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Cluster 'x' Aanbesteding "K" Cluster vervangen door aanbesteding 

Inleiding 

In dit Cluster worden drie typen Producten ondersctieiden: 
• Basis Producten 
• Additionele Producten 
• Speciale Producten (komen niet uoor in de conformiteitlijst). 

Binnen dete aanbesteding worden drie tnpen 
Producten onderscheiiien: 
• Basisproducten 
• Additionele Producten 
• Speciale Producten (komen niet 'Joor in de 
, — j ^ T — " — 

Cluster vervangen door aanbcstadbl f 

1 Basis Producten en/of 'diensten: Generiek 
1 2 3 4 5 

De oniierstaande eisen zijn van toepassing op alle typen Producten welke binnen dit 
Cluster worden onderscheiden 

Oe onderstaande eisen zijn von toepassing ap alle 
typen Producten welke binnen deie aanbesteding 

Cluster vervangen door aanbesteding 

14 Levering 1 2 3 4 S 

1.1.2 

De Webshop bevat in ieder geval alle Producten die voorkomen in de Prijslijst en 
die behoren tot de scope van dit Cluster, m.u.v. Producten die niet aan de 
gestelde eisen in de conformilei tenl i jst voldoen (deze mogen niet worden 
opgenomen in de Webshop) Bij twi j fel of een product uit de Prijslijst to t de scope 
behoort , t reedt Opdrachtnemer in overleg met de Beheerder Webshop. 

Eis 

De Webshop bevat in ieder geval alle Producten 
die voorkomen in de Prijslijst en die behoren lo t 
de scope van deze aanbesteding, m.u.v. 
Producten die niet aan de gestelde eisen in de 
conformiteitenl i jst voldoen (deze mogen niet 
worden opgenomen in de Webshop). Sij twi j fe l 
o f een product uit de Prijslijst tot de scope 
behoort, t reedt Opdrachtnemer in overleg met 
de Beheerder Webshop. 

Cluster vervangen door aanbesteding 

Nog valide? 

Als het goed is schaffen de Deelnemers de 
Producten via Digilnkoop aan. Eisen t.a.v. een 
webshop zijn dus niet meer valide, maar dienen 
mogelijk anders te worden geformuleerd. Dit, 
omdat de Opdrachtnemer we l moet voldoen 
aan de eisen van Digiinkoop. Ander punt is dat 
nog niet alle Deelnemers zijn aangesloten op 
Digiinkoop. Hoe gaan we hier mee om? 

1.1.3 

De voorraad van elk Product dient vermeld te worden in de Webshop bij het 
Product. De vermelde voorraad bij het Product in de Webshop is tdenliek aan de 
voorraad zoals venneld bij dat Product in de Prijslijst. 

Eis 

Nog valide? 
Als het goed is schaffen de Deelnemers de 
Producten via Digilnkoop aan. Eisen t.a.v. een 
webshop zijn dus niet meer valide, maar dienen 
mogelijk anders te worden geformuleerd. Dit, 
omdat de Opdrachtnemer we l moet voldoen 
aan de eisen van Digiinkoop. Ander pun l is dat 
nog niet alle Deelnemers zijn aangesloten op 
Digiinkoop. Hoe gaan we hier mee om? 

1.1.4 

Opdrachtnemer is verplicht alle Producten die voorkomen in de Webshop te 
leveren. 

Eis 

Nog valide? 
Als het goed is schaffen de Deelnemers de 
Producten via Digiinkoop aan. Eisen t.a.v. een 
webshop zijn dus niet meer valide, maar dienen 
mogelijk anders te worden geformuleerd. Dit, 
omdat de Opdrachtnemer we l moet voldoen 
aan de eisen van Digiinkoop. Ander pun l is dat 
nog niet alle Deelnemers zijn aangesloten op 
Digiinkoop. Hoe gaan we hier mee om? 

1.1.5 
Levering van de Producten kan van ieder fabrtcaat of merk zijn dat leverbaar is 
binnen de scope van dit Cluster. Eis 

t e w r i n f van d t Producten kan van ieder 
fabricaat of merk zijn dat leverbaar is binnen de 
scope van deze aanbesteding. 

Cluster vervangen door aanbesteding 

1.1.6 
De te leveren Producten zijn nieuw en niet refurbished tenzij anders 
overeengekomen. 

Eis 

1.1.7 
Op ver ioek van de Deelnemer moet Refurbished apparatuur geleverd kunnen 

worden. 

1.1.8 
De te leveren Producten dienen indien noodzakelijk inclusief Product 
gerelateerde systeemprogrammatuur waaronder f i rmware of microcode worden 
geleverd 

Eis 

1.1.9 

Aangekochte Producten worden gewaarborgd voor Productiefouten. In geval van 
een Productiefout, zal de Opdrachtnemer alle geleverde Producten van de 
betreffende serie bij alle Deelnemers kosteloos binnen de reguliere leverti jd 
repareren of vervangen door een identiek of gelijkwaardig Product (met 
minimaal dezelfde funct ional i tei t en specificaties), waarbij alle bi jkomende 
kosten die verband houden met de reparatie of vervanging, zoats o.a. ( in temj 
transport, in- en uitpakken en DOA-test, gedragen zullen worden door 
Opdrachtnemer. 

Eis 

1.1.10 

Gedurende de periode dat een Product kan worden besteld bij Opdrachtnemer 
zullen er van de zijde van Opdrachtnemer geen dusdanige modificaties zijn aan 
het Product, waardoor een wijziging aan de system-image noodzakelijk is die van 
invloed is op de werking van de in gebruik zijnde Producten van hetzelfde model 
bij Deelnemer. 

Eis 

1.1.11 

Inschrijver levert een artikeloverzichl aan in Excel- of ODF-formaat van alle 
artikelen die voorkomen in de Prijslijst. Dit artikeloverzicht bevat de uri van de 
Prijstijst en dient te worden opgenomen als onderdeel van bijlage "Extra 
Informat ie" Dit artikeloverzicht dient in volgorde de volgende gegevens te 
bevatten. 

• Het art ikelnummer van de fabrikant, 
• Het merk van het artikel. 
• Het art ikelnummer van de Inschrijver. 
• Omschrijving van het artikel zoals vermeld in de Prijslijst. 
• De Categorie zoals vermeld in Bijlage Overzicht Categorieën waartoe dit artikel 
behoort. 
• Het unieke zoekcnterium binnen de Pnjslijst van het artikel. 

Eis 

Klopt de verwijzing naar de bijlage nog? Zo nee. 
wat moet het dan zijn? 

1.2 Garant ie en onderhoud 1 2 3 4 5 

1.2.1 
De garantie die door de fabrikant wordt afgegeven op de geleverde Producten 
geeft Opdrachtnemer onverminderd door aan de Deelnemer. 

Eis 

1,2,2 De garantie gaat in op de dag volgend op de levering Eis 

1.2.3 
Kosten kunnen niet doorberekend worden bij een garantieafhandeling; dus 

bi jvoorbeeld geen verzendkosten, voorri jkosten, arbeidsloon of materiaalkosten. Eis 

12 4 

Voor de Producten, inclusief de inbouw-opties maar exdusief taptop-pc accu's, 
geldt standaard een Next-Business-Day Response service voor een periode van 3 
jaren met een optie to t verlengen van maximaal tweemaal eén jaar, gelijktijdig bij 
de bestelling op te geven of minimaal een maand voordat de termijn van 3 jaar 
verstri jkt. Het complete servicebedrag wordt vooruit aan Opdrachtnemer 
betaald. 

Eis 

1.2.5 

In het geval van NBD-response is er uiterlijk de Werkdag na aanmelding een 
monteur aanwezig op de k)catie(in Nederland} van het defecte Product. De 
monteur analyseert en repareert Indien reparatie niet direct mogelijk is, wordt 
het Product binnen vijf Werkdagen definit ief gerepareerd op locatie van het 
Product of kosteloos vervangen door een goedwerkend identiek Product, 
eventueel met hergebruik van nog werkende componenten. 

Eis 

In het geval van Next Business-Day Response is 
er uiterlijk de Werkdag na aanmelding een 
monteur aanwezig op de 1ocatie(in Nederlandj 
van het defecte Product. De monteur analyseert 
en repareert Indien reparatie niet direct 
mogelijk is. word t he l Product binnen vijf 
Werkdagen definit ief gerepareerd op locatie van 
het Product of kosteloos vervangen door een 
goedwerkend identiek Product, eventueel met 
hergebruik van nog werkende componenten. 

NBD vervangen door Next-Business-Day 
Response t.v.m. uni formitei t Anders dient er 
gebruikgemaakt te worden van een 
begrippenkader en die vervolgens erg lijvig 
wordt . 

1.2 6 

In geval van garantie wordt een defect Product binnen 30 dagen defini t ief 
gerepareerd of kosteloos vervangen door een goedwerkend identiek Product, 
eventueel met hergebruik van nog werkende componenten. 

Eis 

In geval van garantie wordt een defect Product 

binnen 30 dagen definit ief gerepareerd. 

Onderscheid maken tussen vervanging en 

reparatie. Zie ook 1.1.7 



Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, dan 
mag het Product kosteloos worden vervangen 
door een goedwerkend identiek Product, 
eventueel met hergebruik van nog werkende 
componenten welke afkomstig zijn uit het 
geretourneerde product.  

