSISTGEGEVENS 27

APPENDIX 4 KLANTGEGEVENS 28

APPENDIX S DOCENT- EN ACTEURSGEGEVENS 29

APPENDIX6 OPLEIDINGSLOCATIES 30

APPENDIX 7 AANMELDINGSFORMULIER 31

APPENDIX 8 UITVOERINGSDOCUMENTEN 32

APPENDIX9 ZOEKEN 33
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1. Functionaliteiten van het LMS
Het te vervangen LMS voorziet in administratie- en planningsfunctionaliteit. Het heeft geen e-learning,elektronische leeromgeving (ELO) en webportal functionaliteit. Het DI wil wel z.s.m. beschikken overdeze functionaliteiten.

Daarom dient het nieuwe LMS naast administratie- en planningsfunctionaliteit, ook te voorzien in eenelektronische leeromgeving inclusief authoring functionaliteit (ELO embedded authoring functionaliteit)en webportal functionaliteit om o.a. e-learning mogelijk te maken. Zodat het 01 een digitale omgevingheeft met toegang voor medewerkers van Dii, medewerkers van andere onderdelen van Ven], envoor externen docenten, experts, opdrachtgevers en hun cursisten. Waarbij de verschillendedoelgroepen kunnen doorklikken naar een eigen deel van de side. Met daarop o.a. het
opleidingsaanbod en inschrijvingsmogelijkheden. Cursisten kunnen via een ELO, zowel thuis als op hetwerk, een opleiding volgen en in hun portfolio werken.

Klassikale en face to face opleidingen/cursussen blijven onverlet gegeven worden. Ook dienen erm.b.t. tot het LMS diverse (semi) automatische koppelingen te worden gerealiseerd. Verder dient hetLMS en de hierbij horende ondersteuning beschikbaar te zijn in de Nederlandse taal. Een substantieelgedeelte van de opleidingen die het DI verzorgt zijn maatwerk opleidingen. Binnen vijf weken naaanvraag moet gestart kunnen worden met een opleiding. Het LMS dient dus geschikt te zijn voorflexibele korte termijn planning. Het CI geeft ook opleidingen via open inschrijving, het LMS dient ookhiervoor geschikt te zijn.

Schematisch ziet het LMS (mcl. koppelingen) er als volgt uit:
De koppelingen met P-Direct en Leonardo zijn voor als nog semi geautomatiseerd.

j

Het bedrijfsvaardig op te leveren, bij Opdrachtgever gehost, LMS dient geschikt te zijn voor grote
overheidsinstellingen (tot 20.000 FrE’s). Uiterlijk medio juni 2014 wordt gestart met de voorbereiding
van de implementatie en 30 september 2014 dient het LMS operationeel te zijn binnen DII en bij de
D]I ketenpartners.

Frontoffi ce
Web P0 rtal

Backoffice
.1

Inschrijven

Catalogus

Persoonlijke omgeving

Administratie

- Leerobjecten
- Kennisobjecten

Cursisten
-. Docenten

CRM

P- Direkt
(HRM)

Planning

0

_____

Leonardo
(Inkoop en facturatie)

M S-Outlook
MS-Office

Authoring
Tools

LMS
[

Electronische Leeromgeving (ELO)

_____

1.1. Capaciteit en planning
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1.2. Inrichten oplossing

1.2.1. Standaard oplossing

Het 01 kiest voor een standaard oplossing die voldoet aan de eisen en wensen zoals benoemd in deze
offerteaanvraag. Het is aan de inschrijver om te bepalen hoe en met welke — open en/of closed source

- applicatie(s) zijn onderneming de gevraagde dienstverlening kan realiseren. Als randvoorwaarde
geldt hierbij dat gebruik gemaakt moet worden van een open-source-ELO, toegankelijk gemaakt via
een persoonlijke pagina die of onderdeel is van een open-source portal of de ELO zelf. Als de
inschrijver meerdere applicaties gebruikt dan dient de koppeling, maar bij voorkeur de integratie van
die applicaties, ook een standaard oplossing te zijn.
In dit verband is het belangrijk dat het 01 wijzigingsvoorstellen via een gebruikersgroep hoog op de
wijzigingen-agenda van de leverancier kan plaatsen.

1.2.2. Maatwerk (inclusief garantie werking bij upgrades)

Het 01 kiest voor een oplossing met een minimum hoeveelheid maatwerk. Onder maatwerk wordt
verstaan het programmeren van code in een programmeertaal of scriptingtaal van de applicatie(s) in
de standaard oplossing. Het realiseren van koppelingen/integratie met externe informatiesystemen
(bv. met het personeelsinformatiesysteem P-Direkt) zijn parametriseerbaar en betreffen dus ook geen
maatwerk.
Als maatwerk noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen en wensen in dit programma van eisen dan
dient de inschrijver:
- de werking van het maatwerk te garanderen bij nieuwe releases / upgrades van de standaard

oplossing;
- de kosten voor maatwerk gedurende de looptijd van de overeenkomst (vaste termijn plus

optionele verlengingen) eenmalig bij definitieve acceptatie van het deel waarin het maatwerk is
opgenomen in rekening te brengen.

1.2.3. Wijzigingsbeheet

Het 01 wil op de hoogte worden gehouden van alle functionele wijzigingen / releases die plaatsvinden
op het systeem. De leverancier wordt verzocht van elke wijziging de volgende gegevens beschikbaar
te stellen:
- realisatiedatum (releaseversie);
- initiator wijziging (als dit niet een medewerker is van het 01);
- omschrijving en reden wijziging;
- functionele impact.
Door het 01 geïnitieerde wijzigingen dienen voor implementatie altijd te worden getest middels een
acceptatietest (door het 01). Zowel de leverancier als het 01 moeten akkoord gaan met de
testresultaten alvorens de wijziging naar productie kan worden gebracht.
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2. Programma van Eisen

2.1. Het 01 Proces Offerte/Maatwerkopleiding
Het proces maatwerkopleiding bestaat uit;
- het maken van de maatwerkofferte;
- het verkrijgen van akkoord door de opdrachtgever;
- het inplannen van de opleiding met rooster, docenten/acteurs en accommodaties;
- het registreren van cursisten;
- het informeren van facilitaire Zaken;
- het uitvoeren van de opleiding;
- het afronden van de opleiding.

2.2. Het 01 Proces Open Inschrijving opleïding
Het proces ‘open inschrijvingen opleidingen’ is op twee onderdelen na hetzelfde proces als het voormaatwerkopleidingen. Deze 2 afwijkende onderdelen zijn:
- het ontvangen en registreren van cursisten;
- het checken en informeren van cursisten.

2.3. Gevraagde functionaliteiten
Hieronder zijn de gevraagde functionaliteiten van het LMS opgenomen, deze functionaliteiten zijn debasis voor een nieuw systeem.

2.3.1. Algemeen

# Algemeen Akkoord

1. Het systeem voldoet aan de functionaliteiten die staan in hoofdstuk 1 Ja/NeeFunctionaliteiten van het LMS.
2. Het systeem dient geschikt te zijn voor grote overheidsinstellingen (tot 20.000 Ja / NeeFTE’s).

2.3.2. Opleidingen

# Opleidingen Akkoord

3. Het systeem ondersteunt het aanmaken en muteren van opleidingen (leergangen), Ja / Neebestaande uit één of meer cursussen. Zie voor de inhoud van opleidingen Appendix
1.

4. Het systeem ondersteunt het aanmaken en muteren van cursussen. Zie voor de Ja / Neeinhoud van cursussen Appendix 1.
5. Het systeem ondersteunt het opslaan van aangemaakte opleidingen als Ja / Neemoederrooster voor nieuwe opleidingen.
6. Het systeem ondersteunt het kopiëren van opleidingen om deze te gebruiken als 3a / Neeformat voor nieuwe opleidingen. Alle planningsgegevens (niet zijnde

cursistgegevens) uit de gekopieerde opleiding worden overgenomen in de nieuwe
opleiding en zijn wijzigbaar.

7. Een cursus moet gekopieerd kunnen worden naar nieuwe cursussen, de gegevens in Ja / Neede gekopieerde cursussen zijn wijzigbaar.
8. Het systeem faciliteert het vastleggen van cursistgegevens bij een opleiding. Een Ja / Neecursist die in een opleiding wordt ingevoerd wordt opgenomen in alle aan de

opleiding gekoppelde cursussen, m.u.v. de cursussen waar een cursist niet aan kan
deelnemen of hoeft deel te nemen. Zie Appendix 3 voor een overzicht van de
cu rs istg eg eve ns.

9. De aanmeldingen voor opleidingen en cursussen moeten als een wachtlijst voor Ja / Neecursisten dienst kunnen doen en duidelijk herkenbaar zijn als wachtlijst voor een
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ooleidino of cursus.
TÖ Het systeem moet het mogelijk maken dat het rooster van een cursus in dagdelen Ja / Nee

(blokken) wordt vastgelegd en gewijzigd. Per dagdeel kunnen specifieke gegevens
aan het opleidingsproduct worden gekoppeld, onder andere aantal docenten,
vereiste expertise docent, aantal lokalen, type lokalen. Zie voor de inhoud van
cursussen Appendix 1.

11. Het systeem produceert het rooster van de ingeplande opleiding. Dit rooster is via Ja / Nee
het overzichtsscherm wijzigbaar, bv. het verschuiven van dagen, dagdelen en
cursussen. Docenten, lokalen, locaties en opleidingsmiddelen kunnen via het
roosteroverzicht worden toegevoegd.

12. Het systeem produceert een grafische weergave van de in een geselecteerde Ja / Nee
periode ingeplande cursussen (binnen de opleidingen) en een grafische weergave
van de ingeplande opleidingen. En een grafische weergave van het geplande
lesrooster van een opleiding met daarop de data en per dagdeel de cursussen en
docenten.

13. In de grafische weergave kunnen cursussen binnen een opleiding worden Ja / Nee
verschoven naar andere dagen en dagdelen, aanpassingen in dagen en dagdelen
van andere cursussen worden dan automatisch doorgevoerd.

14. In de grafische weergave kunnen binnen een geselecteerde periode alle opleidingen Ja / Nee
en_cursussen_op_een_bepaalde_locatie_worden_getoond.

15. In de grafische weergave zijn in één oogopslag conflicten als gevolg van dubbele Ja / Nee
planning van resources zichtbaar.

16. Het systeem dient het mogelijk te maken dat de ingevoerde opleiding en de daaraan Ja / Nee
gekoppelde cursussen achteraf en per geselecteerde periode worden gecontroleerd
op:
- het aantal vereiste en ingeplande docenten;
- de vereiste en de aanwezige expertise van docenten;
- het aantal vereiste en ingeplande aantal lokalen;
-de vereiste type lokalen en de ingeplande type lokalen.

1 PDF- en Word-formaat. Ja / Nee
18. Het systeem genereert per cursusdagdeel een presentielijst in Word-formaat. Ja / Nee
19. Het systeem dient het mogelijk te maken dat in een grafische weergave opleidingen Ja / Nee

kunnen worden getoondgçççteerd op locatie en/of periode.
20. Bij annulering van een opleidingsproduct door het 01 vervallen automatisch de in Ja / Nee

het systeem gekoppelde reserveringen van locaties, lokalen, AV-middelen en
caterin9Jj9rden_docenten/acteurs ‘vrjjgçgeven’.

21. Het systeem biedt de mogelijkheid om de presentie van cursisten per leergang en Ja / Nee
per groep cursisten snel en eenvoudig in te voeren.

22. Het systeem biedt de mogelijkheid om de examenresultaten van cursisten per Ja / Nee
leergang en per groep cursisten snel en eenvoudig in te voeren.

23. Het systeem biedt de mogelijkheid overzichten in Word- en Excel-formaat te Ja / Nee
genereren van de presentielijsten en examenresultatenlijsten.

24. Het systeem genereert per opleiding en per cursist een waarderingslijst en Ja / Nee
afhankelijk van de behaalde resultaten en/of presentie een diploma of afwijzing.

# Moederrooster Akkoord

25. Het systeem ondersteunt het aanmaken en wijzigen van ‘moederroosters’ voor Ja / Nee
opleidingen, een moederrooster bestaat uit een of meer cursussen en bevat de
meest ideale indeling van de opleiding.

26. Het systeem ondersteunt het inplannen van opleidingen (maatwerk, gemakeld en Ja / Nee
open inschrijving) op basis van een moederrooster of een bestaande en gekopieerde
opleiding.

2.3.3. Inkoop Gemakelde Opleidingen

Het DI koopt ook volledige opleidingen in bij externe dienstverleners. Het 01 bepaalt waar de
opleidingen inhoudelijk aan moeten voldoen en welke prestaties cursisten moeten behalen in het
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kader van professionalisering en certificering. Het 01 ontvangt opleidingsvragen van klanten. Zover er
samenwerkingsverbanden zijn met externe partijen stemt het 01 de beschikbaarheid van
opleidingsplaatsen af en schrijft zij de cursisten in of reserveert het opleidingsgroepen bi] de externe
partij. Hiermee gaat het 01 verplichtingen aan voor de afname van externe opleidingen.
# Inkoop gemakelde opleidingen Akkoord

27. Het systeem faciliteert het maken, wijzigen en monitoren van offerteaanvragen voor Ja / Nee
opleidingen_bij_derden,_‘gemakelde_opleidingen’.

28. Aan de offertes voor gemakelde opleidingen kunnen data worden gekoppeld, Ja / Nee
bijvoorbeeld: ‘datum verstuurd’, ‘datum reactie gewenst’, ‘datum geldig’, etc. Het
systeem kan rappelleren op deze data.
Aan offertes voor gemakelde opleidingen kunnen ook verschillende statussen
worden gekoppeld, bijvoorbeeld: ‘concept’, ‘definitief’, ‘wacht op antwoord’ en
‘geaccordeerde aanbieding

29. In het systeem gemaakte offerteaanvragen voor gemakelde opleidingen kunnen Ja / Nee
worden geëxporteerd naar Word-formaat.

2.3.4. Planning

# Planningsaanvraag Akkoord

30. De gegevens van de planningsaanvraag worden rechtstreeks ingevuld in een te Ja / Nee
plannen opleiding, de opleiding moet de status: ‘planningsaanvraag maatwerk
opleiding’, planningsaanvraag gemakelde opleiding’ of ‘planningsaanvraag open
inschrijving opleiding kunnen krijgen.

31. Het systeem genereert en verzendt op vastgestelde momenten of na een Ja / Nee
(invoer)actie een e-mail naar de afdeling Ondersteuning en/of Planning voor het
verder aanvullen van de planningsaanvraag.

