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Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
De directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën heeft in het kader van
het beheer van een aantal maatwerk webapplicaties behoefte aan zelfstandige
externe dienstverlening. Hierbij nodig 1k u uit voor het uitbrengen van een offerte
voor het beheren en ontwikkelen van maatwerk webapplicaties, zie verder de
bijlage 1 ‘Memo Profiel leverancier beheer webapplicaties’.

Uw offerte
U wordt verzocht in uw offerte de volgende elementen te belichten:
- Op welke wijze u er zotg voor draagt dat de in de bijlage 1 omschreven

taken onder de gestelde voorwaarden (o.m. gegeven de responstijden)
worden uitgevoerd, zoals door welke functies en medewerkers en onder
welke aansturing door de leverancier, de communicatie, weergegeven in
een Plan van Aanpak.

- Het in te zetten personeel, hiertoe worden de Cv’s door u aangeleverd.
- Een begroting van de totale kosten van de gevraagde dienstverlening (exci.

wensen voor nieuwe functionaliteiten en helpen ontwikkelen van maatwerk
applicaties) binnen de contractperiode van 1 jaar met een optie tot
verlenging, waarin in ieder geval wordt aangegeven hoe groot de personele
kosten (gespecificeerd naar benodigde tijd en functietype) en de overige
kosten zijn.
Alle prijzen dienen gesteld te zijn in euro’s exci. BTW.

U dient er hierbij rekening mee te houden dat een betaling in kwartaaltermijnen
mogelijk is, waarbij geen vooruitbetalingen worden gedaan.

Verreken prijzen
In uw offerte dient u ten behoeve van eventueel meerwerk een opgave te doen van
de verschillende functies en de bijbehorende uurtarieven, toeslagpercentages voor
overwerk, enz.
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Voorwaarden
Op de te gunnen opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken
van Opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2011) van toepassing. Kenmerk

Deze algemene voorwaarden bieden een rijksbreed eenvormig kader voor
dienstovereenkomsten tussen Rijksoverheid en derden. U treft de voorwaarden bij
deze offerteaanvraag aan.
Uitgangspunt is dat de ARVODI door de opdrachtnemer zal worden geaccepteerd. U
dient in uw offerte expliciet aan te geven dat u akkoord bent met de ARVODI.

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

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

- de IBAN en BIC code op te geven.

Offertetermijn en wijze van indienen
De uiterste datum voor het indienen van de offerte is vrijdag 20 juli aanstaande
om 14:00 uur. Offertes die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet in
behandeling genomen.

Uw offerte dient per e-mail (in de vorm van een gescande ondertekende offerte in
pdf format met vermelding van het kenmerk van deze brief te worden ingediend

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

Gunning van de opdracht
Uw offerte zal worden beoordeeld op de volgende elementen:
Totaalprijs 30 %, tarieven optioneel werk 10 % en kwaliteit 60°h, te verdelen in de
subcriteria in te zetten personeel 40 % en Plan van Aanpak voor de uitvoering 20
¾.
Er wordt naar gestreefd om de opdracht voor 1 september 2012 te gunnen.

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

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

Nota van Inlichtingen Kenmerk

Vragen ten aanzien van deze offerteaanvraag - welke uitsluitend in het formulier
Nota van Inlichtingen HIS in de word-versie per e-mail kunnen worden gesteld -

dienen donderdag 12 lull, 14.00 uur in het bezit te zijn bij de contactpersoon van
de HIS. Alle tijdig ontvangen vragen worden voorzien van een antwoord in een
Nota van Inlichtingen, die u uiterlijk binnen 3 werkdagen wordt toegezonden.

1k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en wens u veel
succes met het maken van uw offerte.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

inkoopadviseur

Bij lag en:

1. Profiel leverancier beheer webapplicaties;

2. ARVODI 2011;

3. Model dienstverleningsovereenkomst ARVODI 2011;

4. Model Nota van Inlichtingen HIS.
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De Haagse Inkoop Samenwerking
t,a.v.J I
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Apeldoorn, 13 september 2013

Onderwerp: wijziging op de DenstverIeningsovereenkomst voor beheer webapplicaties

Geachtel___________________

Hierbij stuur ik u de getekende overeenkomst betreftende Wijziging van de
Dienstverleningsovereenkomst voor beheer webapplicaties, kenmerk 201200123.002044.

Met vriepdelijke groet,

Biji : 1
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Minsterie van Financin
t.a.v. Financiële Admnistratie
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Contractnummer 201200123.002.044_i Paraaf opdrachtgever
Paraaf opdrachtnemer

2

Overeenkomst betreffende Wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst voor het
beheren van maatwerk appHcaties t.b.v. de afdeling ICT bij bet ministerie van
Financien, met kenmerk 201200123.002.044

De ondergetekenden:

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van het ministerie van
Financien, namens deze,
Hoofd ICT-Diensteni I
hierna te noemen: “Opdrachtgever”,

en,
2. KnowledgePlaza Professionals By, (statutair) gevestigd te Apeldoorn,

te dezen vertegenwoordigd doorl I
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

- Partijen een Dienstverleningsovereenkomst met kenmerk 201200123.002.044 hebben
gesloten met betrekking tot het beheren van maatwerk applicaties.

- wI]ztging van deze tussen partijen gesloten Nadere overeenkomst noodzakeli]k wordt
geacht, en behoudens bet hieronder beschrevene voor het overige geen wijziging van
de reeds gemaakte afspraken beogen:

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1, de in voornoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde tijdsperiode wordt verlengd
met 12 maanden waardoor deze Overeenkomst op 31 augustus 2014 eindigt.

2. het in voornoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde maximaal declarabel bedrag
wordt verhoogd meti Ifinci. BTW en reis- en verblijf- en overige kosten). De
prijs is bepaald op basis van 52 X 4 uur ten behoeve van Ontwikkelwerkzaamheden en 4
uur per rnaand ten behoeve van Projectleiding. Zonder voorafgaande goedkeuring
dezerzijds zal dit bedrag door u niet worden overschreden.

3. de totale maximale vergoeding voor deze Overeenkomst komt hiermee op € 64.275,20
(inclusief BTW);

4. De facturen dienen, onder vermelding vani I
worden verzonden aan:



Aldus op de Iaatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevotid
ondettekend,

Plaats: Den Haag r
2013

•1

De r1inister van Financien

namens deze,

Plaats: Den Hag
Datum: 2013

KnowledgePlaza Professionals BV

namens deze, /

Hoofd ICT-Diensten Managing Consultant

Contractnummer 201200123.002.0441 Paraaf opdrachtgever 2
Paraaf opdrachtnemer
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