Onderscheid maken tussen vervanging en 
reparatie. Zie ook 1.1.6 

Onderhoud zal Opdrachtnemer uitvoeren op basis van de door de 
Opdrachtnemer algemeen toegepaste onderhoudsvoorwaarden inzake het 
betreffende Product. Deze onderhoudsvoorwaarden dienen met de Inschrijving 

leegezonden te worden. 

Opdrachtnemer zal onderhoud uitvoeren op 
basis van de door de Opdrachtnemer algemeen 
toegepaste onderhoudsvoorwaarden inzake het 
betreffende Product. Deze 
onderhoudsvoorwaarden dienen met de 
Inschrijving meegezonden te worden. 

Tekstuele correctie[s), 

Deze onderhoudsvoorwaarden kunnen gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst uitsluitend na schriftelijke instemming van de CBO worden 
aangepast. 

Deze onderhoudsvoorwaarden zijn niet van toepassing voor zover deze strijdig 
zijn met de Overeenkomst.  

Deze onderhoudsvoorwaarden kunnen 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
uitsluitend na schriftelijke instemming van de 
CCM worden aangepast.  

CBO aangepast naar actualiteit: CCM. 

Opdrachtnemer garandeert dat onderdelen of gelijkwaardig vervangende 
onderdelen van de Producten nog tenminste 5 jaar leverbaar zijn, geteld vanaf de 
leveringsdatum.  
Indien het Product een Tempest-behandeling ondergaat door een gespecialiseerd 
bedrijf, blijft de standaard garantie behouden.  

ninimale technische levensduur van de aangeboden Producten, met 
uitzondering van verbruiksmaterlalen, schoonmaakmaterialen en aan slijtage 
onderhevige Producten, bedraagt 4 jaar als aan de richtlijnen van de fabrikant 
wordt voldaan. 

De minimale technische levensduur van de 
aangeboden Producten, met uitzondering van 
verbruiksmaterlalen, schoonmaakmaterialen en 
aan slijtage onderhevige Producten, bedraagt 4 
jaar als aan de richtlijnen van de fabrikant wordt 
voldaan. Uitzondering hierop vormen producten 
waarvan de levenduur in een andere eis nader 
wordt gespecificeerd. 

Uitzondering toegevoegd om ingedekt te zijn 
geval van eventuele discrepanties in eisen. 

Het is mogelijk om de standaard garantieperiode onder minimaal dezelfde 
voorwaarden optioneel jaarlijks te verlengen tot maximaal 5 jaren na verwerving. 

Duurzaamheid ; 
Agentschap NL stelt samen met de markt duurzaamheidscriteria op voor 
verschillende productcategorieën. Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd 
van de Overeenkomst ten minste te voldoen aan de meest actuele 
duurzaamheidscriteria die van toepassing op de bedoelde Producten. De 
criteriadocumenten zijn thans te vinden op: 
http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/milteucriteria. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) stelt samen met de markt 
duurzaamheidscriteria op voor verschillende 
productcategorieën. Opdrachtnemer dient 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten 
minste te voldoen aan de meest actuele 
duurzaamheidscriteria die van toepassing op de 
bedoelde Producten, De criteriadocumenten zijn 
thans te vinden op: 
http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/milieu 
criteria. 

Agentschap NL is samengevoegd met Dienst 
Regelingen en heet tegenwoordig RVO. 

Opdrachtnemer voldoet aan de wettelijke maatregelen inzake het Besluit beheer 
elektrische en elektronische Apparatuur (BEA). 

X —> Regel verwijderen Besluit is komen te vervallen per 14-02-2014. 

https;//zoek.ofricielebekendmaklngen.nl/blg-
322098.pdf 

Opdrachtnemer voldoet aan de wettelijke maatregelen inzake de Regeling 
beheer elektrische en elektronische Apparatuur (REA). 

Opdrachtnemer voldoet aan de wettelijke 
maatregelen inzake de Regeling afgedankte 
elektrische en elektronische Apparatuur 

Regeling is komen te vervallen per 14-02-2014. 
Bron: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017053/2011-
03-05 

Nieuw: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/2016-
02-02 

Kunststofonderdelen zwaarder dan 25gr bevatten niet meer dan 0,1!4 • 
(gewichtsprocent) vlamvertragende stoffen of preparaten waaraan een van de 
volgende risicozinnen Is toegekend als vastgesteld in Richtlijn 67/548/EEG: 

R4S (kan kanker veroorzaken] 
R46 [kan ergelijke genetische schade veroorzaken) 
R60 (kan de vruchtbaarheid schaden) 
R61 (kan het ongeboren kind schaden) 

Voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in 
kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g mogen 
geen vlamvertragende stoffen of preparaten 
bevatten waaraan één van de volgende 
risicolinnen in de zin van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 is toegekend: 

• R45 (kan kanker veroorzaken); 
• R46 (kan erfelijke genetische schade 
veroorzaken): 
• R60 (kan de vruchtbaarheid schaden); 
• R61 (kan het ongeboren kind schaden). 

Actuele minimumeis als beschreven in 
document: Milieucriteria voor het 
maatschappelijk verantwoord inkopen van 
Hardware voor eindgebruikers 
Versie 26 januari 2016". (Zie: 
https://www.pianoo.nl/document/10523/produ 
ctgroep-hardware) 

Opdrachtnemer draagt zorg dat producten op 
een milieuvriendelijke manier kunnen worden 
beheerd, door het beschikbaar stellen van 
gebruiksaanwijzingen en/of cursussen voor fT-
medewerkers. 

De gebruiksaariwijzing wordt vooraf op de 
computer geladen (of in het geval van een 
scherm bij de stuurprogramma software 
geleverd], zodat de gebruiker ervan kennis kan 
nemen. Daamaast is de gebruiksaanwijzing 
beschikbaar via een website. In de 
gebruiksaanwijzing kunnen onderwerpen als het 
gebruik van de energiebesparende functies aan 
bod komen. Een andere mogelijkheid is dat een 
eenvoudige cursus [interactief, overeenkomstig 
de aard van de apparatuur) of een 
informatiepakket wordt aangeboden. 

Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt, 
dienen deze voor minstens S0% uit gerecycleerd 
materiaal te bestaan. Wanneer voor de 
eindverpakking kunststofzakken of-vellen 
worden gebruikt, dienen deze voor minstens 
75K uit gerecycleerd materiaal te bestaan of 
moeten deze overeenkomstig de definities van 
EN 13432 biologisch afbreekbaar of 
composteerbaar zijn. 

Actuele minimumeis als beschreven in 
document: Milieucriteria voor het 
maatschappelijk verantwoord inkopen van 
Hardware voor eindgebruikers 
Versie 26 januari 2016". (Zie: 
https://www.pianoo.nl/document/10523/produ 
ctgroep-hardware) 

Actuele minimumeis als beschreven in 
document: Milieucriteria voor het 
maatschappelijk verantwoord inkopen van 
Hardware voor eindgebruikers 
Versie 26 januari 2016". (Zie: 
https://www.pianoo.nl/document/10523/produ 
ctgroep-hardware) 



Functies voor energiebeheer zijn op de 
apparatuur zelf aanwezig (bij producten waarop 
dit van toepassing is, zoals bijv. 
televisieschermen, moni toren, pc's, laptops, 
smartphones, tabiets. e t c ) . 

Opdrachtnemer dient desgevraagd duidelijk bij 
de producten aan te kunnen geven dat de 
functie voor energiebeheer op de apparatuur 
aanwezig is, waar deze zich bevindt en hoe deze 
moet worden bediend 

Opdrachtnemer dient van alle Producten die 
stroom verbruiken aan te kunnen geven wat het 
daadwerkeli jke verbruik (In Watt) in de volgende 
standen is: 

- aan-stand (in Wat t ] 
- slaap-stand (in Wat t ) 

- u i t s t a n d (In Wat t )  

Actuele minimumeis als beschreven in 

document: Mil ieucriteria voor het 
maatschappelijk verantwoord inkopen van 
Hardware voor eindgebruikers 
Versie 26 januari 2016". (Zie: 
h t tps ; / /www. pianDO.nl/document/10523/produ 
ctgroep-hardware) 

Deze eis werd in eerdere aanbestedingen bij 
verschillende onderdelen genoemd. Algemener 
gemaakt, zodat deze In elke aanbesteding kan 
gelden. 

Opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van 
de opdracht geen gebruik van Producten en 
opties waarvan hij weet of vermoedt of waarvan 
bekend is dat bij de productie ervan de lokale 
wet- en regelgeving ten aanzien van 
watergebruik, waterzuivering, 
chemicaliëngebruik en afvalmanagement, niet is 
nageleefd. Evenmin betrekt opdrachtnemer 
producten of materialen van toeleveranciers van 
wie hij weet of vermoedt of van wie bekend is 
dat hi j de bovenbedoelde lokale wet- en 
regelgeving niet naleeft. 

Toegevoegd: Was eis vanuit oude EASI 

aanbesteding 

Middelen, zoals lege cartridges, onderdelen en 
verpakkingen, worden, indien opdrachtgever dit 
wenst, door opdrachtnemer retourgenomen en 
op een duurzame ert mi l ieuverantwoorde 
manier verwerkt. 