—_______________

# Grafische interface Akkoord

32. In de grafische interface dienen alle opleidingen in een bepaald tijdvenster (weken, Ja / Nee
maanden) zichtbaar gemaakt te kunnen worden. De opleidingen (of de cursussen
daarin) kunnen in het grafische scherm naar andere dagen/tijden worden
verschoven. Opleidingen zonder data/tijden kunnen in het grafische scherm worden
geplaatst.

33. Het systeem beschikt over grafische interfaces, voor bijvoorbeeld: Ja / Nee
- In één oogopslag is het onderscheid tussen de statussen ‘planningsaanvraag’,

‘maatwerk offerte’, ‘offerteaanvraag gemakelde opleiding’, ‘definitieve opleiding’
zichtbaar.

- Met een muisklik op een opleidingsobject kunnen de achterliggende gegevens
van de opleiding in een apart pop-up window zichtbaar worden gemaakt.

- In één oogopslag is het onderscheid tussen intern en extern gegeven opleidingen
zichtbaar.

- In één oogopslag zijn conflicten als gevolg van dubbelboekingen van docenten,
opleidingsaccommodaties en -middelen zichtbaar.

- In één oogopslag zijn conflicten als gevolg van dubbele planning van resources
zichtbaar.

34. Het systeem produceert een grafische interface van het geplande lesrooster met Ja / Nee
daarop de opleidingen, dagen en tijden. Via het grafische scherm kunnen
cursussen/opleidingen en de opleidingsaccommodaties worden verschoven. Bij het
verschuiven van cursussen/opleidingen worden de data/tijden van de opleiding

aangepast.
# Annuleren van opleidingen door 01 Akkoord

35. Bij annulering van een opleiding door het 01 verwijdert het systeem de ingeplande Ja / Nee
docenten en/of acteurs uit het docentenrooster en de ingeplande
accommodaties/lokalen uit het locatierooster van de betreffende opleiding.

36. Aan de gegevens van de geannuleerde opleiding wordt de annuleringsdatum Ja / Nee
toegevoegd, dit i.v.m. declaratie van kosten door docent/acteur en de ‘gehuurde
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locaties’. De opleidingsgegevens worden niet verwijderd uit de database.
37. Bij het annuleren van een opleiding door het CI vervallen automatisch de in het Ja / Nee

systeem gekoppelde reserveringen van opleidingsruimtes, AV-middelen en catering;
en worden docenten/acteurs ‘vrijgegeven’.

38. Het systeem genereert per geannuleerde opleiding voor cursisten, docenten/acteurs Ja / Nee
een annuleringsbericht via e-mails en persoonlijke pagina’s (verzenddatum, naam
opleiding, reden annulering, contactpersoon DI). Optioneel kan de leidinggevende
van de cursist als kopiehouder in de e-mail worden opgenomen.

39. Bij annulering van een opleiding door het CI blijven de aanmeldingen van cursisten Ja / Nee
wel bewaard.

40. Bij annulering door het 01 genereert het systeem voor Facilitaire Zaken een Ja / Nee
‘annulerings e-mail’ met daarin de vrijgekomen (eigen en ‘gehuurde’
opleidingsaccommodatie(s), opleidingsmiddelen en de inzet van catering.
Een kopie van deze e-mail wordt opgeslagen in het systeem.

41. Bij annulering door het DI genereert het systeem bij het gebruik van externe Ja / Nee
accommodaties een ‘annulerings e-mail’ voor de externe leverancier.
Een kopie van deze e-mail wordt opgeslagen in het systeem.

# Vrije dagen Akkoord

42. In het systeem moeten niet-vrije (planbare) dagen kunnen worden ingevoerd, Ja / Nee
bijvoorbeeld nationale feestdagen, DJI-blokdagen, etc.

2.3.5. Cijfers, examens en bewijs van deelname

# Cijfers, examens en bewijs van deelname Akkoord

43. Het systeem genereert uitnodigingen voor toetsen , en verstuurt ze via e-mails en Ja / Nee
persoonlijke pagina’s. Op een uitnodiging staan: naam opleiding; naam en
voornaam cursist; verzenddatum; datum, tijd en locatie toets; datum, tijd, locatie
inzage beoordeelde toets; contactpersoon DI. Optioneel kan de leidinggevende van
de cursist als kopiehouder in de e-mail worden opgenomen.

44. Het systeem biedt de mogelijkheid de cijfers (examenresultaten) van cursisten in te Ja / Nee
voeren en op depsoonlijke pagina’s in de portfolio’s te plaatsen.

45. Certificeringen, diploma’s etc. voor opleidingen waarvoor een verplichting geldt om Ja / Nee
herhalingsopleidingen te volgen, moeten kunnen worden opgeslagen met rappeldata
voor herhangppjeknen.

# Herkansingen Akkoord

46. Het systeem ondersteunt drie examenkansen van cursisten. Ja / Nee
47. Het systeem ondersteunt de mogelijkheid dat cursisten die een herkansing krijgen Ja / Nee

(bijvoorbeeld voor verplichte gecertificeerde opleidingen) direct ingeschreven
kunnen worden voor een ‘herkansingsopleiding’ of op de wachtlijst daarvoor worden
geplaatst.

48. De cursist die aangemeld is voor een herkansingsopleiding of op de wachtlijst Ja / Nee
hiervoor is geplaatst krijgt hierover een door het systeem gegenereerde en
verzonden e-mail. Het systeem plaatst dit bericht ook op de persoonlijke pagina van
de cursist.

2.3.6. Evaluaties opleidingen

# Klantevaluatie — Akkoord

49. Het systeem genereert per afgeronde opleiding of per geselecteerde groep Ja / Nee
opleidingen een ‘evaluatieformulier klant’. Het evaluatieformulier is te exporteren
naar Word-formaat. (inhoud evaluatieformulier klant, zie Appendix 2).

50. Aan het ‘evaluatieformulier klant’ kunnen data worden gekoppeld, bijvoorbeeld: Ja / Nee
‘datum verstuurd’, ‘datum reactie gewenst’, ‘datum ontvangen’, etc. Het systeem
kan rappelleren op deze data.

51. Het systeem ondersteunt de invoer en het verwerken van de door de klant gegeven Ja / Nee
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evaluatie(s) van opleiding(en) en docent(en). De invoer bestaat uit cijferscores en
vrije tekstinvoer.

52. Het systeem genereert op basis van het ingevulde ‘evaluatieformulier klant’ een Ja / Nee
‘evaluatierapport klant’
De inhoud van het ‘evaluatierapport klant’ is opgenomen in Appendix 2.

# Evaluatie cursist Akkoord

53. Het systeem ondersteunt de invoer en het verwerken van de door de cursisten Ja / Nee
gegeven evaluatie van de opleiding. De invoer bestaat uit cijferscores en vrije
tekstinvoer. Het evaluatieformulier kan ook op de persoonlijke pagina geplaatst
worden.

54. Het systeem genereert op basis van ingevulde ‘evaluatieformulieren cursist’ een Ja / Nee
totale eindscore voor de opleiding, deze wordt opgenomen in ‘evaluatierapport
cursisten’.

55. Het systeem genereert op basis van ingevulde ‘evaluatieformulieren’ een Ja / Nee
‘evaluatierapport’ voor de docent per opleiding met daarin alleen de voor de docent
relevante evaluatieresultaten.

—

56. Het systeem genereert verschillende evaluatieoverzichten, onder andere per ]a / Nee
opleiding, per thema, per uitvoering, per evaluatievraag, per docent en maakt
overzichten_van_de_opmerkigen_van_cursisten.

2.3.7. Opleidingsdocumenten

# Opleidingsdocumenten Akkoord

57. Het systeem ondersteunt het automatisch genereren van ‘opleidingsdocumenten’, Ja / Nee
bijvoorbeeld een presentielijst, receptielijst, cijferlijst, werkorderlijst voor Facilitaire
Zaken, etc. Een overzicht van de uitvoeringsdocumenten is opgenomen in Appendix
8.

58. Het systeem genereert per opleiding en per cursist afhankelijk van het soort Ja / Nee
opleiding een:
a. Certificaat of
b. Diploma of
c. Bewijs van deelname

--

2.3.8. Cursisten administratie

# Cursistenadministratie Akkoord

59. Het systeem faciliteert het vastleggen van persoonsgegevens van cursisten en Ja / Nee
contactpersonen van klanten. Zie Appendix 3 voor een overzicht van de
persoonsgegevens (cursistgegevens).

60. Het systeem faciliteert het vastleggen van relatiegegevens van bedrijven en klanten. Ja / Nee
Zie Appendix 5.

61. Iedere cursist moet aan een bedrijf (klant) zijn gekoppeld. Ja / Nee
62. Via een geselecteerde cursist kan een overzicht worden gekregen van opleidingen Ja / Nee

waaraan de cursist deelneemt, heeft deelgenomen of waarvoor hij op de wachtlijst
staat. Via dit scherm kan de cursist aan geselecteerde opleidingen worden
gekoppeld.

63. Het systeem faciliteert het vastleggen en wijzigen van gegevens van cursisten aan Ja / Nee
opleidingen. (zie Appendix 3)

64. Gegevens van cursisten kunnen handmatig tijdelijk worden geregistreerd of Ja / Nee
overgenomen uit het in het systeem geïmporteerde P-Direkt bestand.
Nota Bene. Handmatige registratie moet mogelijk zijn omdat niet alle cursisten al
zijn opgenomen in P-Direkt.

65. Het systeem signaleert dubbele invoer van cursisten. Ja / Nee
66. Aan cursistgegevens kunnen digitale en gescande CV’s, diploma’s, certificaten, ed. Ja / Nee

worden gekoppeld ter onderbouwing van de kennis en ervaring van de
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aanvraaer/cursist.
Inschrijven Akkoord

67. De medewerkers van het 01 kunnen in het systeem per opleiding aanmeldingen van Ja / Nee
cursisten registreren.

68. Leidinggevenden en opleidingscoördinatoren van de klanten moeten in staat zijn om Ja / Nee
medewerkers op te geven voor opleidingen.

69. Het systeem kan per opleiding groepsinschrijvingen registreren. Ja / Nee
70. Het systeem kan aanmeldingen via de webportal registreren. Ja / Nee
71. Medewerkers die zich aanmelden voor een ‘open-inschrijving opleiding’ worden op Ja / Nee

een wachtlijst geplaatst.
72. Het systeem dient een e-mail voor de leidinggevende of opleidingscoördinator te Ja / Nee

generen waarin zijn akkoord wordt gevraagd met de door de cursist aangevraagde
opleiding. —

73. Het akkoord van de leidinggevende of opleidingscoördinator dient te kunnen worden Ja / Nee
gekoppeld aan de cursistgegevens.

74. Het systeem signaleert als er meet aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Ja / Nee
75. Het systeem signaleert dubbele invoer van cursisten voor dezelfde opleiding. Ja / Nee
76. Het systeem ondersteunt de mogelijkheid de geschiktheid van de cursist voor een Ja / Nee

opleiding te controleren door in een scherm de opleidingseisen en de kennis en
ervaring van de cursist te kunnen tonen. De ‘ongeschiktheidredenen’ kunnen worden
ingevoerd bij de cursistgegevens.

77. Cursisten moeten via e-mail en de persoonlijke pagina een melding krijgen bij het Ja / Nee
ontbreken_van_vereiste_diploma’s_en/of_certificaten.

78. Het systeem genereert per ‘ongeschikte’ cursist een brief en e-mail met de redenen Ja / Nee
van ongeschiktheid. E-mail en brief kunnen voor verzending worden aangepast.
Optioneel kan de leidinggevende van de cursist als kopiehouder in de e-mail worden
gpgenornen.Bnefene-mail_worden in het systeem opgeslagp_____ —

79. Het systeem genereert per vrijgestelde cursist een vrijstellingsbrief en e-mail met de Ja / Nee
redenen voor de vrijstelling. E-mail en brief kunnen voor verzending worden
aangepast. Optioneel kan de leidinggevende van de cursist als kopiehouder in de e
mail worden oprnen. Brief en e-mail

80. Cursisten moeten via e-mail en de persoonlijke pagina een melding krijgen bij Ja / Nee
wjjzi ing van een opleiding waarvoor zij zijn ingeschreven.

# Berichten aan cursisten Akkoord

81. Het systeem genereett voor iedere aanmelding een ‘ontvangstbevestigings e-mail’, Ja / Nee
met daarin de verzenddatum, naam van de opleiding, startdatum opleiding en NAW
gegevens van de cursist.

82. Het systeem genereert voor iedere opleiding ‘uitnodigings e-mails’, met daarin de Ja / Nee
verzenddatum, naam van de opleiding, opleidingsdata en tijden, locatie(s),
contactpersoon DI en eventuele huiswerkopdracht). Als een cursist nog geen
toegangscode heeft voor zijn persoonlijke pagina, krijgt hij deze per e-mail. Het
systeem kan de uitnodiging ook plaatsen op de persoonlijke pagina. Optioneel kan de
leidinggevende van de cursist als kopiehouder in de e-mail worden opgenomen.

83. Het systeem genereert per cursist een ‘uitnodiging tot inschrijving e-mail/bericht op Ja / Nee
persoonlijke pagina’ voor herhalingscursussen, bijvoorbeeld voor verplichte
gecertificeerde opleidingen, met daarin: de verzenddatum, naam van de opleiding,
NAW-gegevens van de cursist, opleidingsdata en tijden, locatie(s), contactpersoon
DI. Optioneel kan de leidinggevende van de cursist als kopiehouder in de e-mail
worden opgenomen.

84. Het systeem genereert ‘toetsuitnodigings e-mails/berichten op persoonlijke pagina’ Ja / Nee
voor de cursisten die een toets moeten maken, met daarin: de verzenddatum; naam
van de opleiding; NAW-gegevens van de cursist; datum, tijd en locatie van de toets;
contactpersoon DI. Optioneel kan de leidinggevende van de cursist als kopiehouder
in de e-mail worden opgenomen.

85. Het systeem geneteert een e-mail/bericht persoonlijke pagina ‘uitslag toets’, Ja / Nee
voorzien van de naam van de opleiding, de naam van de cursist, het cijfer van de
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cursist, de kwalificatie qeslaaqd/niet qeslaaqd en een standaardtekst.
86. Cursisten moeten via e-mail ende persoonlijke pagina automatische meldingen Ja / Nee

krijgen bij wijzigingen van de opleiding. Optioneel kan de leidinggevende van de
cursist_als_kopiehouder_in_de_e-mail_worden_opgenomen.

87. Het systeem moet de mogelijkheid hebben om automatisch gegenereerde e-mails Ja / Nee
per opleiding in- of uit te schakelen.

# Annuleren van opleidingen door cursist Akkoord

88, Bij het annuleren van een opleiding door een cursist genereert het systeem een e- Ja / Nee
mail\breicht op persoonlijke pagina ‘annulering op uw verzoek’ conform de
annuleringsvoorwaarden van het 01. Een kopie van de e-mail wordt aan de
leidinggevende van de cursist gestuurd.

89. Bij het annuleren van een opleiding door een cursist wordt in het systeem de Ja / Nee
opleidingsplek van die cursist vrijgegeven.

90. Het is mogelijk in het systeem af te wijken van de 01 annuleringsregeling voor Ja / Nee
cursisten en de daarin opgenomen annuleringskosten (zie hierboven).

2.3.9. Docenten- en acteursadministratie
# Docenten en acteurs Akkoord

91. Het systeem faciliteert het vastleggen van docenten- en acteursgegevens Ja / Nee
(leveranciers), onder andere: NAW-gegevens, communicatiegegevens,
expertisegegevens, beschikbaarheid, werkgever, afdeling en functie. Zie voor de
inhoud van deze gegevens Appendix 5.

92. Het systeem signaleert dubbele invoer van docenten/acteurs. Ja / Nee
93. In de grafische weergave zijn in één oogopslag conflicten als gevolg van dubbele Ja / Nee

planningen, op verlofdagen ingeplande opleidingen, etc. van docenten/acteurs
zichtbaar.

94. Bij docent- en acteursgegevens kunnen via aanvinken en een toelichting kenmerken Ja / Nee
worden_gekoppeld_(bv._voor_expertise,_VAR,_etc.)

95. Het systeem biedt de mgelijkheid docenten op meerdere kenmerken te selecteren. Ja/ Nee
96. Aan docent- en acteursgegevens kunnen digitale en gescande documenten worden Ja / Nee

toegevoegd, bv. CV’s, diploma’s, certificaten, e-mails en VAR-verklaringen, etc.
97. De gegevens van freelancers en acteurs kunnen gekoppeld worden aan Ja / Nee

jfggevens.Een freelance docent/acteur is ookppgenomen in ‘Bedrijf’.
98. Via een geselecteerde docent kan een overzicht worden gekregen van opleidingen Ja / Nee

waarvoor de docent is ingepland of waarvoor de docent optioneel is vastgelegd.
Optioneel vastgelegde docenten kunnen via hetzelfde scherm definitief worden
vastgelegd of geannuleerd.

99. Het systeem produceert een grafische weergave van het docentenrooster per Ja / Nee
geselecteerde periode en/of geselecteerde docentengroep (op functiegroep, functie,
soort en/of expertise).

2.3.10. Inkoop freelancers en acteurs
Dit subproces bestaat uit het vaststellen van de rechtmatige inzet van freelancers en acteurs en de
betaalbaarstelling aan freelancers en acteurs.
Het DI werkt met een kleine kern van eigen docenten, daarnaast zet zij op grotere schaal freelancers
in. De NAW gegevens van freelancers en acteurs, de expertisegebieden en formele documenten
worden vastgelegd in het systeem. Bij het plannen van opleidingen worden eerste de eigen docenten
ingezet, als deze capaciteit niet toereikend is worden freelancers ingepland. In het kader van
realistisch benaderingen van praktijksituaties in trainingen werkt het 01 ook met externe acteurs via
bureau s.
Gezien de hoge kosten voor externen is het belangrijk dat het CI haat verplichtingen voor deze
externen voldoende in beeld heeft. Het honorarium voor freelancers en acteurs wordt in de opleiding
vastgelegd.
Het contract tussen het DI en freelancets/acteurs is vastgelegd in de akkoordverklaringen. Dit zijn
maandcontracten vanuit het Opleidingsinstituut welke een bevestiging zijn van de planningsafspraken
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tussen het 01 en de externen. De akkoordverklaring is de verantwoording voor de facturen die worden
ontvangen van freelancers en acteurs.

__________

# Inkoop freelancers en acteurs Akkoord

100. E-maiI berichten tussen het 01 en de freelancer/acteur over de inhuur moeten als Ja / Nee
bijlage kunnen worden gekoppeld aan de betreffende freelancer/acteur.

101. Het systeem biedt de mogelijkheid om na het beëindigen van de opleiding een Ja / Nee
akkoordverklaring over de uitgevoerde opleiding voor een externe docent/acteur te
generen, af te drukken (voor ondertekening) of te exporteren in Word-formaat.

2.3.11. Inkoop freelancers en acteurs

# Berichten aan docenten/acteurs Akkoord

102. Het systeem genereert een ‘agendareservering e-mail docent’ en een bericht op de Ja / Nee
persoonlijke pagina met daarop alle uitvoeringsdata van alle opleidingen waarvoor
de (interne en externe) docent is ingepland voor de komende periode, met daarin
onder andere: de naam van de contactpersoon 01, NAW-docent, opleidingsnaam A,
3, C en uitvoeringsdagdelen A, B, C

103. In het systeem kan aan de planning van docenten en acteurs een status worden Ja / Nee
toegekend, bijvoorbeeld: ‘agendareservering verstuurd’, ‘akkoord’, ‘niet akkoord’,
‘uitgenodigd’. Aan de planning kunnen data worden gekoppeld, bijvoorbeeld:
‘datum agendareservering verstuurd’, ‘datum reactie vereist’, ‘datum akkoord’, etc.
Het systeem kan rappelleren op deze data.

104. De docent dient via zijn persoonlijke pagina of via een e-mail te bevestigen met Ja / Nee
welke agendareservering voor welke opleiding zij/hij wel of niet akkoord is.

105. De ontvangen e-mail met de bevestiging van de docent kan in het systeem worden Ja / Nee
opgeslagen.

2.3.12. Leermiddelen administratie

# Locaties/Lokalen Akkoord

106. In het systeem kunnen interne en externe locaties worden vastgelegd en gewijzigd. Ja / Nee
Zie Appendix 6 voor een overzicht van de locatiegegevens.

107. In het systeem kunnen interne en externe lokalen worden vastgelegd en gewijzigd. Ja / Nee
Het CI maakt gebruik van verschillende soorten opleidingsruimtes, bijvoorbeeld:
vergaderruimte, trainingsruimte (binnen en buiten), etc. Zie Appendix 6 voor een
overzicht van de lokaalgegevens.

108. Via een geselecteerd lokaal kan een overzicht worden gekregen van opleidingen Ja / Nee
waarvoor het lokaal is ingepland of waarvoor het lokaal optioneel is vastgelegd.
Optioneel vastgelegde lokalen kunnen via hetzelfde scherm definitief worden
vastgelegd of geannuleerd.

109. Het systeem produceert een grafische weergave van het lokalenrooster per Ja / Nee
geselecteerde periode en/of geselecteerde lokalen.

110. In de grafische weergave zijn in één oogopslag conflicten als gevolg van dubbele Ja / Nee
boekingen van lokalen zichtbaar. —______

# Invoeren en wijzigen accommodaties en opleidingsmiddelen Akkoord

111. Het systeem faciliteert het vastleggen en wijzigen van gegevens van interne en Ja / Nee
externe opleidingsmiddelen: lesmateriaal, AV-middelen, vechtsport middelen,
drugskoffer, telefooncentrale, etc. Zie Appendix 1.

112. Het systeem signaleert dubbele invoer van opleidingsaccommodaties en -middelen. Ja / Nee

2.3.13. Inkoop accommodaties

Het CI heeft twee eigen accommodaties die worden ingezet voor opleidingen. Daarnaast maakt het CI
gebruik van externe accommodaties zoals hotels en conferentieoorden. Ook worden de opleidingen
verzorgd op de accommodaties van de klanten (vb. penitentiaire inrichtingen). In het systeem zijn alle

Dienst Justitiële Inrichtingen, Opleidingsinstituut 13



accommodaties vastgelegd.
Als een opleiding niet in een 01-accommodatie of bij de klant wordt gegeven dan reserveert men eenexterne accommodatie. Het reserveren van externe accommodaties vindt plaats in een online
reserveringssysteem van de hotelketen waar het CI een samenwerkingsverband mee heeft. De
reserveringsbevestiging is tevens het basisdocument van de verplichting die wordt vastgelegd in
Leonardo.
De gegevens in het systeem over interne en externe accommodaties zijn gebaseerd op
opleidingsplanning. De gegevens worden gebruikt bij de kostenverbijzondering van de twee eigen
accommodaties.
# Inkoop accommodaties Akkoord
113. Met het systeem kan een e-mail worden gegenereerd voor de externe verhuurder ]a / Nee

met daarin de eisen aan de accommodatie.
114. E-mailverkeer over de verhuur van een accommodatie en prestatiebewijzen over de Ja / Nee

geleverde dienst kunnen als bijlage worden gekoppeld aan de betreffende
accommodatie.

—

2.3.14. Facilitaire ondersteuning

Facilitaire zaken ondersteunt het primaire proces o.a. met het vervaardigen van de leermiddelen en
het leveren van audiovisuele middelen. Op de locaties Den Haag en Nieuwegein verzorgt Facilitaire
Zaker de lunches en bedient de digitale ontvangstschermen van beide locaties.
# Facilitaire ondersteuning

— Akkoord
115. Facilitaire Zaken heeft de mogelijkheid in het systeem de geplande maatwerk en Ja / Nee

open inschrijving opleiding te raadplegen en informatie toe te voegen betreffende
het_lesmateriaal_en_de_uitgifte_en_inname_van_lesmiddelen.

116. Het systeem genereert een totaal overzicht binnen een nader vast te stellen termijn Ja / Nee
van startende opleidingen, dit i.v.m. voorproductie van lesmateriaal door Facilitaire
Zaken.

117. Het systeem genereert na het definitief maken van een ingeplande opleiding een e- Ja / Nee
mail voor Eacilitaire Zaken met het verzoek interne opleidingsruimtes,
opleidingsmiddelen beschikbaar te stellen en lesmateriaal te produceren.

118. Met het systeem moet Facilitaire Zaken een bezorglabel kunnen afdrukken met ]a / Nee
daarop_de_opleidingscode,_startdatum_en_locatie.

119. Het systeem moet de mogelijkheid bieden de verschillende processtappen in de Ja / Nee
verwerking door Facilitaire Zaken van de aanvraag voor opleidingsruimtes en
middelen te bewaken.

120. In het systeem kan de ‘bevestigings e-mail’ van Facilitaire Zaken dat de Ja / Nee
werkzaamheden_zijn_afgerond_worden_opgeslagen.

2.3.15. Customer Relationship Management

# Klanten Akkoord
121. Het systeem faciliteert het vastleggen van relatiegegevens van klanten, Ja / Nee

leveranciers, etc. Zie Appendix 4 en 5.
122. De NAW gegevens van klanten/leveranciers kunnen worden geëxporteerd naar Ja / Nee

Word-formaat_en_via_Word-sla blonen_worden_opgenomen_in_brieven,_etiketten,_ed.

2.3.16. Financiële administratie

Alle factuurhandelingen worden uitgevoerd met het financiële systeem ‘Leonardo’. Via het LMS worden
dus geen facturen verstuurd of ontvangen. In het LMS worden de kosten van externe
docenten/acteurs en accommodaties en opleidingsmiddelen ed. vastgelegd, deze kosten worden alstotalen van een ooleidina overoenomen in Leonardo.
# Facturatie van opleidingen (primair proces) Akkoord

123. Met het systeem kunnen specificaties voor ‘open inschrijvings opleidingen’ per Ja / Nee
periode, per cursist en per cursisten van een bedrijf worden samengesteld.

124. Het dient mogelijk te zijn een andere prijs voor een opleiding in te vullen dan de Ja / Nee
door het systeem gecalculeerde prijs.
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125. Het systeem genereert een specificatie in PDF-formaat. Ja / Nee
# Financiële controle van opleidingen Akkoord

126. Met het systeem kunnen overzichten worden gemaakt van de totale verplichtingen Ja / Nee
van externe docenten en externe accommodaties in een bepaalde periode.

127. Met het systeem kunnen overzichten worden gemaakt van de geplande Ja / Nee
opleidingsomzet.

128. Met het systeem kunnen overzichten worden gemaakt voor de verbijzondering van Ja / Nee
de kosten van interne en externe docenten, opleidingsaccommodaties en -middelen
naar opleidingen.

129. Het systeem dient een database te hebben (gepubliceerd en gedocumenteerd), Ja / Nee
deze database dient toegankelijk te zijn voor andere software.

# Offertemanagement Akkoord

130. Het systeem faciliteert het maken, wijzigen en monitoren van offertes voor Ja/Nee
maatwerkopleidingen. Een maatwerkofferte is een opleiding met de status
‘maatwerkofferte’.

131. Aan deze maatwerkofferte kunnen data worden gekoppeld, bijvoorbeeld: ‘datum Ja / Nee
verstuurd’, ‘datum reactie gewenst’, ‘datum geldig’, etc., het systeem kan
rappelleren op deze data.

132. Aan maatwerkoffertes kunnen ook verschillende statussen worden gekoppeld, Ja / Nee
bijvoorbeeld: ‘concept’, ‘definitief’, ‘wacht op antwoord’ en ‘geaccordeerde offerte’.

133. Het systeem heeft de mogelijkheid de totale maatwerkofferteprijs op te nemen. Ja / Nee
134. Het systeem berekent de maatwerkofferte prijs op basis van de tarieven en inzet Ja / Nee

van (externe) docenten, de huurprijs van (externe) opleidingsaccommodaties en
opleidingsmiddelen.
Het systeem heeft de mogelijkheid om de berekende offerteprijs aan te passen.

135. In het systeem gemaakte maatwerkoffertes kunnen worden geëxporteerd naar Ja / Nee
Word-formaat.

136. Het Leonardo projectnummer dient overgenomen te kunnen worden in de Ja / Nee
pdJgçvens. -______________________________

137. Het systeem genereert een overzicht met daarin de gegevens om de boeking in het Ja / Nee
financiêle systeem van Dii ‘Leonardo’ te realiseren, dit zijn: projectnummer,
factuurdatum, debiteurgegevens, omschrijving, bedrag, kostenplaats en
kostensoo rt.

# Koppelingen Akkoord

138. Alle in het systeem gebruikte gegevens dienen gedocumenteerd en benaderbaarte Ja / Nee
zijn. —

139. Met vaste regelmaat moet een download van het personeelsbestand van DII Ja / Nee
medewerkers worden geïmporteerd in het systeem. Het betreft gegevens van ca.
20.000 medewerkers. In een later stadium zou deze ‘koppeling’ vervangen kunnen
worden_door_een_geautomatiseerde_koppeling.

140. Het systeem genereert een overzicht in Excel dat geëxporteerd kan worden naar Ja / Nee
het financiële systeem van DII ‘Leonardo’. In een latere fase zou deze ‘koppeling’
vervangen kunnen worden door een geautomatiseerde koppeling.

141. Het systeem heeft de mogelijkheid tot een geautomatiseerde koppeling met het Ja / Nee
‘authoring tool’ waarin de leerobjecten (content) wordt aangemaakt.