De Producten beschikken over de functionali teit 
om middels configuratie instellingen het 
energieverbruik buiten kantooruren te 
minimaliseren.  
De Opdrachtnemer biedt een dienst om 
gedurende de gebruiksperiode het 
energieverbruik te minimaliseren. 
BESCHRIJVEN?  

De Producten beschikken over de functionali teit 
om eindgebruikers te informeren over de eigen 
gerealiseerde duurzaamheidprestatie. 

De Producten bevatten hergebruikte materialen  
of bio plastics. 
De Fabrikant van de producten voorziet in een 
End of Life Management proces om de impact 
op het mil ieu te minimaliseren, waaronder 
hergebruik van toner calridges, onderdelen en 
producten.  

Energie-efficiënt ie van de bedrijfsstand 

Er worden punten worden toegekend voor elke 
5 % lager energieverbruik dan in de technische 
specificaties voor de bedrijfsstand 
gespecificeerd, gemeten volgens de Test 
Method for Determining Imaging Equipment 
Energy Use Version 2.0 - Final May-2012 of een 
gelijkwaardige methode. 

Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om een 
technisch dossier van de fabrikant. Een 
testverslag waarui t bli jkt dat de producten aan 
deze criteria beantwoorden, wordt ook 
aanvaard. 

Mngsii]Kneaen aemonTage en recvciing  
Naarmate de producten gemakkelijker kunnen 
worden gedemonteerd en de 
kunststofonderdelen beter kunnen worden 
gerecycleerd, word t dit deel van de inschrijving 
hoger gewaardeerd: 
\S De aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, 

bereikbaar met gangbaar gereedï^hdp en voor 
zover mogelijk genormaliseerd. 
[£ Kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g zijn 
overeenkomstig ISU 11469:2000 of een 
gelijkwaardige norm voorzien van een 
permanent merkteken ter identif icatie van het 
materiaal. Dit cri terium geldt niet voor 
geëxtrudeerde kunststofmaterialen en de 
lichtgeleider van vlakke beeldschermen. 

E Kunststofonderdelen moeten uit een polymeer 
of compatibele polymeren bestaan, behalve de 
behuizing, die uit niet meer dan twee scheidbare 
soorten polymeer moet bestaan. 
Verificatie 

De Inschrijver kan worden gevraagd om een 
testrapport te overleggen met delails over de 
demontage van de personal computer. Dit 
rapport dient een expiosietekening van de 
personal computer le bevatten waarop de 
belangrijkste onderdelen en eventuele 



Gerecycleerd materiaal en recyclebaarheid (voor 
PC's, notebooks en schermen) 
Naarmate de externe kunststofkasi van de 
systeemeenheid, het scherm en het toetsenbord 
voor een groter gewichtspercentage uit post-
consumer gerecycled materiaal bestaat, word t 
dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd. 
Het gewichtspercentage post-cunsumer 
gerecycled materiaal dient ten minste l O K te 
zijn. 

Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om een 
verklaring met betrekking to t het percentage 
post-consumer gerecycleerd materiaal. 

[In verband met de Europese Energie Efficiency 
Richtlijn 2012/27/EU moet dit gunningscriterium 
verplicht worden toegepast op Rijksinkopen) 
Meest energie-eff idënte PC's en notebooks 
Er worden punten toegekend voor elke 5 % lager 
energieverbruik dan de specificaties in 
minimumeis M E I 'Energy Star'-eisen voor 
computer en/of monitor. 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om een 
technisch dossier van de fabrikant. De 
onderbouwing zal liggen in het opleveren van de 
TEC waarde (en bi jbehorend test rapport) 
waarmee de fabrikant laat zien dat het product 
inderdaad x S beter is. 

Geen vlamvertragende stoffen of preparaten 
Naarmate een groter deel van de 
kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g geen 
vlamvertragende stoffen of preparaten bevatten 
waaraan een van de onderstaande risicozinnen 
is toegekend als vastgelegd In richtlijn 
1272/2008, wordt dit deel van de inschrijving 
hoger gewaardeerd: j 

• R45 (kan kanker veroorzaken) 
• R46 (kan erfelijk genetische schade 
veroorzaken) 

• R60 (kan de vruchtbaarheid schaden) 
• R61 (kan het ongeboren kind schaden) 

Omdat er reststoffen [trace amounts] aanwezig 
kunnen zijn wordt bij een eventuele praktijktest 
voldaan aan dit cri terium als er maximaal 0 , 1 % 
[gewichtsprocent) van de betreffende stoffen 
aanwezig is. 

[Alleen van ttrepassmg op  
beeldverwerkingsapparatuur die voor 
monochroom afdrukken of kopiëren een 
snelheid van minder dan 25 afbeeldingen per 
minuut voor A4-formaat kan bereiken) 

Dubbelzijdig afdrukken 
Er worden punten toegekend voor 
beeldverwerkingsapparatuur die met een 
automatische eenheid voor dubbelzijdig 
afdrukken/kopiëren (een duplexeenheid) is 
uitgerust. De duplex afdruk- en/of 
kopieerfunclie moet in de oorspronkeli jke 
officiële software van de fabrikant standaard zijn 
Ingesteld. 

Verificatie 
De Inschrijver kan gevraagd worden o m 
documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dal 
aan bovenstaande criteria wordt voldaan. 
Producten met een type 1 mil ieu-etikettering of 
-verklar ing die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt , worden geacht te voldoen. Een 
verklaring van de fabrikant waaruit bli jkt dat aan 
deze eisen is voldaan, word t ook aanvaard. 

Voor toel ichting op type I mil ieu-etikettering zie: 
h l t ^ ' l l ^ , . ^ ^ » l / M F M - < : h „ „ / M „ f » , / M C M F M K n -

Soclal Return 
De Opdrachtnemer verpl icht zich tot het leveren van een redelijke inspanning to t 
het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen bovenop de bestaande formatie 
van de Opdrachtnemer voor mensen met een grote(re] afstand tot de 
arbeidsmarkt bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst, conform het 
beschrevene in paragraaf 3.3 Social return van dit Beschrijvend document. 

Techniek 
Elektrische Producten die niet uitsluitend op 
accu's of batter i jen funct ioneren, zijn geschikt 
voor een netspanning van zowel 110 als 230 volt 
en 50/60 Hz. Bij Producten welke voorzien zijn 
van een eigen voeding: deze is zelfschakelend. 

Deze eis werd in eerdere aanbestedingen bij 
verschillende onderdelen genoemd. Algemener 
gemaakt, zodat deze in elke aanbesteding kan 
gelden. 

Producten kunnen worden voorzien van een passieve RFlD-tag. De RFID bevat 
een nummer dat uit 2 delen beslaat: een leveranderscode (nader te bepalen) en 
een uniek nummer (uniek t.a.v. alle RFlD-tags die door Opdrachtnemer aan alle 
Deelnemers wordt verstrekt). De RFID-tag word t geleverd door de 
Opdrachtnemer.  
Product is voorbereid om m.b.v. een anti-diefstal beveiligingsmiddel, bijv. een 
Kensington lock of vergelijkbaar, vastgelegd te worden. 

Basisproducten en/of-diensten 

De onderstaande eisen zijn binnen deze aanbesteding van toepassing op de specifiek 
hieronder genoemde Prodijcten.  



Additionele Producten en/of -diensten 

Additionele Producten zijn Producten die tiovenop de Basisproducten extra 
functionaliteiten bieden. Een Additioneel Product kan dus niet zonder Basisproduct 
warden verworven. Bepaalde Additionele Producten kunnen uitsluitend in combinatie met 
bepaalde Basispraducten afgenomen worden. Voor de Additionele Producten gelden 

m i f / J j n iinctrtrlMnrl in MM TnriMnHtt 

Algemeen 

Speciale Producten en/of -diensten 

speciale Producten zijn Producten die in combinatie met Basisproducten, en in 
voorkomende gevallen Additionele Producten, worden verworven. Deze Producten maken 

logisch onderdeel uit van het Cluster, maar zijn niet op voorhand te beschrijven. Vaar 
Speciale Producten zal altijd daor de Deelnemer af CBO een offerte wortien aangevraagd, 

Speciale Producten zijn Producten die in combinatie 
met Basisproducten, en in voorkomende gevallen 
Additionele Producten, worden verworven. Deze 
Producten maken een logisch onderdeel uit van deze 
aanbesteding, maar zijn niet op voorhand te 
beschrijven. Voor Speciale Producten zal altijd daar 
de Deelnemer of CCM een offerte warden 

CBO aangepast naar actualiteit: CCM. 
Tevens: Cluster vervangen door aanbesteding 

Algemeen 
Indien een Deelnemer een accessoire binnen deze aanbesteding wi l afnemen dat 
niet voorkomt in de Webshop, is het mogetijk dat de Deelnemer middels een 
offerteaanvraag aan Opdrachtnemer vraagt of Opdrachtnemer het bewuste 
accessoire toch kan leveren en tegen welke prijs. In dit geval zijn de 
marktconformite i tmethoden die betrekking hebben op inkoopprijs plus 
opslagpercentage en de Laagste Prijsgarantie van toepassing. Als Opdrachtnemer 
het gevraagde accessoire niet kan leveren (tegen de Laagste Prijs], dan is 
Deelnemer gerechtigd het bewuste accessoire af te nemen bi j de leverancier die 
wel tegen de Laagste Prijs kan leveren. 