142. Het systeem heeft een geautomatiseerde koppeling met MS Outlook (versie 2010 ) Ja / Nee
143. Het systeem heeft een geautomatiseerde koppeling met MS Office (versie 2010 ) Ja / Nee

2.3.17. Management Informatie
Onder andere het P&C proces maakt gebruik van de in het systeem opgenomen management
rapportages op basis van de informatie in het LMS. Het CI stuurt op een aantal prestatie-indicatoren
die aangeven in hoeverre niet financiële doelstellingen zijn gehaald. Het betreft hier kwalitatieve — en
kwantitatieve interne stuur en externe verantwoordingsinformatie uit het primaire proces
(opleidingen) die periodiek worden gerapporteerd, geanalyseerd en besproken.
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# Management Informatie Akkoord144. Het systeem moet in ieder geval de volgende overzichten kunnen genereren: Ja / Nee
- welke, hoeveel en wanneer zijn opleidingen per thema gegeven;
- omzetten in uitvoering zijnde en uitgevoerde opleidingen;
- aantal klachten cursisten en klanten per periode naar soort en thema;
- inzet in tijd van de eigen en externe docenten;
- inzet in percentages van de eigen en externe docenten;
- overzicht inzet eigen/externe docenten op thema’s;
- inzet in tijd van acteurs;
- kosten docenten per opleiding en per periode;
- kosten acteurs per periode;
- aantal annuleringen door cursisten per opleiding en per periode;
- aantal annuleringen door het DI per opleiding en per periode;
- overzicht van alle opleidingen per maand, kwartaal, halfjaar en heel jaar;
- overzicht aantal extern gegeven opleidingen inclusief kosten;
- aantal inschrijvingen per opleiding;
- omzetten per opleiding (ook maatwerk);
- een overzicht van de data waarop inschrijvingen per opleiding gedurende het

jaar binnenkomen, geselecteerd naar thema, sector en/of inrichting;
- bezettingsgraad cursisten per opleiding, thema en soort;
- gemiddelde behaalde cijfer versus norm cijfer (evaluaties);
- aantal geslaagden per opleiding;
- slagingspercentage per opleiding;
- aantal verstuurde offerteaanvragen externe opleidingsruimtes;
- huurkosten van aangevraagde externe opleidingsruimtes per periode;
- aantal geaccordeerde maatwerkoffertes per periode;
- aantal openstaande maatwerkoffertes per periode;
- huurkosten externe opleidingslocaties per periode.

145. Met het systeem kunnen overzichten worden gemaakt van de geplande Ja / Neeopleidingsomzet.
146. Met het systeem kunnen overzichten worden gemaakt voor de verbijzondering van Ja / Nee

de kosten van interne en externe docenten, opleidingsaccommodaties en -middelen
naar opleidingen.

147. Het systeem dient het mogelijk te maken dat via een ODBC koppeling een kopie Ja / Nee
van de volledige database te maken is ten behoeve van door het 01 zelf samen te
stellen managementinformatie.

—
—

2.3.18. Generieke functionaliteiten
# Generieke functionaliteiten -—___________________________________ Akkoord148. Het systeem moet in ieder scherm een (oproepbare) goede zoekmachine hebben, Ja / Nee

informatie moet snel vindbaar zijn. Zie Appendix 9 voor eisen aan de zoekfunctie.
149. Via ieder scherm moet met een eenvoudige handeling geselecteerd informatie Ja / Nee

kunnen_worden_afgedrukt_of_geëxporteerd.
150. Voor het maken van afdrukken van interne en externe rapportages en Ja / Neecorrespondentie moet het mogelijk zijn een voor gedefinieerde set van sjablonen

(met de 01 huisstijl) toe te passen. De opgestelde interne en externe rapportages
en correspondentie dienen te kunnen worden opgeslagen als sjab!oon.

151. Informatie moet kunnen worden geëxporteerd naar: Word-, Excel- en PDF- Ja / Nee
formaat.

152. Geselecteerd informatie moet kunnen worden geëxporteerd naar Word-sjablonen Ja / Nee
(bv. etiketten, badges, brieven, presentielijsten, deelnamebewijzen,
bevestigingsbrieven, plaatsingsbrieven, overzicht studiematerialen).

153. Het systeem moet het mogelijk maken dat invoer van repeterende gegevens, bv. Ja / Nee
uitslagen examens, presentie, etc., via één invoerscherm kunnen worden
uitgevoerd.
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2.3.19. Webportal

# Webportal: Algemeen Akkoord

154. Het systeem biedt een beveiligde webportal waar door het DI tea/time informatie Ja / Nee
op het Internet beschikbaar kan worden gesteld en ontvangen.

155. De DJI-medewerker, leidinggevende, docent en acteur kan een persoonlijke pagina Ja / Nee
openen. Deze persoonlijke pagina blijft gehandhaafd totdat hij afgesloten wordt
door_een_daartoe_geautoriseerde_medewerker_van_het_01.

156. Voor toegang tot deze pagina dient de aanmelder een unieke gebruikersnaam en Ja / Nee
wachtwoord op te geven. De eisen aan het wachtwoord zijn opgenomen in de
technische eisen.

157. Het webportal kent een eigen identificatie en authenticatie mechanisme voor Ja / Nee
toegangcontrole

158. Het webportal kent de mogelijkheid om gebruik te maken van federatieve Ja / Nee
authenticatie voorzieningen

159. Het webportal kent de mogelijkheid om gebruik te maken van DIGID en E- Ja / Nee
herkenning als toegangsvoorziening

160. In het startscherm van de persoonlijke pagina kunnen door het CI berichten Ja / Nee
worden getoond.

161. Het systeem genereert een overzicht van persoonlijke pagina’s die gedurende een Ja / Nee
nader_in_te_stellen_periode_niet_zijn_gebruikt.

162. Via de persoonlijke pagina kan het volledige opleidingsprogramma van het 01 Ja / NeE
worden ingezien.

163. De persoonlijke pagina bevat een discussieforum voor cursisten en docenten. Ja / Nee
De persoonlijke pagina heeft de mogelijkheid om binnen een cursusgroep berichten Ja / Nee
te delen tussen docenten onderling: een docenten ‘klassenboek’.

164. De webportal beschikt over toetsfaciliteiten voor instap- en eindtoetsen. De Ja / Nee
webportal ondersteunt de volgende soorten toetsvragen: multiple choice, multiple
answer, matching, ordering, drag and drop, true/false, filI in the blank, essay en
short answer.

# Webportal: Cursisten Akkoord

165. Een DJI-medewerker kan zich voor een opleiding aanmelden via de webportal door Ja / Nee
het invullen en opsturen van het aanmeklingsformulier. -

166. Als de aanvrager een DJI-medewerker is dan zal er een prefill met de NAW- Ja / Nee
gegevens uit het geïmporteerde P-Direkt bestand plaatsvinden.

167. Het is mogelijk het aanvraagformulier tussentijds op te slaan. Ja / Nee
168. Na het verzenden van de aanvraag ontvangt de aanvrager een e-mail bevestiging Ja / Nee

van zijn aanvraag. Afhankelijk van de opleiding kan deze bevestiging ook naar de
leiUigevende worden gestuurd.

169. Bij onvoldoende capaciteit van de opleiding of het verstrijken van de Ja / Nee
inschrijvingstermijn wordt de aanmelder direct gevraagd of hij op de wachtlijst
voor_deze_opleiding_wil_worden_geplaatst.

170. De aanvraag voor de opleiding wordt in de ‘aanvragen bak’ van een medewerker Ja / Nee
van het 01 geplaatst. (Voor het bepalen van de geschiktheid en mogelijke
vrijstellingen van de aanvrager.)

171. De aanvrager kan de status van zijn aanvraag volgen via zijn persoonlijke pagina. Ja / Nee
172. Via de persoonlijke pagina kan de aanvrager/cursist de via het CI actuele en Ja / Nee

gevolgde opleidingen met de resultaten inzien (portfolio).
173. Medewerkers kunnen via de webportal de op functieniveau toegespitste Ja / Nee

kwalificatiedossiers en opleidingsprogramma’s van het CI inzien.
174. Via de persoonlijke pagina heeft de cursist toegang tot de leerobjecten die gebruikt Ja / Nee

worden in de door hem gevolgde opleiding. De leerobjecten zijn in te zien en te
downloaden.

175. Via de persoonlijke pagina kan de cursist contact onderhouden met de docenten Ja / Nee
van de opleiding die zij bij het CI volgt.

176. Via de persoonlijke pagina kan de cursist het digitale evaluatieformulier van de Ja / Nee
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opleiding invullen en opsturen.
177. Via de persoonlijke pagina kan de cursist het digitale herkansingenformulier Ja / Nee

invullen en opsturen.
# Webportal: Leidinggevenden Akkoord

178. De leidinggevende kan via de persoonlijke pagina de lesroosters van zijn Ja / Nee
medewerkers inzien.

179. Via de persoonlijke pagina kan de leidinggevende de resultaten van haar/zijn Ja / Nee
medewerkers inzien.

180. Via de persoonlijke pagina kan de leidinggevende het digitale Ja / Nee
herkansingenformulier voor zijn medewerker invullen en opsturen.

181. Via de persoonlijke pagina heeft de leidinggevende toegang tot de Ieerobjecten die Ja / Nee
gebruikt worden in de door haar/zijn medewerkers gevolgde opleiding. De
leerobjecten zijn in te zien en te downloaden.

182. Via de persoonlijke pagina kan de leidinggevende het evaluatieformulier van de Ja / Nee
qpleiding en of een specifiek evaluatieformulier invullen.

# Webportal: Docenten en acteurs Akkoord

183. Via de persoonlijke pagina kunnen docenten en acteurs lesroosters inzien. Ja! Nee
184. Via de persoonlijke pagina heeft de docent of acteur toegang tot de leerobjecten Ja / Nee

die gebruikt worden in in de door hem gegeven opleiding. De leerobjecten zijn in te
zien en te downloaden.

185. Via de persoonlijke pagina kan de docent contact onderhouden met de individuele Ja / Nee
cursisten van de door haar/hem gegeven opleiding.

186. De persoonlijke pagina bevat een discussieforum voor cursisten en docenten. Ja / Nee
187. Als een cursist een vraag heeft gesteld dan ontvangt zijn docent hierover dagelijks Ja / Nee

een (verzamel)bericht via de e mail en zijn persoonlijke pagina. Via de persoonlijke
gina kan de docent vrgen beantwoorden.

188. Via de persoonlijke pagina kan de docent de presentielijsten invullen. Ja / Nee
189. Via de persoonlijke pagina kan de docent in kwalitatieve termen de voortgang per Ja / Nee

cursist invoeren.
190. Via ponhjke pagina kan de docent de examenresultaten invoeren. Ja/Nee
191. De docent of acteur kan door op een koppeling te klikken in de ‘agenda reserverings Ja / Nee

e-mail’ of via haar/zijn persoonlijke pagina bevestigen of hij akkoord/niet akkoord
is met de agendareservering.

# Elektronisch leeromgeving Akkoord

192. De E-learning omgeving dient SCORM compliant te zijn, waardoor de Ja / Nee
toegankelijkheid en herbruikbaarheid van leerobjecten mogelijk is.

193. De E-learning omgeving ondersteunt verschillende leervormen, bijvoorbeeld: self Ja / Nee
paced e-learning instructor ed e-learning blended learning, coaching, E-portfolio.

194. In de E-learning omgeving moet het mogelijk zijn leerobjecten te maken, te Ja / Nee
beheren en te onderhouden.

195. Leerobjecten moeten kunnen worden opgeslagen in het systeem, en ondersteuners Ja / Nee
moeten ze in de elektronische leeromgeving kunnen plaatsen.

196. In de E-learning omgeving moeten leerobjecten, onder andere vanuit de externe Ja / Nee
authoring_tool,_geïmporteerd_kunnen_worden.

2.4 Technische eisen
# Leverancier Akkoord

197. De leverancier borgt dat: Ja / Nee
. de applicatie nieuwere versies van noodzakelijke ondersteunende software,

zoals het RBDMS, het OS (server en werkplek) en de webbrowser &
middieware, ondersteunt voordat de huidige versies end-of-life zijn

. de applicatie niet langer dan een maand afhankelijk is van versies van de
noodzakelijke_ondersteunende_software_waarvan_het_bekend_is_dat_deze
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onveilig zijn of instabiel
. minimaal een jaar van te voren bekend maakt dat bepaalde versies van de

applicatie of de noodzakelijke ondersteunde software niet langer ondersteund
worden.

198. De leverancier hanteert een beveiligingsniveau vergelijkbaar met 150 27001 en de Ja / Nee
Baseline Informatiebeveiliging Rijk — Tactisch Normenkader (BIR TNK) en is bereid
mee_te_werken_aan_een_audit_om_dat_aan_te_tonen.

199. De leverancier is bereid om te werken conform Prince2, RUP, TMAP en ITIL. Ja / Nee
200. DII test nieuwe versies van software zorgvuldig en hier gaat dus tijd en inspanning Ja / Nee

mee gemoeid. Niet alle updates (bugfixes, patches en releases) die door de
leverancier geïnitieerd worden, zijn direct relevant voor DJI. Dii zal deze doorgaans
periodiek toepassen en gecombineerd met andere updates. Het toepassen van
updates van de software die door de leverancier geïnitieerd zijn is ter beoordeling
van D]I en is geen voorwaarde voor het ontvangen van ondersteuning.

201. De leverancier stelt nieuwe releases (inclusief noodzakelijke ondersteunende Ja / Nee
software en alle documentatie) elektronisch beschikbaar.

# Applicatie en documentatie Akkoord

202. De gebruikersinterface en -documentatie is in de Nederlandse taal. De Ja / Nee
gebruikersinterface voor beheerders en de beheerdocumentatie is in het
Nederlands of in het Engels.

203. De documentatie dient (ook) in een bewerkbaar (bijvoorbeeld Microsoft Word) Ja / Nee
bestandsformaat beschikbaar gesteld te worden zodat DII deze zelf kan aanpassen
aan bijvoorbeeld de interne huisstijl.

204. De logica van het pakket is opgedeeld in 3 lagen — gegevensopslag, bedrijfslogica Ja / Nee
en gebruikersinterface. Ieder laag kan op een gescheiden systeem draaien.

205. De applicatie beschikt over een gebruikersinterface voor tablets met minimaal i0S Ja / Nee
en Android, dan wel de applicatie beschikt over een open API zodat DJI deze zelf
kan (laten) realiseren. Deze oplossing is te integreren met een MDM-oplossing
zoals GOOD.

206. Alle documentatie is en blijft volledig, accuraat en begrijpelijk voor de beoogde Ja / Nee
doelgroep.

207. De applicatie is voldoende stabiel om 99,9°k beschikbaar te zijn en geschikt om Ja / Nee
20.000 gebruikers te ondersteunen waarvan 300 concurrent.