Indien een Deelnemer een Product binnen deze 
aanbesteding wi l afnemen dat niet voorkomt in 
de Webshop, is het mogelijk dat de Deelnemer 
middels een offerteaanvraag aan 
Opdrachtnemer vraagt of Opdrachtnemer het 
bewuste Product toch kan leveren en tegen 
welke prijs. In d i l geval zijn de 
marktconformite i tmethoden die betrekking 
hebben op inkoopprijs plus opslagpercentage en 
de Laagste Prijsgarantie van toepassing. Als 
Opdrachtnemer he l gevraagde Products niet 
kan leveren (tegen de Laagste Prijs), dan is 
Deelnemer gerechtigd het bewuste Product af te 
nemen bij de leverancier die wel tegen de 
Laagste Prijs kan leveren. 

Generieker gemaakt, zodat deze als algemene 
eis kan gelden voor alle aanbestedingen. 

Nog valide? 
Als het goed is schaffen de Deelnemers de 
Producten via Digiinkoop aan. Eisen t.a.v. een 
webshop zijn dus niet meer valide, maar dienen 
mogelijk anders te worden geformuleerd. Dit, 
omdat de Opdrachtnemer wel moet voldoen 
aan de eisen van Digiinkoop. Ander punt is dat 
nog niet alle Deelnemers zijn aangesloten op 
Digiinkoop. Hoe gaan we hier mee om? 

Opdrachtnemer is bereid om op verzoek van Deelnemer te komen to t 
maatwerkonderhoud indien de algemeen toegepaste onderhoudsvoorwaarden 
inzake het betreffende Produa tekortschieten in de opinie van Deelnemer. 
De voorwaarden voor het maatwerkonderhoud zullen behalve wat betreft de 
door Deelnemer gewenste afwijkingen ten opzichte van deze algemeen 
toegepaste onderhoudsvoorwaarden niet strijdig zijn met het gestelde in de 
Overeenkomst. 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

verslag 
(SSC-i DJIjaanvullend 

Verslag Expertgroep BVLAM 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

12 mei 2016 

UBR HIS 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Wilhemina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2S00 EA Den Haag 
www.hislct.nl 

Contactpersoon 

Datum 
13 mel 2016 

Kenmerk 

Opening 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 opent de vergadering en zit het eerste overleg voor. De volgende 
bijeenkomsten zullen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m j | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ | , deelprojectleiders 
respectievelijk van AM en BVL, de voorzittersrol op zich nemen. 

Introductie \ kennismaking 
Na een korte voorstelronde wordt overgegaan naar de mededelingen. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vertegenwoordigt de Belastingdienst. Echter, doorzi jn deelname 
aan verschillende Expertgroepen, wordt gezocht naar een vervanger. 

Roger adviseert iedereen om het Strategiedocument versie 0.4. voor de volgende 
bijeenkomst te lezen. (Act ie exper ts ) 
Hij geeft een korte samenvatting. 

Mobiele printers vallen onder accessoires. Bij het uitwerken van de 
aanbestedingen moet nog aandacht worden besteed aan een heldere scheidslijn 
tussen de mobiele printers die vallen onder de aanbesteding accessoires, en de 
aanbesteding printerfaciliteiten. Als een willekeur aan netwerkprinters In 
Accessoires besteld kunnen worden, nemen de beheerkosten op deze 
netwerkprinters toe. 
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^ ^ ^ f g e e f t terugkoppeling met zijn eerste indrukken van de haalbaarheidstoets 
EASI2016. ICT Nederland zal een verslag maken van deze bijeenkomst en het 
concept verslag afstemmen met de markt. Het verslag van de haalbaarheidstoets 
is input voor verdere besprekingen met betrekking tot het concept 
strategiedocument. 

Tijdens de haalbaarheidstoets Is gerefereerd aan de aanbesteding van de 
Belastingdienst met een alternatief voor het mechanisme van een korting op een 
openbare prijslijst.Actie wil ons aan de documenten helpen. 
Hij gaat de documenten (inclusief de leerpunten/ lessons learned) plaatsen In de 
samenwerkingsruimte die de Belastingdienst voor het programma heeft gemaakt. 
Expertgroep BVLAM is trouwens welkom a.s. woensdag in de Gebruikersgroep. 
Daar zal een presentatie over de samenwerkingsruimte gegeven worden. Actie 
exper ts : Desgewenst de gebruikersgroep op 18 mei 2016 bijwonen. 

Rol van de Expertgroep BVLAM 
De expertgroep acteert onder het mandaat van de gebruikersgroep (EG) en Is 
intensief betrokken bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Doordat 
deze EG veel aanbestedingen in behandeling neemt, verwachten we dat er veel 
input omtrent de uitwerking van de stukken gevraagd zal worden. Het 
projectteam adviseert de Expertgroep(EG)-leden voldoende tijd te reserveren in 
de eigen agenda. 
De EG-leden worden geacht de achterban te betrekken en zodoende de Input 
namens de deelnemer te leveren voor de aanbestedingen. 
Als EG-leden behoefte hebben aan een apart overleg In de eigen organisatie, dan 
is het projectteam op uitnodiging hiertoe bereid. 
^^^|(Belastlngdlenst) geeft aan het projectteam op 25 mei a.s. uit te willen 
nodigen. (Actie: 

Planning 
De projectplanning wordt nader toegelicht. 
De planning Is dat er 5 aanbestedingen tegelijkertijd in oktober worden 
gepubliceerd. 

Let op! Wat binnen ËG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de 
aanbesteding mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen 
worden verspreid._De documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) 
geclassificeerd. 

PvE 
Aan de experts BVLAM werd gevraagd of ze aanvullende opmerkingen hebben 
over de PvE's. 
In het algemeen hebben de experts nog geen opmerkingen. 
Een voorstel om vernieuwing in te brengen aangaande draadloos hardware werd 
genoemd. Bijvoorbeeld de eis van 6-cellen in laptop vervangen door een eisen 
werkduur en levensduur van de accu. 
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Leveringsbetrouwbaarheid: 
De kwaliteit van leveren heeft een hoge prioriteit. 
Momenteel staan producten in de webshop van de accessoire leverancier die niet 
leverbaar blijken te zijn. Leveranciers in EASI2Ó16 leveren een breed assortiment. 
Door het afsluiten van meerdere Nadere Overeenkomsten verwacht het 
projectteam dat deze situatie zich niet meer voordoet. 
Een zorg werd uitgesproken over het beheer van meerdere merken als de 
deelnemers over diverse producten van meerdere partijen kunnen beschikken. 
Dit wordt deels ondervangen door het sluiten van een NOK voor een langere 
periode. Deze werkwijze staat in het strategiedocument beschreven. 

Past Performance is met de nieuwe aanbestedingswet slechts mogelijk bij zeer 
ernstige schendingen van contracten. Leveranciers met een slechte 
leveringsbetrouwbaarheid in vorige contracten, kunnen niet worden uitgesloten in 
de nieuwe aanbesteding. 

Beeldschermen: 
Spir-lt heeft behoefte aan high-end beeldschermen. Het stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van beeldschermen (beeldformaat, resolutie, kleurweergave) i.v.m. de 
leeskwaliteit van documenten. 
Act ie deelpro ject le iders: Ergonomie eis verwerken In PvE => 
Act ie: De Experts wordt gevraagd speciale eisen aan te leveren om deze in de 
PvE's toe te voegen. 

Arbo: 
Arbo dienstverlening wordt soms uitbesteed. Een geïntegreerde dienstverlening 
van Arbo-advies, systeemkeuze, levering, implementatie en begeleiding van 
eindgebruikers. Dient deze dienstverlening als aanvullende dienst meegenomen te 
worden in de aanbesteding? 
Act ie exper ts : Aangeven wel/ niet meenemen als aanvullende dienst In de 
aanbesteding. In eigen organisatie nagaan in hoeverre wij deze els mee moeten 
nemen. 

EZ merkt op dat de eisen voor aanbesteding Mobiele ICT werkplekken geënt zijn 
op telefoontoestellen. Dit komt door het overnemen van de eisen uit voorgaande 
aanbesteding. De eisen zullen aangevuld worden met meer specifieke eisen op 
gebied van Mobiele ICT werkplekken. 
Belastingdienst adviseert de minicompetitie voor tabiets niet uitsluitend op prijs te 
gunnen, maar voor ook op kwaliteit. 

Refurbishment: 
Wat is onze inkoopbehoefte als het gaat om refurbished hardware? 
Over het algemeen geven de experts een negatief advies. 
Refurbishen is wel een optie indien het wordt uitgevoerd met éigen onderdelen. 

Afvoeren van hardware: 
Categoriemanagement IWR gaat de afstoot van onze producten in samenwerking 
met Domeinen separaat organiseren. 
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RWS: De mogelijkheid om hardware af te stoten via de leveranciers bestaat. 
Act ie deelpro ject le iders: Recht op afstoot gekoppeld aan leverende partij 
uitzoeken waarbij de leverancier een vergoeding verleent. 

L e a s e / huur: 

Er is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Aanvullende diensten: 
In de huidige contracten worden met D W procedures 
(dienstverleningsverbetering) aanvullende diensten of speciale diensten 
(deelnemersspecifiek) afgenomen. Hierdoor Is een wildgroei aan aanvullende 
diensten ontstaan. 
Een deel kan wellicht gestandaardiseerd worden. 
Voorbeelden zijn Devicemanagement, en het labellen van hardware door de 
leverancier. 
Act ie : Project team zet "aanvullende dienstverlening" op de agenda voor de 
volgende bijeenkomst . 
Lijst aanvullende diensten: nadenken of de diensten meegenomen moeten 
worden in de aanbestedingen. Aanvullen als er diensten niet op de lijst staan. 
(Actie Experts). 
Digilnkoop: 
Vermoedt wordt dat niet alle Deelnemers een koppeling hebben met Digilnkoop. 
Er wordt naar gestreefd dat de leveringen van met name Accessoires vla een 
webshop van de leverancier worden verworven. 
Bij sommige Deelnemers kunnen eindgebruikers/ medewerkers zelf via een 
bestelportaal kleine bestellingen plaatsen. Voorraden van kleine accessoires wordt 
hiermee vermeden. 

EG-leden melden dat momenteel niet alle werkplekhardware bij Fujitsu via een 
webshop wordt besteld. Bestellingen worden ook per e-mall of soms telefonisch 
bij de leverancier geplaatst. 

Onderhoud en garantie voor EUD en tabiets: 
Verlengen van de productlevensduur Is niet gewenst door de korte technische 
levensduur van de OS-sen. 
De reparatie van EUD is bij Rechtspraak uitbesteed. Act ie: 
vraagt na waarom. 
Act ie Pro ject team: SLA parameters agenderen in volgende bijeenkomst. 

Gunning, prijsbepaling en marktconformiteit 
Concept BVL: Het projectteam Is nog aan het brainstormen over de 
gunningswijze. 
Wij willen bij voorkeur niet gunnen op basis van een mandje. Act ie exper ts : 
Graag ideeën omtrent de gunning aanleveren. 
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Tijdens het overteg wordt aan het projectteam meegegeven dat de NOK 
ontbinden niet alleen af moet hangen van de prijsstelling maar misschien van 
innovaties die naar voren zouden komen bij de andere twee leveranciers. 

Door de ontwikkelingen in de markt worden de doorlooptijden van laptops korter. 
Omdat eindgebruikers steeds meer niet onafhankelijk van een vaste werkplek hun 
hardware gebruiken. 

Planning aanbestedingen en vergaderingen: 
Eind juni 1='̂  versie van de aanbestedingsdocumenten. 
Vanaf nu 4 sessies ervoor. 

Vergaderfrequentie wordt in overleg bepaald: 2 wekelijks vergaderen en gezien 
de hoeveelheid werkzaamheden zullen de bijeenkomsten 4 uur duren. 
Omdat sommige experts van ver komen zal deze expertgroep afwisselend in 
Utrecht en Den Haag plaatsvinden. Robert wil de vergaderzaal-i- lunch via de 
Belastingdienst facillteren. 
Act ie Beatr ice: uitnodigingen naar experts / vergaderzaal (inclusief lunch) 
reserveren. 
Act ie Robert Pastoor: vergaderzalen/ locatie In Utrecht doorgeven. 

De volgende bijeenkomst zal op 25 mei van 9 tot 12 uur In Utrecht plaatsvinden. 

Andere acties: 
Rechtspraak zorgt voor achtervang. 
PvE release: naar experts doorsturen (Actie deelprojectleiders) 

Wat verder ter tafel komt: 
Planning levert uitdagingen voor de agenda van de experts. 
Spir-It: Zijn de vragen die de vorige keer (bij EASI2010) waren gesteld in 
de NVI's opgenomen in de PvE's? Antwoord: Vooral vragen voor het 
opstellen van de contracten zijn opgenomen. Actie deelprojectleiders: 
controleren of de antwoorden in de PvE's zijn opgenomen. 
RWS (Marcel Bakker) is vanaf nu linking pin naar de gebruikersgroep. 
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Actielijst 

~|[ Deadline Nr«" -Act ie* It Houder 

2-r 

3 -v 

Tm 

6 af* 

7 

8 

9 
10 

11 

" l l 

> 2 

"l3 
1. 

rStrategiedocument versie 0:4. voor dé volgende 
[bijeenkomst te lezen. 
Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
EASI2016 voorleggen ter beoordeling. 

. Documenten recente Europese Aanbesteding van de 
I Belastingdienst (inclusief de leerpunten/ lessons learned) 
[ in de samenwerkingsruimte delen 
GG bijwonen op 18 mei 2016. 

I Overleg met het projectteam bij de Belastingdienst op 25 
[_mei a.s. organiseren 
Ergonomie eis verwerken in PvE 

TExperts dienen een actielijst met speciale eisen aan te 
leveren om deze in de PvE's toe te voegen. Handig voor 

' mandje en selectiecriteria. 
Dient Arbo dienstverlening als aanvullende dienst 
meegenomen te worden in de aanbesteding? 
PvE's release naar experts 
PVE aanpassen als volgt 
Eis wordt opgenomen: alle te leveren producten zijn non 
- refurbished tenzij door de Deelnemer anders 
aangegeven. 
"Recht op afstoot" gekoppeld aan leverende partij waarbij 
de leverancier een vergoeding verleent nagaan. 
Aanvullende dienstverlening op de agenda voor de 
volgende bijeenkomst zetten. 
Uitzoeken waarom reparatie van EUD bij Rechtspraak is 
uitbesteed. 
Suggesties aanleveren aan projectteam omtrent 
mogelijke gunningsmodellen. 
Vergaderzalen/ locatie in Utrecht doorgeven 
Lijst aanvullende diensten afstoten of aanvullen als 
diensten niet op de lijst staan 
Na te gaan of de Vragen die de vorige keer (bij 
EASI2010) in de NvI's waren gesteld in de PvE's worden 
opgenomen. Vooral vragen voor het opstellen van de 

. contracten zijn opgenomen? _̂ ^ 

Experts -

Projectteam 

Experts 

Deelprojectleiders 
Experts 

Experts 

18-5-2016 
25-5-20Ï6 

25-5-2016 

Deelprojectleiders J 
Deelprojectleiders 

Deelprojectleiders 

Projectteam 

25-5-2016 Experts 

Experts • 

Deelprojectleiders^'^ 
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Besluitenlijst 

N r l L Besluit 
Er is geèn behoefte aan leasecoristructles: 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 
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Te bespreken 

• Introductie \ Kennismaking 
• Planning 
• PvE 
• Gunning, Prijsbepaling en 

l^arktconformiteit 
• Afspraken voor de volgende keren 
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Introductie 

Aanbestedingen EASI2016 BVLAM 
(Expertgroep BVLAM) 
- Beeldschermen 
- Vaste ICT-werkplekken 
- Laptops 
- Accessoires 
- Mobiele ICT-werkplekken 

Aanbestedingen EASI2016 afdrukdiensten 
(Expertgroep afdrukdiensten) 
- MFP-faciliteiten 
- Netwerkprinters 
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Introductie 

Projectleiders 
- Roger Gerardts : EASI2016 
- Artjan Wouters : BVL 
- Tomas Brandt : AM 

Expertgroep EASI2016 BVLAM: 
- Klankborden, aanleveren specificaties en 

Deelnemerspecifieke inhoud, reviewen 
aanbestedlngsdocunnenten, beantwoorden 
vragen, betrekken/informeren achterban,.. 
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Planning 
ld TaalTiaam Kosten Wterk Begindatum Einddatum 

268 1.8.7Deelproject Accessoires en Mobiele ICT-Werttplekken €355L061^1 2862,5 
uur 

maa 4-4-16 dól 10-10-17 

269 1.8.7.1 Opstellen aanbestedingsdocumenten €141038,14 1.064,2 
uur 

maa 4-4-16 vri 14-10-16 

270 1.871.1 Opstellen Beschrijvend Doamerternü.l €21.400,00 160 ur maa 4-4-16 woe 27-7-16 

271 1.8 71.2 GG/EG'en: Opstellen P\£'s vO.1 € 17.780,00 130iir maa 4-4-16 vu» 27-7-16 

272 1.871.3 Opstellen overige Bijlagen bij BO (eicl.PvE en 
overeenkomsten vO.1) 

€35.105,50 260 ÜU- maa 4-4-16 woe 27-7-16 

273 1.871.4 Opstellen concept ĉ ê eenlomsten vO.1 €4992,00 40 UIT maa 4-4-16 woe 27-7-16 

274 1.8.71.5 GG/EG'en: Aanlevering informatie, deelraiews €8124,17 eOuir maa 4-4-16 woe 17-8-16 

275 1.871.6 MarktoonsLitatie € 15754,30 120 UJ- maa 4-4-16 tNceZI-7-l6 

276 1.871.7 GoetteuringsvefzoekcpvO.I GG (e>d. Concept OW) €5.506,67 40uLr don 18-8-16 woe 24-8-16 

277 1.871.8 Teg eri ezenHIS\0.1 €5460,00 40 uu don 18-8-16 we 24-8-16 

278 1.871.9 Ontvangen feecfcackGG & HIS € 1.638,00 12uir don 25-8-16 don 25-8-16 

279 1.871.10Project McraertenfeedHCkGGS HIS v0.1-> vO.2 €674758 50 UIT dan 25-8-16 don 8-9-16 

280 1.8.71.11 Feedbadae-zoekTBopv.02 €3.430,56 25uLr don 8-9-16 don 15-9-16 

281 1.871.12 Ontvangen feedbackTB €436,80 3,2 uur don 15-9-16 vri 16-9-16 

282 1.871.13 Project veraerleifeedHCkTB v0.2~> vO.3 €8094,00 60 UIT WI16-9-16 «•123-9-16 