208. De oplossing voldoet aan de volgende performance eisen voor gebruikers Ja / Nee
(uitgaande van gemiddeld krachtige randapparatuur):
. Binnen 1 seconde feedback na elke muis klik, toetsaanslag, sleepactie ed;
• Binnen 0,1 seconde feedback na iedere status wijziging van een Ul control als

tonen menu, openklappen drop box e.d.;
. Binnen 1 seconde worden voorgangsindicatoren zichtbaar en normale

opdrachten of achtergrond taken uitgevoerd;
• Binnen 10 seconden wordt elke zwaardere taak, zoals custom queries en

rapportagen, geaccepteerd en verwerkt, inclusief elke stap van een taak met
meerdere stappen zoals een ‘wizard’.

209. Gegeven het in dit document beschreven pakket aan eisen waaronder het aantal Ja / Nee
concurrent users en de responsetijden, maakt de leverancier de benodigde
resources van de oplossing per laag inzichtelijk. De benodigde resources per
architectuurlaag van de oplossing zijn minimaal de netwerkcapaciteit, CPU,
geheugen en 1/0.

# Beveiliging: Autorisatiebeheer, benodigde rechten e.d. Akkoord

210. Integratie met Active Directory wordt ondersteund op basis van SAML2.0 zodat de Ja / Nee
primaire toegang tot de applicatie geregeld kan worden volgens Single Sign on, of,
De applicatie heeft een zelfstandig functionerende autorisatiemodule waarbij de
volgende criteria gelden mbt gebruikersnamen en wachtwoorden

. Beperking van het aantal foute aanlogpogingen en de foute aanlogpogingen
kunnen worden gelogd, maximaal 5 foutieve pogingen

. Beperking_op_het_aantal_keren_aanloggen_onder_dezelfde_gebruikersnaam
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• Wachtwoorden worden niet leesbaar getoond bij invoer
• Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord aanpassen
• Wachtwoorden hebben een bepaalde kwaliteit door het instellen van regels

voor lengte, het gebruik van diverse soorten karakters (combinatie van
hoofd- en kleine letters, cijfers en andere tekens), controle tegen
woordenboeken, reeksen en datum-verwijzigingen

• De geldigheidsduur van wachtwoord kan worden ingesteld, bijvoorbeeld op
twee maanden.

• De frequentie van hergebruik van een wachtwoord kan ingesteld worden
zodat bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord mag maar eenmaal per jaar
gebruikt kan worden.

• Wachtwoorden worden versleuteld en ‘Hash & Salted’ opgeslagen
• Voor gebruikersnamen kan de opdrachtgever zijn eigen naamconventie

hanteren
• Standaard aanwezige, vaak anonieme, accounts kunnen buiten werking

gesteld worden.
• Communicatie van wachtwoorden en gebruikersnamen dient door de

applicatie end-to-end versleuteld te zijn inclusief versleutelde opslag in de
database. Deze worden versleuteld met een in de markt geaccepteerd
encryptie algoritme.

________

211. Voor de autorisatiemodule gelden de volgende criteria voor rechtendifferentiatie: Ja / Nee
• Er kan gedifferentieerd worden naar (1) gegevens (bv. alleen gegevens

van de eigen vestiging), (2) naar functionaliteiten en (3) naar type rechten
(lees, wijzig, maak en verwijderrechten).

• De differentiatie in rechten vindt plaats op basis van rollen: dwz de
gebruikers (waaronder beheerders) krijgen niet op individuele basis
rechten, maar kunnen toegevoegd worden aan een groep en die groep
heeft een bepaald patroon aan rechten.

• Voor de gebruikersgroep beheerders dient onderscheid gemaakt te worden
in de rollen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer

• Voor technisch beheer is geen toegang nodig tot de inhoud van de
gegevens.

• Via de applicatie kunnen de groepen onderhouden worden: toevoegen,
wilzioen en verwijderen.

212. Voor de benodigde rechten gelden de volgende criteria: Ja / Nee
• Gebruikers kunnen met reguliere rechtenprofielen de appllcatie gebruiken

en kunnen alleen via de gebruikersinterface toegang krijgen tot de
a ppl icati e

• Er zijn geen ongedocumenteerde mogelijkheden tot toegang, zogenaamde
‘backdoors’.

• De_applicatie_heeft_alleen_Full_Access_rechten_nodig_op_eigen_resources.
213. De applicatie heeft een functie waarmee de gebruikers kunnen uitloggen. Ja / Nee
214. De applicatie heeft een goede foutenafhandeling zodat reguliere verstoringen goed Ja / Nee

opgevangen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet beschikbaar zijn van de
database leidt tot een begrijpelijke foutmelding en niet tot het crashen van de
applicatie.

215. Logging en monitoring: Ja / Nee
• Het invoeren van transacties, nieuwe data, updates en wijzigingen op data

in de database wordt vastgelegd in logs en deze logs zijn voor DJI
toegankelijk.

• Alle wijzigingen op de data dictionary worden vastgelegd in logs en deze
logs zijn voor DJI toegankelijk

216. Voor installatie en beheer van de applicatie op server of dient zijn geen admin- Ja / Nee
rechten_of_daarmee_vergelijkbare_profielen_nodig.

217. De appllcatie moet voldoen aan de Baseline Informatie Beveiliging Rijksdienst Ja / Nee
Tactisch Normenkader (BIR TNK)

218. In de applicatie moeten maatregelen getroffen zijn om de risico’s en dreigingen Ja / Nee
zoals benoemd in de OWASP Top 10 tegen te gaan.
(https ://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Topjen_Project)
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# Gegevens en gegevensuitwisseling Akkoord

219. De applicatie kan worden aangesloten op de DJI berichtenmakelaar DSB voor Ja / Nee
gegevensuitwisseling van alle gegevens in de applicatie, via berichten op basis van
]MS of webservices.

220. Wanneer gegevens uit een andere gegevensbron in de appllcatie komen worden Ja / Nee
deze gevalideerd tegen de controles die bij invoer via de gebruikersinterface
worden toegepast, bijvoorbeeld door toepassing van een API.

# Technische standaarden en eisen Akkoord

221. Het ondersteunde operating system op de server is minimaal Windows 2008R2 (of Ja / Nee
hoger) of RedHat Linux 6 of hoger

222. Het RBDMS is MSSQLserver 2008 of MySQLS.1 of hoger Ja / Nee

223. Het ondersteunde operating systeem op de werkplek is minimaal Windows 7 Ja / Nee
224. De gebruikersinterface voor gruikers is webbased Ja / Nee
225. De gebruikersinterface voor beheerders werkt onder Citrix Xenapp 6.5 op een Ja / Nee

Windows 2008R2 platform of is webbased en voldoet aan de W3C web standaard.
226. Voor tekencodering wordt UTF-8 ondersteund Ja / Nee
227. De installatie van de op de cliënt en op de server te installeren onderdelen, kan Ja / Nee

geautomatiseerd worden zodat deze unattended op afstand plaatsvindt (door
SSC-I) vanuit een van de standaard installatie bundels, MSI (MS-Windows) of RPM
(Linux).

228. Het centrale deel van de applicatie is (door SSC-I) op afstand volledig te beheren Ja / Nee
229. De applicatie maakt gebruik van scale-out architecturen bijvoorbeeld om de Ja / Nee

performance op te schalen, ondersteunt aantoonbaar loadbalancing en is zoveel
jgelijk stateless.

230. Communicatie via het internet loopt via een web-proxy. De hostnaam hiervan is Ja / Nee
door de opdrachtgever in te stellen.

231. De applicatie en alle noodzakelijke ondersteunende software kan draaien in een Ja / Nee
VMware virtual machine en dit wordt door de betreffende leveranciers ondersteund.

232. Foutmeldingen geven geen informatie over de werking van de applicatie. Ja / Nee
233. Useraccounts en applicatie data staan in logJçij gescheiden databases. Ja / Nee
234. Serverhardening: Op besturingssystemen draaien geen overbodige diensten en er Ja / Nee

worden geen overbodige applicaties op de server geinstalleerd.
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Appendïx 1. Cursus/Opleiding

Een cursus bevat de volgende kenmerken:
- Cursuscode
- Cursusnaam
- Zoeknaam cursus
- Omschrijving cursus
- Cursussoort
- Projectcode
- Dagdeeltarief 1 freelancers
- Dagdeeltarief II freelancers
- Annuleringsdatum cursus
- Aantal cursisten (min en max)
- Aantal docenten (indien afwijkend van aantal in opleiding)
- Aantal lokalen (indien afwijkend van aantal in opleiding)
- Type lokalen (indien afwijkend van typen in opleiding)
- Begintijd (indien afwijkend van begintijd opleiding)
- Eindtijd (indien afwijkend van eindtijd opleiding)
- Studiepunten
- Docentexpertise
- Koppelcursus
- Blokdefinitie
- Specifieke informatie per blok

o Examenblok
o Vrije tekst
o Voetnoot
o Aantal docenten (indien afwijkend van aantal in cursus)
o Aantal lokalen (indien afwijkend van aantal in cursus)
o Type lokalen (indien afwijkend van typen in cursus)
o Begintijd (indien afwijkend van begintijd cursus)
o Eindtijd (indien afwijkend van eindtijd cursus)
o Docentexpertise
o Aantal docenten
o Mutatiedatum
o Opmerking (vrije invoer)

- Mutatiedatum
- Opmerking (vrije invoer)

Een opleiding bevat de volgende kenmerken:
- Status (planningsaanvraag, moederrooster, maatwerk, open

inschrijving, gemakelde opleiding)
- Opleidingscode
- Opleidingsnaam
- Zoeknaam opleiding
- Omschrijving

o Doelstelling
o Leerdoelen
o Inhoud

- Opleidingslabels
o Branche
o Thema (Veiligheid, Integriteit, Fysieke weerbaarheid,

Functiescholing, Zorg, Jeugd, Recht of Crisismanagement +
gegenereerd Volgnummer)

o Soort (een thema kan maximaal 20 soorten bevatten)

- Thema ((Veiligheid, Integriteit, Fysieke weerbaarheid, Functiescholing,
Zorg, Jeugd, Recht of Crisismanagement + gegenereerd Volgnummer)

- Cursisten

Dienst Justitiële Inrichtingen, Opleidingsinstituut 22



o Deelname aan cursussen
o Voortgang per cursus
o Factuur
o Prijs
o Vrijstelling MBO
o Vrije tekst

- Ordernummer
- Namen Planners
- Nonbasis
- Kostenplaats
- Kostensoort
- Factuurtype (maatwerk, open inschrijving, gemakelde opleiding)
- Locatie(s) opleiding
- Aantal cursussen
- Codes cursussen
- Prijs opleiding
- Datum annulering opleiding
- Groepsdocent
- Klassenvertegenwoordiger
- Mutatiedatum
- Opmerking (vrije invoer)

Doelgroep opleiding
- Opleidingsniveau
- Competenties
- Doelgroep

o Vereiste vooropleiding/n
o Vereiste werkervaring
o Vrijstelling bij
o Geeft vrijstelling voor
o Vervolgopleiding

- Verplicht/optioneel
- Minimum/maximum aantal cursisten
- Uitnodiging versturen door
- Mutatiedatum
- Opmerking (vrije invoer)
Opzet opleiding
- Leervorm (klassikaal, e-learning, etc.)
- Type training (kennis, vaardigheden, systeemtraining, etc.)
- Start- en einddatum
- Annuleringstermijn 21 dagen voor einddatum
- Doorlooptijd
- Aantal blokken
- Bloktijden
- Informatie per blok
- Aantal dagdelen per blok
- Lestijden per dagdeel
- Terugkeer van de opleiding (geen en/of dagelijks en/of wekelijks)
- Avondprogramma op dag(en)
- Overig (vrije invoer)

Docenten/Acteurs
- Aantal docenten
- Uitvoerend docent
- Uitvoerend docent is intern of extern
- Docentvaardigheden
- Aantal dagdelen voorbereiding
- Voorbereidingsdagdelen door
- Aantal dagdelen ontwikkeling
- Ontwikkelingsdagdelen door docent
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- Datum vastgelegd
- Aantal acteurs
- Voorkeursacteur
- Profiel acteurs
- Acteursinzet op dagdeel
- Voorbereidingsdagdelen acteur

noodzakelijk
- Duur voorbereiding
- Docent evaluatie (ja/nee)
- Acteur evaluatie (ja/nee)
- Tarieven docenten
- Tarieven acteurs
- Overig (vrije invoer)

Accommodatie
- Verantwoordelijke medewerker
- Uitvoeringsiocatie
- Aantal lokalen
- Bijzonderheden lokalen
- Overnachting
- Tijdstip snack en diner
- Aantal plenaire ruimtes
- Zaalopstelling plenaire ruimte
- Aantal sub-ruimtes
- Sportruimte
- Outd oor trainingsruimte
- Tarieven externe accommodatie en opleidingsruimte
- Overig (vrije invoer)

Financiën
- Leonardo projectnummer
- Kostenplaats
- Totaal tarief per docent per cursus
- Totaal tarief per acteur per cursus
- Totaal tarief cursus externe opleiding
- Offertebedrag maatwerkopleiding
- Totaal kosten gemakelde opleiding
- Doorbelasten (ja/nee)

Afronding
- Examensoort
- Diploma, certificaat of Bewijs van Deelname (ja/nee)
- Titel diploma, certificaat of Bewijs van Deelname
- Examen-/toetsdatum

Leermiddelen/Reprowerk
- Reprowerk en aantal
- Tassen (ja/nee)
- Pennen, schrijfblokken, naambordjes (ja/nee)
- Evaluatieformulieren
- Overig (vrije invoer)

AV-apparatuur
- W (ja/nee)
- Camera (ja/nee)
- Statief (ja/nee)
- DVD-speler (ja/nee)
- Beamer (ja/nee)
- Homevox + 2 telefoontoestellen (ja/nee)
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- Telefooncentrale
- Flap-over
- Drugskoffer
- Propskoffer
- Trainerset
- Soort DVD-schijfjes
- Data AV-nodig
- Aantal dozen verzenden
In het moederrooster is een overzicht van het lesmateriaal opgenomen
met koppelingen (of hyperlinks) naar te gebruiken documenten
(programmaboek, docentenhandleiding, artikelen, verwijzing naar
bestellijst boeken, cases, presentaties, simulaties etc.)

Het systeem faciliteert het vastleggen van de opdrachtgever/organisatie
en het factuurbedrag bij maatwerkopleidingen.
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Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie

Opleidingsinstituut Dii

Unit Opleidingen

Raamweg 9-11

2596 HL Den Haag

www.oidji.nl

Het Opleidingsinstituut D]I meet op structurele wijze de kwaliteit van haar
dienstverlening, zodat deze kwaliteit ook in de toekomst gewaarborgd en waar nodig aangescherpt
kan worden.