283 1.871.14 Re\iewSGv03 €266800 20 uur vri 23-9-16 «•17-10-16 

284 1.8.7.1.15 EindreviewGG, sdTifteliJkadues €537,60 4 uur vri 23-9-16 «i 30-9-16 

285 1.8.71.16 Go*JoGol3eslulSG €0,00 Ouur \fl 7-10-16 vri 7-10-16 

286 1.8.71.17 Verwerten en opstellen vl.O €5342,97 40uir \fl 7-10-16 «•i 14-10-16 

2016 
feb I mrt I apr I iTB I jin I jJ | aig | sep | ott | nov | dec jan | feb | mrt j ^ i ^ 

I 

Opstelleti aanbestedingsdocumenten 

Deelproject Accessoires en Mobiele ICT-Werliplekken 

7-10 
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Id Taahiaam Begindatum Einddatum 2017 Id Taahiaam Begindatum Einddatum 

sep ^ nov dec jan feb mrt apr mei jun jiJ aug se| 
287 1.8.7.2 Uitvoeren aanbestedingsproces vri14-1H6 don 6-7-17 Uitvoer 

f 

en aanbestedingsproces 

288 1.&7.Z1 Publiceren vri14416 m 
19-1M6 

Uitvoer 

f 

en aanbestedingsproces 

292 1.8.7.Z2!nschrjvingsfase m 
19-1H6 

din 21̂12-16 

Uitvoer 

f 

en aanbestedingsproces 
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PvE 

Duurzaamheid •> Expertgroep MVO 
Algemene beeld van het toegezonden PvE? 
Te maken afspraak: 
Detailfeedback per mail vóór 2̂  bijeenkomst. 

Uitgangspunt: Uitsluitend koop met daaraan 
gerelateerde diensten 
Verplicht stellen Webshop/Digiinkoop voor 
bestellingen? 
EUD en tablet - verlengen gebruiksduur door 
nieuw accu/scherm 
Behoefte aan refurbished producten? 
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Gunning, Prijsbepaling en 
Marktconformiteit 
EASI2016 BVLAM: 15 Raamovereenkomsten (ROK) 

EMVI ROK 

EMVI NOK 

Marktconformiteit 
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Gunning, Prijsbepaling en 
Marktconformiteit 

ROK looptijd 4 jr 

opzegbaar 

NOKl 0-
Afroepen onder NOK 

NOK 2 

NOK 3 

—O 

——© 
Afroepen onder NOK 

1 Afroep onder NOK 
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NOK loopt nnogelijk 6 mnd langer dan ROK 
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Gunning, Prijsbepaling en 
i^arktconformiteit 

Concept BVL: 
- ROKgunning obv mandje + wensen 

• Gunning levert kortings% op OLP 
- NOK: 

• Enkelstuksbestelling = vergelijk webshop (100/0) 
• Lange looptijd = minicompetitie (80/20) 

- Bij iedere afroep controle prijsstelling -> opzeggen NOK 
gevolgd door nieuwe minicompetitie 

Bestelproces -> webshop / Digilnkoop 
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Gunning, Prijsbepaling en 
M a r ktconf orm iteit 

Concept Al^: 
- ROKgunning obv mondje i wensen 
- NOK: 

• Enkelstuksbestelling = vergelijk webshop (100/0) 
• Uitgangspunt is de verlenging van een NOK 

afhankelijk te maken van de prijsstelling in de 
Webshops voor alle Deelnemers. 

Bestelproces webshop / Digilnkoop 
Verkennen mogelijkheden DAS 
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... de volgende keer 

• vaststellen 
vergaderfrequentie/ -dag / -iocatie 

• Aanpassingen PvE 
• Aanvullende dienstverlening 
• Service Levels 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 

Contactpersoon 

verslag Expertgroep BVI_AM 

Datum 
25 mei 2016 

Kenmerk 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

25 mei 2016 

Mededelingen: 
l ^ ^ ^ g e e f t een korte terugkoppeling van de IHaalbaarheidstoets en de reacties 
van de markt op het strategie document van EASI2016. 
Tevens wordt een korte samenvatting gegeven van de concept strategie en de 
ontwikkelingen daaromtrent. 

De aanbestedingsstukken van ICT-Werkplekken en Diensten van de 
Belastingdienst, zijn d o o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ter informatie in de 
samenwerkingsruimte geplaatst. 

Verslag en actiepunteniijst: 
Het verslag is goedgekeurd. 

Aanvullende dienstverlening: 
Het projectteam IWR heeft een inventarisatie uitgevoerd van de aanvullende 
diensten. m ^ ^ H m m geeft hiervan een eerste terugkoppeling. De lijst met 
geïnventariseerde benodigde aanvullende diensten is zeer divers en uitgebreid. 
Het projectteam zal de resultaten uit de inventarisatie verwerken met als 
doelstelling om deze dienstverlening zoveej mogelijk te uniformeren. Een voorstel 
voor geüniformeerde dienstverlening zal in de komende bijeenkomsten worden 
voorgelegd aan de Expertgroep(en). 
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Datum 
25 mei 2016 

SLA Parameters en PVE Beheer en Organisatie 
De beoogde EASI2016 SLA Parameters en het onderwerp beheer en organisatie 
zijn behandeld op basis van de presentatie "20160525 Sheets Expertgroep BVLAM 
EASI2016". De input die de expertgroepleden hebben gegeven bij de behandeling 
van de onderwerpen zal worden verwerkt in de specifieke EASI bijlagen. De 
betreffende bijlagen zullen na uitwerking ter review aan de expertgroep BVLAM 
worden voorgelegd. Een deel van de input van de Experts betreffen actiepunten 
die opgenomen zijn in de actielijst van dit verslag. 

Actielijst 

Nr, ||:Actie ,:f ^ . . t^, ^HcïiM'or:A0pA'y: 
P.l)ilrilW(IJUllunui*-i '^V..Miu^,n.(.i" • 

1 Deiadline 
7 * [Experts dïèhérPéën^actielijst mét spéciale'eisen aaii te -| Ëxpérts 'A '^A 

i leveren om deze in de PvE's toe te voegen. Handig voor j | 
imanclje'éri seléctiecritérla.': '^'MT '-"S-j-'- • '-A'T.)- ^cjfy .•'••-.'.TT^'' '-:'A.i, 

12 
\ 

Aanvullende dienstverlening op de agenda voor de 
volgende bijeenkomst zetten. 

Projectteam 

16 1 Lijst aanvullende diensten afstoten of aanvullen als 
' diensten niet op de lijst staan. Vu . . . 

1 Experts 'A 
y -, 

17 

'M 

. Na te gaan of de Vragen die de vorige keer (bij 
EASI2010) iri de NvI's waren gesteld in de PvE's worden 
opgénonrièn. Vóoral vragen voor het opstellen van de 
contracten zijn opgenomen? 

Deelprojectleiders 

18' 1 N.aiv. aetjie 8;rnail yersturen^met^hét velroekia alle 
: deelnemers een" bevestiging te sturen óf ze wel / niet 
; arbo willen af gaan nemen. , , , ' A: --A 

Deel^rojegf leiders ï T ^ 'S'^x ••' 'TTT^^'.'-', A' 

-

r l 9 

• d4 
N.a.v. actie 13i: Uitzoeken óf reparatie was opgenomen in 
de vorige aanbesteding (EUD/EASI201P). 

Deelprojectleiders 

20 1 DepV op de PvE's. - • : * ' A ' A rDeëlprojéctrëidérs'^ 
: 21 \ Conceptversie PvE T&F naar alle experts versturen. Deelprojectleiders 

ifl 
1 Arbó: Vóorstéi uitwerken zo'dat dëelnèmérs ruimte * v ; *<lj;'Tomas ï?-»' ' 
1 hebben om arbo middelen wel/niet uit te sluiten. jf 

•23 Aanvullende diensten: voorstel met geüniformeerde, 
aanvullende diensten uitwerken. 

Deelprojectleiders 

1 Webshop: SLA Pararriéter forrriuïeren diê.toeziet op Jiet V 
i snel wijzigen van producten in de webshop. 

SviiiCv,.; .f:A:. [• .:i"i?>h"-'i''.'''''T.iL^'iA,: 

l 2 5 ' 
1%-

Besloten is online toegang tot de servicedesk als eis op te 
nemen in het programma van eisen. Verwerken in PvE. 

26 1 De standaard openingstijd voor EASI2016 Is van 9:00 uur 
! tot 17:00 uür. Besloten isfüimeré openingstijden als 'A 
; optie uit te vragen. Uitwerken voorstel en voorleggen aan 
1 expertgroep.. ^-j./ -:''--y^: • .A.••:•.- A [ ! 

% 
• 

Deelriemers hebben behoefte aan een andere 
staffelindeling dan bij EASI2010 yverkplekken. Besloten is 
voor Vaste werkplekken en Beeldschermen uit te gaan 
van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen 
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Datum 
25 mei 2016 

28 

29 

3 0 . 

31 

3 2 
33 

34 

35 

vanaf 50 producten, 
parameters. 