Wij hechten veel waarde aan uw beoordeling van de afgeronde opleiding en stellen het zeer op prijs
als ii de vragenlijst invult en per mail retourneert naar 110,2,e

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Inrichting

Naam opleiding

Cursuscode
Datum opleiding

Op leider(s)

Wat vond u van: Cijfer tussen 1 en 10
Het vooroverleg met de accountmanager

De afstemming Opleidingsprogramma op uw vraag

Uitvoering Opleidingsprogramma

De verhouding prijs/kwaliteit

De samenwerking totaal met het Opleidingsinstituut
Wat vindt u van de kwaliteit van de opleider(s)

Als rapportcijfer geeft u het hele pakket

Waarom hebt u, voor deze opleiding, voor het Opleidingsinstituut D]I gekozen?

Hebt u feed back ontvangen van de deelnemers over hoe zij de opleiding hebben ervaren?

Ervaart u nu een andere manier van werken van de deelnemers na afloop van de opleiding?

Als u een vervolg/herhaling/verdieping op deze opleiding wilt dan:

Heeft u opmerkingen en/of verbeterpunten?:

Appendix 2 Evaluatieformulieren klant

Klant Evaluatieformulïer Opleidingsinstituut Dii
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Appendïx 3 Cursistgegevens

Cursist
nummer (gegenereerd door het systeem),
NAW gegevens medewerker,
ge bo o rted atu m,
werkadres (LET OP: optioneel),
e- mail adres,
telefoonnummers,
leidinggevende,
functiegeschiedenis,
huidige functie,
opleidingsgeschiedenis,
sector
inrichting, locatie,
afdeling,
datum in dienst,
datum in huidige functie,
post naar bedrijf! privé,
Opmerking (vrije invoer)

- NAW leidinggevende
- Contactgegevens leidinggevende
- bedrijf
- NAW bedrijf
- contactgegevens
Vastleggen van diploma’s en cijfers; het systeem moet de mogelijkheid bieden de
kennis en ervaring en de gevolgde opleidingen die binnen de vakbekwaamheid
vallen te registreren, met de volgende kenmerken:
- kennis/ervaring
- naam opleiding
- opleidingsinstituut
- datum diploma’s en certificaten
- scans diploma’s en certificaten
Opleiding
- Naam/namen (gewenste) opleiding/opleidingen
- Periodes opleiding(en)
- Inschrijfdatum/Datum bevestiging/Datum verzenden plaatsingsbericht
- Annuleringsdatum
- Financiële info
- Vrijstelling MBO
- Gevolgde opleidingen
- Resultaten gevolgde opleidingen (data, cijfers en diploma’s/certificaten)
- Rappeldata certificaten
- Opmerking (vrije invoer)
Cursussen
- Naam/namen opleiding/opleidingen
- Periodes opleiding(en)
- Annuleringsdatum
- Financiële info
- Mutatiedatum

- Gevolgde opleidingen
- Resultaten gevolgde opleidingen (cijfers en diploma’s/certificaten)
- Rappeldata certificaten
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Appendix 4 Klantgegevens
- Naam organisatie;
- Branche;
- Bezoekadres, postcode, plaats, land;
- Postadres, postcode, plaats, land;
- Zakelijke gegevens;
- Contactgegevens algemeen, telefoon, fax, e-mail, URL;
- Contactpersoon 1, naam, telefoon, e-mail;
- Contactpersoon 2, naam, telefoon, e-mail;
- Aantal medewerkers;
- Actuele in uitvoering zijnde maatwerkopleidingen;
- Actuele maatwerkoffertetrajecten met de status (leads);
- Uitgevoerde maatwerkopleidingen;
- Inkomende en uitgaande documenten (gekoppeld);
- Deelname gewenst aan mailings;
- Registratie klantcontacten;
- Registratie verslagen klantcontacten;
- Opmerking (vrije invoer).
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Appendix 5 Docent- en acteursgegevens

In het systeem kan voor iedere interne en externe docent en acteur worden opgeslagen:

- Soort docent (eigen docent, gedetacheerd, justitieambtenaren, freelancers, gastsprekers, acteurs)

- Titel
- NAW
- Geboortedatum, geslacht

- Contactgegevens privé, telefoon, telefoonmobiel, e-mail

- Contactgegevens zakelijk, telefoon, telefoonmobiel, e-mail

- Postadres
- Bank, giro
- BSN-nummer
- Nevenfuncties

- Kennis en expertise
- CV’s (max. 3 gescande documenten)

- Docentsoort
- Bedrijfsnaam
- Functie, functiegroep, functieomschrijving
- Tarieven docent
- Expertise (meerdere nader te bepalen velden)

- VAR (j/n), jaartal
- Opmerking (vrije invoer)
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Appendïx 6 Opleidïngslocaties

In het systeem kan voor iedere locatie worden opgeslagen:
- Naam, Zoeknaam
- Bezoekadres, postcode, plaats, land
- Postadres, postcode, plaats, land
- Contactgegevens algemeen, telefoon, fax, e-mail, URL
- Contactpersoon 1, naam, telefoon, e-mail
- Contactpersoon 2, naam, telefoon, e-mail
- Branche
- Tarieven locatie
- Opmerking
- Route, eigen vervoer, openbaar vervoer, parkeren

In het systeem kan voor iedere opleidingsruimte worden opgeslagen:
- Locatie
- Lokaal type, capaciteit, faciliteiten
- Zaalopstelling
- Tarieven opleidingsruimte
- Omschrijving
- Opmerking
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Aanmeldingsformulier

1 Gewenste opleiding

Naam opleiding

Startdatum (indien bekmid)

2 Gegevens cursist

Achternaam

Voorletters

Geboortedatum

Personeeloiummer

Functie

3 Gegevens inrichting

Naam inrichtng

Atdehng

4 Ondertekening door directie

Naam

Functie

Datum

Dienst Justitiële Inrichtingen
Mstrievan VefligheidtnJuszWe

1 nschrijffo rm u ier
Opleidingsinstituut DJI
Unit Opleidingen

Hier niets Invullen!

Appendix 7

L 1 Opleidingsgegevens

2 1 Cursi stgegevens

2.2 Persoitedsgegevans curbst

3.1 Inridifin9sgegevens

41 Direclegegevent

Gd,eve in BLOI<LETrEP.S in te vullen

GesI adit

Man Vrouw

Geboorteplaats

lelefoconum met

Sinds

Gelieve in SLOKLSTTERS in te vullen

Locatie

Contactpersoon

1-landtekening

4.2 Ondertekening direcke

5 Wijze van inschrijving

- Het vdledig ingevulde en codertekende Formulier kunt u opsturen aan oitderstaand (mail)
adres tav. Ondersteuning Acccuntmanagement,
- Definibeve inschrijving vindt plaats na schriftelijke bevesfiging door Opleidingsinstituut Dit en
bij opleidingen waarvan op het moment van inschrijving de data nog niet bekend djn, het ak
koord hierop van de inrichting
— Na definitieve inschrijdng is de annuleringsregeling van kracht.

Cpleldingsinntituut D]I - Raamweg 9-11 - 2596 HL Den Haag - let 08807 27029- info-oi@dji.minjusnl
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Appendix 8 Uitvoeringsdocumenten
Met het systeem kunnen op basis van de ingeplande opleiding(en) voor iedere opleiding de volgende
uitvoeringsdocumenten worden gegenereerd, afgedrukt, via e-mail verzonden of op de persoonlijke
pagina van cursistes en docenten beschikbaar gesteld:
- een presentielijst: naam van de opleiding, startdatum, uitvoeringsdata blokken en

dagdelen/tijden, naam, voorletters en titulatuur cursisten;
- een badge voor cursisten: voornaam, naam en organisatie/afdeling;
- een receptielijst: naam van de opleiding, namen docenten en cursisten (alfabetisch gesorteerd op

achternaam) en de opleidingsruimte/locatie;
- een lokalenrooster voor Facilitaire Zaken;
- een werkorderlijst per dag per uitvoerende dienst: onder meer catering, facilitaire dienst (o.a. AV

middelen), beveiliging, etc.;
- een lesrooster: naam van de opleiding, naam van de cursus(sen), startdatum, en data en

bloktijden cursussen;
- een docentenrooster: naam van de opleiding, naam van de cursus(sen), startdatum, data en

bloktijden cursus(sen), namen van de cursisten, eerste opleiding of herkansing cursisten;
- een evaluatieformulier voor de opleiding;
- een evaluatieformulier voor de klant;
- examenresultatenlijsten;
- een lunchrooster.
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Appendix9 Zoeken

- De zoekfunctie ondersteunt de invoer van een frase (meerdere woorden omsloten door dubbele
aanhalingstekens). Bij het zoeken naar resultaten wordt dan gezocht naar een match op het
letterlijk voorkomen van de frase in de content;

- De zoekfunctie ondersteunt het automatisch vervoegen van woorden. Bij het zoeken naar
resultaten wordt dan gezocht naar een match op alle bekende vervoegingen van het zoekwoord
(bv. ‘wijzig’, ‘wijzigen’, ‘wijziging’, ‘gewijzigd’);

- De zoekfunctie ondersteunt het verfijnen van een zoekresultaat op metadata;
- Indien een ingevoerd zoekwoord in de taxonomie opgenomen is als alternatieve term, moet de

zoekfunctie bij het teruggeven van de resultaten suggereren de alternatieve term te vervangen
door de in de thesaurus gedefinieerde voorkeursterm, volgens het ‘Bedoelt u ...?‘ principe
(autosuggest functie);

- De ranking van zoekresultaten wordt bepaald door relevantie. Het algoritme dat hieraan ten
grondslag ligt, moet voor het bepalen van relevantie gangbare criteria hanteren, zoals semantisch
gewicht, frequentie, positie, nabijheid, metadata;

- Het is wenselijk dat de zoekfunctie ‘best bets’ ondersteunt, zodat zeer relevante pagina’s die niet
prominent genoeg in zoekresultaten terugkomen, handmatig bovenaan gezet kunnen worden;

- De zoekfunctie indexeert XML-, Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-documenten, jpg en gif
bestanden voorzien van metadata;

- Alle zoekopdrachten (samengestelde zoektermen, dus niet de losse woorden) die gebruikers
invoeren, worden gelogd;

- Uitgebreid zoeken functie omvat de volgende mogelijkheden:
o Zoek op woorden;
o Zoek op exacte zinsnede;
o Zoek niet op de woorden;
o Zoek binnen een deel van de databases;
o Zoek binnen alle databases;
o Zoek op gepubliceerd tussen (datum van — tot);
o Sorteer resultaten op relevantie, datum, titel;
o Sorteervolgorde: aflopend, oplopend;
o Aantal resultaten per pagina: S, 10, 20, 30.
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Bijlage 8 Programma van Wensen

Bij de invulling van de wensen in de inschrijving moet onderstaande nummering worden

aangehouden.

Inschrijver dient in het veld ]/N de wens te beantwoorden met een Ja (J) of een Nee (N). Indien

een wens beantwoord wordt met een Ja zal Inschrijver de maximale punten scoren die aangegeven

staan achter iedere wens. Indien Inschrijver de wens met een Nee beantwoord zullen er 0 punten

gescoord worden.

Indien bij een wens een maximum gesteld wordt aan het aantal woorden voor de beantwoording,

dient inschrijver zich te houden aan dit maximum. Bij overschrijding van het aangegeven

maximum zal de score slechts gebaseerd zijn t/m het maximum gestelde aantal woorden.

1.1 Cursisten administratie

# Inschrijven uN Max.
punten

1. Het systeem ondersteunt de mogelijkheid de vrijstelling van deelname van 7
de cursist aan één of meer cursussen van een opleiding te controleren door
in een scherm de opleidingseisen en de kennis en ervaring van de cursist
te kunnen tonen.

Inkoop freelancers en acteurs
Dit subproces bestaat uit het vaststellen van de rechtmatige inzet van freelancers en acteurs en de
betaalbaarstelling aan freelancers en acteurs.

Het CI werkt met een kleine kern van eigen docenten, daarnaast zet zij op grotere schaal
freelancers in. De NAW gegevens van freelancers en acteurs, de expertisegebieden en formele
documenten worden vastgelegd in het systeem. Bij het plannen van opleidingen worden eerste de
eigen docenten ingezet, als deze capaciteit niet toereikend is worden freelancers ingepland. In het
kader van realistisch benaderingen van praktijksituaties in trainingen werkt het DI ook met externe
acteurs via bureaus.
Gezien de hoge kosten voor externen is het belangrijk dat het 01 haar verplichtingen voor deze
externen voldoende in beeld heeft. Het honorarium voor freelancers en acteurs wordt in de
opleiding vastgelegd.
Het contract tussen het 01 en freelancers/acteurs is vastgelegd in de akkoordverklaringen. Dit zijn
maandcontracten vanuit het Opleidingsinstituut welke een bevestiging zijn van de
planningsafspraken tussen het CI en de externen. De akkoordverklaring is de verantwoording voor
de factu ren die worden ontvangen van freelancers en acteurs.

# Inkoop freelancers en acteurs J/N Max.
punten

2. Het systeem maakt het mogelijk dat in een apart pop-up window in het 7
planscherm de rechtmatige inzet van freelancers en acteurs kan worden
bepaald op basis van de bij de freelancer/acteursgegevens opgeslagen
informatie.

3. Indien een externe docent of acteur niet rechtmatig kan worden ingezet 7
dient met het systeem een e-mail voor de externe docent of
acteursbureau te kunnen worden gegenereerd om te verzoeken
documenten op te sturen waarmee de rechtmatigheid kan worden
verzekerd.

1.2 Financiële administratie
# Koppelingen

4. Het systeem heeft een geautomatiseerde koppeling met het interne
‘leslokalen informatie systeem’ van het CI (Signacs)

1.3 Webportal

t1 Webportal: Algemeen J/N Max.
punten



5. Via de webportal kunnen digitale documenten worden geupload, 50
bijvoorbeeld een CV in Word, een gescand diploma, VAR-verklaring, etc.

6. De persoonlijke pagina heeft de mogelijkheid om binnen een cursusgroep 7
korte berichten onderling te delen met andere cursisten.

# Webportal: Leïdinggevenden uN Max.
punten

7. Via de persoonlijke pagina kan de leidinggevende contact onderhouden met 7
de docenten van de op4ingen die haar/zijn medewerkers volgen.

# Webportal: Docenten en acteurs uN Max.
punten

8. Via de persoonlijke pagina kan de docent of acteur digitale en gescande 50
documenten uploaden, bijvoorbeeld een CV in Word, een gescand diploma,
VAR, etc.

9. Via de persoonlijke pagina kan de docent of acteur leerobjecten uploaden. 50
Leerobjecten zijn digitale documenten (ook toetsen), multimedia
bestanden, beeld, geluid, etc.