Verwerken in bijlage SLA 

Evaluatie lévertijd : apart voor accessoires een voorstel 
uitwerken. Leverancier verplichten aantal en levertijden 
in webshop weer te geven en te garanderen.  
LBC en SBC worden als zeer complex ervaren. Besloten is 
de norm en sancties bp levertijden en 
servicedienstverlening te baseren op een 80-20 
verdeling. 

1 Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer?-
[ Navraag';dóeh bij dé verantwóófdelijke 'cöntractm'anagèr 
!_b i j Jiet_HIS^ . I .i  
Ten opzichte van EASI2010 wensen de Experts dat NBD-
responsè en verlengde garantie optioneel kunnen worden 
afgenomen. Verwerken in SLA parameters. 

j 

PvE B&O naar experts versturen ter review. 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwerken 
Rapportages: Navragen bij achterban wat tie behoefte 
van jullie organisatie is als het gaat om de, gewenste 
vorm waarop rapportages en rapportagegegevens 
worden aangeleverd? . • - '•i;::T-

Deelprojectleiders 

Experts 

Extra parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte 
van pallets en dergelijke. 

Experts 

Besluitenlijst 

Nr Besluit 
Êr is geen behoefte aa 3PP3@tuur u]t BV^^  
Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid..De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 

Achterban van alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 
zorgyuWig met^d '_ 
Remote Wipe wordt niet meegenomen in de aanbesteding 
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Departementaal Vertrouwelijk 

Er dienen zowel monitorarmen geleverd te kunnen worden waarvan de montage aan de onderzijde van het bureaublad plaats vindt, als 
monitorarmen waarvan de montage aan de bovenzijde van het bureaublad plaatsvindt. De stabiliteit van elke arm is gewaarborgd, zodat 
ongewenst schommelen, kantelen, wiebelen etc. van het beeldscherm wordt voorkomen. 

Eis / X X 

De bekabeling van de monitor moet dusdanig via de arm worden begeleid dat "losse" bekabeling wordt voorkomen. . > • - - Eis; X • X 

Opdrachtnemer dient een oplossing te leveren voor het plaatseri van meerdere,schermen aan de mbnitorarm.' " ';f^> Eis • X. X ' ' 

Beheer 
Voor welke producten is dit eis? 

Is deze eis nog belangrijk? 
Is deze eis ook voor laptops? 

De werkplek is op afstand over het netwerk aan te zetten; de leverancier zal op verzoek tevens kosteloos een software tooi leveren om de 
werkplek aan te kunnen zetten. . 

Eis X X Voor welke producten is dit eis? 

Is deze eis nog belangrijk? 
Is deze eis ook voor laptops? 

De Producten ondersteunen dé meest recente versie van PXE. Eis;* , X 

Voor welke producten is dit eis? 

Is deze eis nog belangrijk? 
Is deze eis ook voor laptops? Event logs zijn op afstand uit te lezen. ' ,' • , ' Eis. X X- ^ . . . i' '', 

Voor welke producten is dit eis? 

Is deze eis nog belangrijk? 
Is deze eis ook voor laptops? 

Indien er instellingen bij opstarten instelbaar zijn, dient dit afgeschermd te kunnen worden met eeri wachtwoord. ' ' ' EisV X X 
y:^ • 

Voor welke producten is dit eis? 

Is deze eis nog belangrijk? 
Is deze eis ook voor laptops? 

De inhoud van de micro-kernei van een Zeroclient is centraal op te waarderen met behulp van de management software. Els • • X' 

Voor welke producten is dit eis? 

Is deze eis nog belangrijk? 
Is deze eis ook voor laptops? 

Beheer software die specifiek Is voor de geleverde Producten Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

Eventuele licenties worden meegeleverd met de beheersoftware. Els X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

Er is een beheersysteem van de fabrikant beschikbaar zodat Deelnemers centraal de Producten kunnen beheren onafhankelijk van een 
besturingssysteem 

Eis X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

Opdrachtnemer kan de beheersoftware installeren, configureren en overdragen aan de beheerorganisatie. Eis X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

De centrale beheertool is beveiligd met access control en er kunnen verschillende'rollen gedefinieerd wprclen met verschillende 
toegangsrechten. . ' - - \ ' V : 

Eis X X ' 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

De toegang tot cie systeeminstellingen is zodanig geregeld dat alleen daartoe bevoegde personen van'dé.Deelnémer deze kunnen,ver krijgen. Eis X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 
Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

Het is mogelijk werkplekken die uit staan 'te ontdekken* zodat deze werkplekken zichtbaar worden in een beheertool. '' '. Eis X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

Het is mogelijk om de hardware op afstand te inventariseren. Eis X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

Het beheersysteem kan storingsmeldingen naar de Interne beheerders sturen door middel van een e-mail. Eis- X X 

Heeft uw organisatie softwaretools die generiek zijn voor elk merk/type werkplek? 
Heeft uw organisatie merk-specifieke beheersoftware? 

BIOS 
Het BIOS (of gelijkwaardig)-wachtwoord is Instelbaar, waarbij er onderscheid gemaakt kan worden tussen een gebruikers-BIOS-wachtwoord 
(beperkte rechten) en een beheerders-BIOS-wachtwoord (volledige rechten). De beheerder kan altijd het ge bruikers wachtwoord veranderen. 

Eis X X 

Het is mogelijk op afstand de BIOS (of gelijkwaardig) uit te lezen, te configureren en te flashen. Eis X X 

Het is mogelijk op afstand de BIOS (of gelijkwaardig) te updaten; dit is ook batchgewijs mogelijk. Eis . X X 

Het is mogelijk een unieke identifier (zoals Cl nummer, computernaam) in de BIOS (of gelijkwaardig) op te slaan en later uit te lezen middels 
een script dat kan starten in een Windows inlogscript. 

Eis X , X 

Levensduur 

wat is de gebruiksduur van apparatuur in uw organisatie? 
Welke eisen stelt u momenteel aan afgenomen hardware? 

Opdrachtnemer garandeert dat onderdelen of gelijkwaardig vervangende onderdelen van FATclients en vyorkstations nog tenminste 5 jaar 
leverbaar zijn, geteld vanaf de leveringsdatum. 

Eis X 

wat is de gebruiksduur van apparatuur in uw organisatie? 
Welke eisen stelt u momenteel aan afgenomen hardware? 

De minimale technische levensduur van de aangeboden Producten, met uitzondering van verbruiksmaterialen, schoonmaakmaterialen en aan 
slijtage onderhevige Producten, bedraagt ??? jaar als aan de richtlijnen van de fabrikant wordt voldaan. Uitzondering hierop vormen 
producten waarvan de levenduur in een andere eis nader wordt gespecificeerd. 

Eis X X X X wat is de gebruiksduur van apparatuur in uw organisatie? 
Welke eisen stelt u momenteel aan afgenomen hardware? 

Levering 
Voor welke aanbestedingen is dit een eis? De Producten worden geleverd uit een serie van een fabrikant die bedoeld is voor groot zakelijk gebruik. Eis Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Levering van de Producten kan van ieder fabrikaat of merk zijn dat leverbaar is binnen de scope van deze aanbesteding. Eis X X X X X. 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

De te leveren Producten zijn nieuw en niet refurbished tenzij anders overeengekomen met de Deelnemer. '••'• - Eis X X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Indien noodzakelijk worden de te leveren Producten geleverd inclusief Product gerelateerde systeemprogrammatuur waaronder firmware of 
microcode. 

Eis X X X x... X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Optioneel moet een door Opdrachtnemer ondersteund besturingssysteem, waaronder een (aangepaste versie van) Windows-variant en/of 
een Linux-ciistributie en/of dedicated firmware en/of gelijkwaardig, en de bijbehorende licentie geleverd kunnen worden. 

Eis X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Opdrachtnemer dient nieuwe versies van geleverde software aan te bieden. 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

De Opdrachtnemer dient de Producten op ieder door de Deelnemer gewenst adres binnen Nederland af te kunnen leveren. • Eis ^ X X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Webshop 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Technische eisen aan de Webshop / online portal 
Geschikt voor laatste en voorlaatste versie van IE, Firefox en Google Chrome; 
reactietijd van de website <lsec.; 
gekoppeld met DiglInkoop/Leonardg/etc. 

Eis X X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

De Webshop bevat uitsluitend Producten die behoren tot de scope van deze aanbesteding. Eis X X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

De voorraad van elk Product dient vermeld te worden in de Webshop bij het Product. - Eis X X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Opdrachtnemer is verplicht alle Producten die voorkomen in de Webshop te leveren. Eis X X X " X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Opdrachtnemer dient, zodra deze beschikbaar is, melding te maken van nieuwe versies van de firmware op de Webshop. De melding is 
voorzien van de bijbehorende installatie-instructies 

Els X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? Een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal dient beschikbaar gesteld te worden bij de aangeboden Producten. Els Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 
Inschrijver stelt een artikeloverzicht online ter beschikking in Excel- of ODF-formaat van alle artikelen die voorkomen in de Prijslijst. Dit 
artikeloverzicht bevat de urI van de Prijslijst. Dit artikel overzicht dient in volgorde de volgende gegevens te bevatten. 
• Het artikelnummer van de fabrikant. 
• Het merk van het artikel. 
• Het artikelnummer van de Inschrijver. 
• Omschrijving van het artikel zoals vermeld in de Prijslijst. 
• De Categorie zoals vermeld in Bijlage 25 Overzicht Categorieërj waartoe dit artikel behoort. 
• Het unieke zoekcriterium binnen de Prijslijst van het artikel. 