1.4 Elektronische leeromgeving

# Elektronische leeromgeving uN Max.
-____

10. De E-learning omgeving ondersteunt de leervormen virtueel oefenen 8
(serious gaming, simulaties_e.d.).

1.5 Technische wensen

# Leverancier J/N Max.
pjnten

11. Beschrijf in maximaal 1000 woorden, in welke mate u in de toekomst zal 12.5
omgaan met het onderhoud van het product in het algemeen maar ook
rondom fouten, bugs, bekend worden van kwetsbaarheden, updates, enz.

12. Beschrijf in maximaal 1000 woorden hoe u het beheer ondersteunt voor 12.5
wat betreft de openingstijden, bereikbaarheidsdiensten, toepassing van
media (telefoon, email, website) voor indienen en zicht houden op de
voortgang van de ingediende verzoeken en de inzet van
accountma nagement.

# Applicatie, licenties en documentatie J/N Max.
—

____

13. De hele oplossing van de leverancier is open source. 7.5
14. De applicatie is modulair opgebouwd zodat: 2.5

. Componenten uitgeschakeld kunnen worden en standaard DJI
functionaliteiten aangeroepen kunnen worden

. Aanpassingen in de functionaliteit van de ene component minimaal
impact hebben op de andere componenten en testwerkzaamheden
beperkt blijven.

15. Geef aan in hoeverre de archiveringsfunctionaliteiten van de applicatie 2.5
voldoen aan 1S015489.

16. De gebruikersinterface voor beheerders en de beheerdocumentatie is in 2.5
het Nederlands.

17. De applicatie lediwebbased. 7.5
# Beveiliging: Autorisatiebeheer, rechten e.d. uN Max.

punten
18. De applicatie ondersteunt SSO op basis van SAML 2.0 en Active Directory 5
19. De applicatie beschikt over de mogelijkheid om gebruikers die lange tijd 2.5

niet_hebben_aangelogd_te_selecteren.
20. De applicatie beschikt over functionaliteit om de sessies van (inactieve) 2.5

gebruikers individueel of groepsgewijs te beëindigen
21. De appilcatie beschikt over foutlogging zodat wanneer fouten optreden dit 7.5

gelogd wordt inclusief gegevens die bijdragen aan het oplossen er van.
# Gegevens en gegevensuitwisseling J/N Max.

punten
22. De ondersteunde berichtenmakelaar is Sonic ESB of heeft daarmee een 5



adapter.
23. De locatie waar de gegevens neergezet en opgehaald wordt kan in het 2.5systeem worden aangegeven.
24. De applicatie ondersteunt een full audit trail. 5# Technische standaarden en wensen uN Max.

punten25. De applicatie ondersteunt application streaming met MS App-V of VMware 2.5ThinApp.
26. De applicatie ondersteunt ‘Any Device’ bijvoorbeeld doordat de GUl 2.5gebaseerd is op HTMLS
27. Op de werkplek is alleen een snelkoppeling en/of een webbrowser (in geval 5van een webbased applicatie) nodig, maar geen andere componenten,

zoals bijvoorbeeld Client software,Active X, Java, plug ins ed.: zero
footprint’

28. De applicatie ondersteunt de volgende standaarden: Portlet standaard 2.5(Oracle), Servlet standaard (Java), E]B standaard en ]2EE standaard
versie 6.

29. De applicatie ondersteunt Oracle’s Transparent Application Fail-over (TAF). 2.5Hierdoor kan een database failover plaatsvinden zonder sessie verlies en
zonder interruptie van de gebruikers transacties.

30. De applicatie performance verbetert door gebruik te maken van multi- 2.5cpucoreomgevingen
31. De applicatie ondersteunt Microsoft SQL server 2012 2.532. De applicatie ondersteunt Microsoft Windows server 2012. 2.5





Bijlage 9 Beoordeling_presentatie_________________

Van de Inschrijver wordt verwacht dat zij een presentatie houdt voor een delegatie van Dii. Er zullen
verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn waaronder de eindgebruiker.

De mate waarin de inschrijver aantoont dat zijn aanbod voldoet aan de functionele eisen levert dat
punten op. In totaal zijn er 300 punten te scoren voor de presentatie.

De volgende processen zullen worden beoordeeld en dienen ten minste te worden getoond in de
presentatie:

• aanmaken cursussen; (1)
• inschrijven en annuleren; (2)
• werken met roosters en presentielijsten; (3)
• genereren opleidingsdocumenten; (4)
• faciliteren van klant- en cursistevaluaties, (5)

• voeren van cursisten- en docentenadministratie; (6)
• versturen berichten aan cursisten, klanten, docenten en leveranciers; (7)

• administreren accommodaties en opleidingsmiddelen; (8)
offertemanagement; (9)

leveren van financiële en managementinformatie; (10)

Daarnaast dienen onderstaande zaken te worden getoond middels het werken met persoonlijke
pagina! web porta 1:

• inloggen; (11)

• gebruik verschillende elektronische leervormen; (12)
• maken elektronische leerobjecten. (13)

Als laatste zijn er punten te scoren op onderstaande zaak als de Inschrijver kan aantonen dat:
• de snelheid van het systeem werkt conform de eisen: verstrekken van technische informatie

aan Dii, voor architect en beheerders van het systeem waarbij het mogelijk is dit te
beoordelen; (14)

Beoordeling

De inhoudelijke prestaties van de functionaliteiten van het systeem worden bezien en tevens wordt
onder andere gekeken naar de doorloopsnelheid van processen en het gemak voor de gebruikers.

In totaal kunt u 300 punten scoren met de presentatie (10 x 22 = 220) + (4 x 20 = 80).

Beoordeling van de processen 1 tot en met 10:

Voor de beoordeling van de onderdelen 1 tot en met 10 kan maximaal 22 punten per onderdeel
gescoord worden, uitgesplitst in onderstaande 5 items:

4 punten: onderdeel is volledig getoond
4 punten: goede snelheid voor het kunnen doorlopen van het proces
6 punten: gebruiksgemak! intutieve routing
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden onderbroken
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden afgebroken



Voor de beoordeling van de onderdelen 11 tot en met 13 kan maximaal 20 punten per onderdeel
gescoord worden, uitgesplits in onderstaande 5 items:

4 punten: onderdeel is volledig getoond
4 punten: goede snelheid voor het kunnen doorlopen van het proces
4 punten: gebruiksgemak / intuiieve routing
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden onderbroken
4 punten: gemak waarmee een proces kan worden afgebroken

Op het onderdeel 14 kan maximaal 20 punten gescoord worden. De Inschrijver kan aantonen dat:
• de snelheid van het systeem werkt conform de eisen: verstrekken van technische informatie

aan Dii, voor architect en beheerders van het systeem waarbij het mogelijk is dit te
beoordelen;
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Nota van Inlichtingen

In het kader van de offerteaanvraag aanschaf Learning Management Systeem, ontvangt u hierbij
nadere informatie in de vorm van een Nota van Inlichtingen.

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en behoort bij en maakt integraal onderdeel
uit van de offerteaanvraag met als datum 12 maart 2014.
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Hoofdstuk 1. Nadere informatie

NR Nadere informatie

1 Vragen in deze nota van inlichtingen zijn rechtstreeks gekopieerd uit de door D]I ontvangen
documenten, eventueel met fouten en/of verschrijvingen.

2 Meegezonden bijlage(n):
- Nieuwe bijlage 1 Inschrijfformulier
- NotalnlBijlageVraag8enll.docx
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Hoofdstuk 2. Vragen

Vraag 1 Hoofdstuk, paragraaf, - Antwoord
bijlage

In deze paragraaf wordt 1.3 Offerte-aanvraag Het betreft cursisten en
gesteld dat het LMS leidinggevenden.
operationeel dient te zijn
binnen DJI en bij de D]I
ketenpartners. Wat gaan de
D]I ketenpartners doen het
LMS? Zijn dat deelnemers of
beheren deze partners ook
trainingen?
Vraag 2 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Er wordt gesproken over een 1.3 Offerte-aanvraag Deze tekst is er per ongeluk in blijvenverlengingsjaar. Dit wordt staan. We maken geen gebruik vanverder nergens toegelicht, een verlengingsjaar. U dient uit teMoeten we uit gaan van 4 of 5 gaan van een overeenkomst met eenjaar? Of zou u hier graag een looptijd van 4 jaar.
berekening wensen voor 4
jaar en dan apart de kosten
voor een opvolgend jaar?
Vraag 3 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Er wordt gesproken over een 1.3 Offerte-aanvraag, Er is gekozen voor een open-sourceopen-source-ELO. Waarom paragraaf 1.4 ELO om zowel inhoudelijke alswordt als randvoorwaarde financiële redenen.
gesteld dat het open-source
moet zijn? Hoe belangrijk is De open-source component, zoalshet open-source component in gedefinieerd in de
de hele selectieprocedure? opdrachtomschrijving (1.4) en in het

programma van eisen (de eerste eis
waarin verwezen wordt naar 1.2.1.), is
een knock-out criterium.

Zie ook vraag 28.
Vraag 4 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Bij de antwoorden is geen 2.3.1.2 Programma van Betreffende het programma van eisenmogelijkheid om een eisen dient u alleen Ja of Nee aan te geven.toelichting te geven. Wij willen Een eventuele toelichting heeft geengraag voor stellen dat er een meerwaarde, aangezien we hier dekolom toegevoegd wordt, inschrijvingen niet op beoordelen.waarin waar nodig een
toelichting kunnen geven.
Zodat DJI ook inhoudelijk de
inschrijvingen beter kan met
elkaar kan vergelijken.
Vraag S Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Hoeveel medewerkers zullen 2.3.1.2 Programma van Circa 30 medewerkers.
gelijktijdig gebruik maken van eisen
het
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Vraag 10

Bil vraan 57 (aooendix 8

Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

2.3.7. Oleidinen

cursusad ministratiesysteem?
Voor het onderhoud van
relaties, planning,
cursus informatie.
Vraag 6 Hoofdstuk, paragraaf; Antwooid 1J
(vervolg op vraag 5) bijlage

Zijn dit medewerkers van DJI 2.3.1.2 Programma van Dit zijn medewerkers van D]I.
of ook van de D]I eisen
ketenpartners? Indien deze
vraag positief beantwoord
wordt, moeten de gegevens
van D]I en D]I ketenpartners
gescheiden blijven? En hoe uit
zich dat?
Vraag 7 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Hoeveel inschrijvingen worden Bijlage 6 Circa 20.000 inschrijvingen op
er op jaarbasis verwacht? Een jaarbasis.
inschrijving is in het geval van
Micros KAS een deelnemer die
een uitvoering (evenement)
van een bepaalde cursus
selecteert die op een bepaald
moment, plek wordt
uitgevoerd.
Vraag 8 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

In vraag 13 staat dat wanneer 2.3.2. Opleidingen Opleiding A bestaat uit meerdere
de planning van cursus X Programma van Eisen cursussen en deze cursussen bestaan
aangepast wordt, automatisch uit meerdere dagdelen. Als cursus X,
de planning van cursus Y ook dagdeel 1 gepland staat op
veranderd. Dit lijkt ons niet maandagochtend, maar door
wenselijk, i.v.m. bijv. omstandigheden verplaatst moet
planningen die al af zijn worden naar dinsdagochtend, waar
gegeven aan deelnemers. cursus Y, dagdeel 1 van opleiding A
Maar mogelijk dat we het gepland staat, wordt op alle plekken
begrip van cursussen en waar dit gevolgen heeft de planning
opleidingen in deze vraag niet automatisch aangepast; Lesrooster,
helemaal duidelijk hebben. Is lokalenrooster, docentenrooster.
het mogelijk dat we een Cursisten en docenten worden van
voorbeeld van een wijzigingen in de planning op de
opleiding/cursus kunnen hoogte gesteld.
ontvangen? En/of dat er nader Zie ook bijlage
toegelicht kan worden waarom ‘NotalnlBijlageVraag8enll.docx’.
de planning van een andere
cursus nog kan verschuiven?
Vraag 9 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Bij vraag 24 wordt er 2.3.2. Opleidingen Is hetzelfde als een resultatenlijst.
gesproken over een Programma van Eisen
waarderingslijst. Is dit
hetzelfde als een lijst met
cijfers (1 — 100) of een
resultatenlijst (Voldoende,
goed etc.)?

Weekoverzichten van E
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wordt gesproken over een Programma van Eisen, met daarop opleidingscodes en het
lunchrooster wat wordt hierop appendix 8 aantal cursisten per opleiding per dag.
getoond?
Vraag 11 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Bij vraag 57 (appendix 8) 2.3.7. Opleidingen Een opleiding bestaat uit één of
wordt bij de presentielijst Programma van Eisen, meerdere cursussen. De cursussen
gesproken over blokken. Hoe appendix 8 worden gedefinieerd in blokken
verhouden blokken zich tot uitgedrukt in dagdelen.
cursussen en opleidingen? We Zie ook bijlage
ontvangen graag hier een ‘NotalnlBijlageVraag8enll.docx’.
concreet voorbeeld van.
Vraag 12 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Bij vraag 60 wordt verwezen 2.3.8. Programma van Dit is correct.
naar appendix 5, we nemen eisen
aan dat hier appendix 4 wordt
bedoeld. Is dit correct?
Vraag 13 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Bij vraag 60 (appendix 5) 2.3.8. Programma van Nee, onbedoeld dubbel in de lijst
wordt bij de docentgegevens eisen opgenomen.
opgeslagen “Soort docent”,
maar ook “Docentsoort”.
Wordt hier ook daadwerkelijk
iets anders mee bedoeld of is
dit onbedoeld dubbel in de lijst
opgenomen? Als het niet
hetzelfde is, dan zouden we
daar ook graag een paar
voorbeelden van ontvangen.
Vraag 14 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijla ge

Bij vraag 60 (appendix 5) 2.3.8. Programma van “Kennis en expertise” is veld waarin
wordt bij de docentgegevens eisen korte beschrijving vermeld kan
opgeslagen “Kennis en worden. (kwalitatief veld)
expertise”, maar ook
“Expertise (meerdere nader te “Expertise” is een keuzetabel waarop
bepalen velden)”. Ook hier de geselecteerd kan worden. Bijv. Voor
vraag is dit per ongeluk cursus Beveiliging zoek ik docenten die
dubbel opgenomen, of wordt beschikbaar zijn met expertise
hier ook iets anders mee Beveiliging. (kwantiatief veld met
bedoeld? keuzemogelijkheid)

Vraag 15 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Vraag 123. Welke informatie 2.3.16 Programma van Per klant een maandoverzicht met
moet er precies in de eisen gestarte opleidingen, met Naam
specificaties terug komen? cursist, Opleidingscode, startdatum

opleiding, prijs v. opleiding,
opmerkingenveld en totaalbedrag
onderaan overzicht.

Vraag 16 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Bij vraag 2 wordt gesproken Bijlage 8 Programma Informatie of VAR, kopie van ID en
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over de bij de van wensen specifiek VOG D]I is ingeleverd.
freelancer/acteursgegevens
opgeslagen informatie. Welke
informatie wordt hier precies
mee bedoeld?
Vraag 17 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoo,I

bijlage

Vraag 4: We hebben ruime Bijlage 8 Programma Signacs = Signage. Op scherm wordt
ervaring met koppelingen naar van wensen van huidige dag de geplande cursus
diverse applicaties. Welke met gepland lokaal getoond.
informatie moet uitgewisseld Is nu stand alone oplossing, koppeling
worden met Signacs? Is daar is gewenst.
een document van Voor Signage wordt gebruik gemaakt
beschikbaar? In welk format van Software PADS4.
kan dit uitgewisseld worden?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Maar de inhoud van de uit te wisselen
.CSV of XML of iets anders? Of gegegevens moet parametriseerbaar
is het een directe link? Graag zijn zodat deze ook aangepast kan
ontvangen we hierover worden.
aanvullende informatie. Voor wat betreft de formaten

verwijzen we naar bijlage 7, 219: ‘De
applicatie kan worden aangesloten op
de D]I berichtenmakelaar DSB voor
gegevensuitwisseling van alle
gegevens in de applicatie, via
berichten op basis van JMS of
webservices.’

]MS en Webservices zijn gangbare
berichtenstandaarden die goed zijn
gedocumenteerd en zijn gebaseerd op
XML.

Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

Vraag 189. Er wordt hier 2.3.19 Programma van Bedoeld wordt het niet in getallen
gesproken over “kwalitatieve eisen maar met woorden beschrijven van
termen”. Kunt u nader informatie over de voortgang van een
beschrijven wat u hiermee cursist (in een tabel/format).
bedoelt? Bijvoorbeeld informatie over: de

inbreng en houding op forum of tijdens
contactonderwijs; de wijze van
uitvoering van praktijkopdrachten; de
samenwerking met praktijkbegeleider.

Vraag49 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Vraag 158. Wordt met 2.3.19 Programma van Nee, Federatieve authenticatie en
federatieve authenticatie een eisen SSO zijn verwante maar
Single Sign On bedoeld? verschillende zaken. Zie voor een

toelichting bijvoorbeeld SSO:
http://en.wi kipedia.om/wiki/Single
sign-on en federatief:

http :1/en .wikijedia .org/wiki/Federated
id entity

Vraag 20 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Kan de huidige Moodle- Hoofdstuk 1, paragraaf Ja, dat is wat ons betreft een
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omgeving gebruikt blijven 1.2 mogelijkheid. U dient dit wel zelf met
worden om deze vervolgens onze externe beheerder inhoudelijk en
uit te breiden en te koppelen zakelijk overeen te komen.
aan het nieuwe LMS? Externe beheerde1O.2,e

www.avetica.nl 1 088 1

Vraag 21 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Qua duur van overeenkomst Hoofdstukl, paragraaf Zie antwoord op vraag 2.
wordt gesproken over vier 1.3
jaar echter later wordt
gesproken over een duur van
5 jaar (inclusief
verlengingsjaar). Geldt het
budget van € 130.000 voor 4
of 5 jaar?
Vraag 22 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Is het mogelijk om in te Hoofdstuk 1, paragraaf Het is mogelijk om met een partner in
schrijven in combinatie met 1.4 te schrijven, bijvoorbeeld in de vorm
een partner en wat zijn hierin van een combinatie (lees:
de richtlijnen? samenwerkingsverband) of als

onderaan ne me r.
Indien Inschrijver hier gebruik van
maakt dient Inschrijver ervoor te
zorgen dat de volgende formulieren
worden ingevuld en worden ingeleverd
bij de Inschrijving.

- Inschrijfformulier (bijlage 1), hier
dient ook de partner het formulier te
ondertekenen;

- Eigen Verklaring (bijlage 4), ieder lid
van de combinatie dient een Eigen
Verklaring in te vullen en te
ondertekenen;

- Gezamenlijke en hoofdelijke
aansprakelijkheid, dient ook door de
partner ondertekend te worden.

Bijlage 1 Inschrijfformulier betreft een
nieuw format die gebruikt dient te
worden bij de Inschrijving. Deze
bijlage is meegezonden bij deze Nota
van Inlichtingen.

Vraag 23 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijla ge

Dienen de bewijsstukken Hoofdstuk 2, paragraaf Nee, deze bewijsstukken dienen alleen
betreffende de 2.5 door de winnende Inschrijver
uitsluitingsgronden samen aangeleverd te worden na de
met de offerte ingediend te voorlopige gunning.
worden (aangezien de
ged ragsverkla ring
waarschijnlijk niet op tijd in
ons bezit zal zijn)?
Vraag 24 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord..

bijlage
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Wat is het aantal Bijlage 7, Hoofdstuk 1 Circa 50 medewerkers.
medewerkers wat gebruik zal
maken van de backoffice
( LMS)?
Vraag 25 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Er wordt gesproken over een Bijlage 7, Hoofdstuk 2.3 Ja dit is acceptabel. De eis wordt als
koppeling/gebruik van MS volgt aangepast:
Office. Is het gebruik maken
van een geïntegreerde De oplossing heeft een koppeling met
document editor vergelijkbaar MS Word 2010 of bevat een
met MS Office (inclusief print geïntegreerde tekstverwerker die docx
en mail functie en export naar documenten en andere gangbare
Excel) ook voldoende? tekstformaten ondersteunt voor het

maken van gepersonifieerde
documenten, zoals badges etc. met de
volgende kentallen: Ca. 10000/jaar,
max. 100/dag.

De oplossing heeft een koppeling met
Outlook/Exchange of bevat een
geïntegreerde oplossing om
erna ilcomm unica tie en agenderingen
vanuit de workflow te faciliteren. Dit
heeft als kental ca. 400 / dag.

Voor beide geldt dat er een export-
functie mogelijk is voor de gegeneerde
documenten en verstuurde mail en
voor het exporteren van gegevens
naar bijvoorbeeld Excel en dat het
mogelijk is om de documenten te laten
voldoen aan de Rijkshuisst,jl.

Vraag 26 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Wens 2 (inkoop freelancers en Bijlage 8, Wens 2 Gelijk aan vraag 16.
acteurs) is niet geheel Informatie of VAR, kopie van ID en
duidelijk. Kunt u een specifiek VOG DJI is ingeleverd.
toelichting geven wat hiermee
wordt bedoeld?
Vraag 27 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bij lage

Wie is verantwoordelijk voor Algemeen In de opdrachtomschnjving staat ‘SSC
het leveren en beheren van de 1 (en/of de internetdienstverlener)
servers waarop de appilcatie levert en beheert het platform en voor
geïnstalleerd zal worden? de applicatie zal in het algemeen SSC-I

de uitvoering doen op basis van
werkinstructies van de
opdrachtnemer’. Kortom dit is de
verantwoordelijkheid van D]I/SSC-I en
is geen onderdeel van de gevraagde
levering.

Vraag 28 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Klopt het dat het gehele LMS Hoofdstuk 1, paragraaf Ja, het klopt dat niet het gehele LMS
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niet open source moet zijn, 1.4 open source moet zijn. Het is wel een
maar alleen het component wens; zie programma van wensen
ELO wel open source moet (Bijliage 8, punt 13).
zijn?

De open source component is wel
nader gedefinieerd in 1.4: Als
randvoorwaarde geldt hierbij dat
gebruik gemaakt moet worden van een
open-source-ELO, toegankelijk
gemaakt via een persoonlijke pagina
die of onderdeel is van een open
source portal of de ELO zelf.

Vraag 29 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Is er aanvullende informatie Hoofdstuk 1, paragraaf ClickIT is een verouderd systeem en
over het systeem ClicklT 1.2 de aanvullende informatie is niet meer
beschikbaar (webpagina, te herleiden op webpagina’s.
aanbieder). Is ClickIT open
source? ClickIT draait op een SQL-server en is

geen open-source.
Vraag 30 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Waarom moet alleen het ELO Hoofstuk 1, paragraaf Zie antwoord op vraag 28.
open source zijn? 1.4
Vraag 31 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Beschouwt het OC ClickIT als Hoofdstuk 1, paragraaf ClickIT is het huidige
onderdeel van het huidige 1.4 backofficesysteem dat vervangen dient
LMS? te worden als onderdeel van het

nieuwe LMS.
Vraag 32 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Is het wenselijk dat ClickIT Hoofdstuk 1, paragraaf Het is noodzaak dat ClickiT vervangen
vervangen wordt? Zoja, 1.4 wordt.
moeten alle gegevens uit
Clickil worden gemigreerd Er dient nog afgestemd te worden
naar het nieuwe LMS? welke gegevens gemigreerd moeten

gaan worden.

Denk aan complete historie van
cursistopleidingsgegevens met toets
en examenresultaten, geslaagd ja/nee.
En relevante stamdata van docenten
en freelancers.

De migratie van de data van het oude
naar het nieuwe systeem is onderdeel
van de opdracht.

Vraag 33 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bij lage

Hoe kunnen we een Hoofdstuk 1, paragraaf Er dient nog afgestemd te worden
inschatting van deze 1.4 welke gegevens gemigreerd moeten
mogelijke datamigratie vanuit gaan worden.
ClickIT geven? Zijn hier
documentatie en/of technische Zie verder antwoord op vraag 29.
gegevens van beschikbaar
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voor ons?

Vraag 34 - Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
• bijlage

Klopt het dat op dit moment Hoofdstukl, paragraaf Er is geen koppeling.
de koppeling tussen Moodle en 1.2
ClickIT niet naar wens is?
Vraag 35 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Waarom is niet alleen Hoofdstuk 1, paragraaf Omdat het huidige backofficesysteem
gevraagd om een nieuwe ELO? 1.2 ClickIT op zijn einde loopt.
Vraag 36 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Waarom is ClickIT niet als Bijlage 7, Hoofdstukl, ClicklT is het huidige systeem dat
extern systeem geclassificeerd paragraaf 1.1 vervangen dient te worden door de
zoals P-Direct en Leonardo? gevraagde oplossing. Er dient een data

conversie plaats te vinden van dick-IT
naar de nieuwe oplossing. Deze
conversie is binnen de scope van deze
offerte aanvraag.

Vraag 37 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Waarom zitten authoring tools Bijlage 7, Hoofdstuk 1, Dit is inderdaad verwarrend. Zeker
in diagram in het programma paragraaf 1.1 daar in eis 196 een externe authoring
van eisen, niet in de ELO? In tool wordt gevraagd.
de paragraaf boven de
afbeelding staat dat de ELO Het is de bedoeling dat er een externe
inclusief deze authoring authoring tool komt; dit o.a. met het
functionaliteit moet zijn. oog op het gemak waarmee bij het

maken van leerstof en leerpaden
gewerkt kan worden met zeer
uiteenlopend materiaal (bestandstype,
bron).
Deze authoring tool moet dus niet
embedded in de ELO zijn.

(De ELO kan wel zelf zelf meer of
minder authoring functionaliteiten
hebben.)

Vraag 38 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Hoe wordt er tussen de Bijlage 7, Hoofdstuk 1, De afbeelding schetst de toekomstige
bestaande systemen in de paragraaf 1.1 situatie. Op dit moment zijn er geen
afbeelding gecommuniceerd? koppelingen met sytemen als P-direkt
Welke (open) standaarden zijn en Leonardo.
hier van toepassing? Zijn deze
beschikbaar? Voorlopig wordt er bij de nieuwe

oplossing uitgegaan van semi
automatische koppelingen tussen de
externe systemen.

De standaarden die de leverancier voor
koppelingen tussen systemen moet
hanteren staan beschreven in 219: ‘De
applicatie kan worden aangesloten op
de D]I berichtenmakelaar DSB voor
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gegevensuitwisseling van alle
gegevens in de applicatie, via
berichten op basis van JMS of
webservices.’

Vraag 39 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord
bijlage

Is er een plafond voor het Bijlage 7, Hoofdstuk 1, Nee, dat is er niet.
bedrag dat voor maatwerk in paragraaf 1.1.2
rekening kan worden
gebracht?
Vraag 40 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

Is het mogelijk dat het Bijlage 7, Hoofdstuk 2, Het is onmogelijk om dit een beetje
Ministerie in het plan van paragraaf 2.3(geheel) ordelijk te doen daar het om
eisen, in de tabel, aangeeft bi] verschillende indelingen gaat van deels
welke processen (1 t/m 5) de verschillende zaken.
verschillende requirements
horen? De indeling in de vijf processen zoals

die in de offerteaanvraag staat is
bedoeld om de gewenste
ontwikkelingsrichting van het 01
globaal aan te geven. De gevraagde
functionaliteiten in het programma van
eisen (2.3) maken die ontwikkeling
mogelijk.
Sommige functionaliteiten hebben
betrekking op één van de vijf
processen, andere functionaliteiten op
meerdere processen. Daarnaast zijn er
ook functionaliteiten die betrekking
hebben op processen zoals het
verwerven van opdrachten, het
ontwikkelen van opleidingen, en
leveren van managementinformatie.

jiT1 Hoofd tuk, paragraaf, Antwoord

In § 2.3.5 wordt eerst Bijlage 7, Hoofdstuk 2, Ja, examens bij initiële scholing en/of
gesproken over toetsen, paragraaf 2.3.5 gecertificeerde opleidingen, toetsen bij
daarna over examens. Is er niet gecertificeerde opleidingen.
een verschil?
Vraag 42 Hoofdstuk, paragraaf, Antwoord

bijlage

In § 2.3.16 wordt gesproken Bijlage 7, Hoofdstuk 2, Leerobjecten zoals: lesstof (tekst,
over leerobjecten. Om wat paragraaf 2.3.16 plaatjes, video, webpagina’s)
voor type leerobjecten gaat opdrachten of toetsen.
het?
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Onderwerp Definitieve gunning offerteaanvraag Learning Management Systeem Datum
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Ons kenmerk
SSC D)I/INKEA/000822

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermefden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelenGeachte heerllO,2e 1

Met betrekking tot de gunning voor de offefteaanvraag Learning Management
Systeem deel ik u mede dat er binnen de termijn van 5 werkdagen na verzending
van de gunningsbeslissing geen rechtsmiddel (kort geding) is ingesteld. Daarom
gaat Dii over tot gunning van de opdracht aan uw organisatie.

Binnenkort zult u benaderd worden voor de ondertekening van de overeenkomst.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en ]ustitie,
namens de,e,

Wndl Hoofd Europees Aanbesteden IUC D]I

N.B. U heeft deze brief tevens per e-mail ontvangen.
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