Els X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 



Departementaal Vertrouwelijk 

Eisenoverzicht Techniek en Functionaliteit EASI2016 BVLAM Soort B V L A M Opmerking 

Algemene Techniek 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Elektrische Producten die niet uitsluitend op accu's of batterijen functioneren, zijn geschikt voor een netspanning van zowel 110 als 230 volt 
en 50/60 Hz. Bij Producten welke voorzien zijn van een eigen voeding: deze is zelfschakelend. 

Eis x X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Producten kunnen worden voorzien van een passieve RFID-tag. De RFID bevat een nummer dat uit 2 delen bestaat: een leverancierscode 
(nader te bepalen) en een uniek nummer (uniek t.a.v. alle RFID-tags die door Opdrachtnemer aan alle Deelnemers wordt verstrekt). De RFID-
tag wordt geleverd door de Opdrachtnemer. 

Eis X X X X 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 
Alle te leveren Producten dienen vrij en zonder beperkingen te gebruiken zijn. Eis, X X . X. . X X. 

Voor welke aanbestedingen is dit een eis? Gedurende de periode dat een Product kan worden besteld bij Opdrachtnemer zullen er van de zijde van Opdrachtnemer geen dusdanige 
modificaties zijn aan het Product, vraardoor een wijziging aan de system-image noodzakelijk is die van invloed Is op de werking van de In 
gebruik zijnde Producten van hetzelfde model bij Deelnemer. 

Eis X X Voor welke aanbestedingen is dit een eis? 

Specifieke eisen ta.v. Beeldschermen 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst monitoren te kunnen leveren met de op dat moment in de markt 
verkrijgbare aansluitingen zoals VGA, USB, DVI, HDMI, DisplayPort, S-VHS en composiet. 

Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst monitoren te kunnen leveren met de op dat moment in de markt 
verkrijgbare technologie en kenmerken (zoals LCD, TFT en LÉD) beeldgrootte, aspect ratio, resolutie, aansluitingen voor mic/headphone/USB, 
wel/geen luidsprekers, wel/geen camera en kleur. 

Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

De meest gangbare monitortypen zijn verkrijgbaar in een lichte kleurstelling zoals wit, lichtgrijs of licht beige. Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst monitoren te kunnen leveren met de op dat moment in de markt. 
verkrijgbare verstelbaarheid (In hoogte, verdraaibaar, kantelbaar etc). De hiervoor benodigde accessoires zoals (muur) beugels en voeten 
worden desgewenst bijgeleverd. 

Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

Het beeldscherm voldoet aan ISO-9241-3xx Class 0 (geen enkele defecte pixel of subpixel), of aan ISO-9241-3xx Class 1, of aan ISO-9241-3xx 
Class 1: In het geval van ISO-9241-3xx Class 1 of ISO-9241-3xx Class 2 geldt een omrullgarantle binnen drie werkdagen indien de monitor één 
of meerdere defecte pixels of subpixels heeft. 

Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

De kijkhoek is minimaal 120^ horizontaal en 100^ verticaal. Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

De response tijd Is maximaal 5 ms. Eis X Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. De contrastratlo Is minimaal 1000 : 1 . Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

De helderheid is minimaal 250 cd/m2. Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

De netvoeding is In de monitor of in de monitorvoet Ingebouwd. Eis X 

Stelt uw organisatie eisen aan kijkhoek, response time, contrastratlo, helderheid, 
etc. 

Spedfieke eisen t.a.v. Vaste ICT werkplekken 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst fat clients (desktop pc's en workstations) te kunnen levéren met de 
op dat moment in de markt verkrijgbare verschijningsvormen (vorm, afmetingen, kleur én plaatsing aansluitingen). 

Eis X . 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst fat clients (desktop pc's en workstations) te^kunnen leveren met de 
op dat moment in de markt verkrijgbare performance, geheugen, processor, opslag (HDD, SDD, CD,:DVDj, videokaart, , 
aansluitingsmogelijkheden voor beeldschermen en uitbreidingsmogelijkheden. 

Eis X. 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

De toegang tot het Inwendige van de systeemkast en de systeeminstellingen Is alleen toegankelijk voor bevoegde personen van de Deelnemer Eis X . 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst thinclients te kunnen leveren met de op dat moment in de markt . 
verkrijgbare verschijningsvorm (vorm, afmetingen, kleuren plaatsing aansluitingen). 

Eis- X . 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst thinclients te kunnen leveren met de op dat moment in de markt 
verkrijgbare performance, aansluitingen voor beeldschermen, ondersteunde protocollen (waaronder ICA, RDP, VMware Horizon View with 
PColP), geschiktheid voor multimedia toepassingen en het aantal aan te sluiten monitoren. 

Eis x; 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

In de aangeboden thinclients Is multisessie support beschikbaar (zodat meerdere users gelijktijdig beschikbaar kunnen zijn). Eis xr 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

In de aangeboden thinclients is de inhoud van het flash geheugen centraal.op te waarderen. Eis X 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

De te leveren zerocllents voldoen minimaal aan de volgende eisen: 
- bevat geen bewegende onderdelen • , ^ 
- de scroll functionaliteit van een muls met scroll knop moet ohdersteund worden 
- geschikt voor VDI connection brokers. Ten minste VMWare View 4, Citrix Xendesktop, Microsoft SCVMM connection brokers dienen 
ondersteund te worden 
- bevat een micro-kernei i.p.v. een embedded OS (zoals Embedded Windows of Embeddedlinux) • 
- is beschermd tegen virussen en malware, doordat de besturing is beschermd tegen ongewilde aanpassingen (write-protected) of doordat de 
besturing volledig in hardware is uitgevoerd. 

Eis X Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst zerocllents te kunnen leveren met de op dat moment In de markt 
verkrijgbare performance, verschijningsvorm (vorm, afmetingen, kleuren plaatsing aansluitingen), geschiktheid voor multimedia toepassingen 
en het aantal aan te sluiten monitoren. ; ' = ' 

Eis X 

Zerocllents: 
Controleer of de eisen voor zerocllents volledig en juist zijn voor de toepassing 
binnen uw organisatie. 

Spedfieke eisen t.a.v. Laptops 
Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst te zorgen voor het kunnen leveren van de op dat moment in de markt 
verkrijgbare laptops. 

Eis X 

Voor alle typen te leveren laptops dient, in combinatie met de juiste configuratie, dataverkeer mogelijk te zijn over de gangbare draadloze LA^ 
netwerken (via bijvoorbeeld WiFI). 

Eis X 

Product is voorbereid om m.b.v. een anti-diefstal beveiligingsmiddel; bijv. een Kensington lock of vergelijkbaar, vastgelegd te worden. Eis X 

Spedfieke eisen ta.v Accessoires 

-

Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Producten te kunnen leveren uit de productcategorieën in bijlage 25. 
Van ieder genoemd Product In bijlage 25 "overzicht productcategorieën" kunnen minimaal 10 verschillende merken/types worden geleverd 
(indien in de markt aanwezig). 

Eis X . 

-

Alle data/informatie op een beveiligde USB-stick en de daarin eventueel aanwezige geheugenkaarten is versleuteld d.m.v. een -volgens de , 
huidige standaarden voldoende robuust geachte- versleutetingsalgoritme. Dit is momenteel AES256 of beter. 

Eis X 

-Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst beveiligde USB-sticks te kunnen leveren die goedgekeurd zijn door 
het NBV. Deze zijn te vinden op de website van de AlVD: 
https://www.aivd:nl/onderwerpen/informatiebeveillging/ihhoud/beveiligir)gsproducten/goedgekeurde-producten onder het kopje "Externe 
media beveiliging". 

Eis X --

De te leveren Personal printers zijn geschikt voor het gebruik van papier mét een gramsgewicht van 64 g/m2. Eis X 

-

De afdrukken welke worden gemaakt op de apparatuur voldoen aan de vereisten voortvloeiend uit de Nederlandse Archiefwet, vastgelegd In 
de Archiefregeling 2009. 

Eis X 

-

Personal printers zijn ISO 11798 gecertificeerd. Eis X 

-

Specleke eisen ta.v. Mobiele ICT werkplekken (smartphones en tabiets) 
Voor alle typen te leveren Toestellen dient, In combinatie met de juiste configuratie en/of aanvullend component (bijv. SIM-kaart), spraak-
en/of dataverkeer mogelijk te zijn over de beschikbare openbare mobiele netwerken (bijv. 2G, 3G, 4G en 5G). 

Eis X 

De Opdrachtnemer dient minimaal vijf typen Toestellen te kunnen leveren die geschikt zijn voor dual SIM, mits op dat moment in de markt 
aanwezig. ' . • 

Eis X 

Alle te leveren Toestellen dienen vrij en zonder beperkingen te gebruiken zijn (geen SIMIocks, vendorlocks en/of eventuele overige 
gebruiksbeperkingen), tenzij de Beheerder Webshop, na overleg met zijn opdrachtgever, in uitzonderlijke gevallen hiervoor vrijstelling 
verleent. 

Eis X 

Wanneer de mobiele datadrager een vastgestelde periode (maximaal 5 minuten) niet is gebruikt, wordt deze automatisch vergrendeld. Eis X 

Bij iedere nieuwe toegangssessie moet de gebruiker opnieuw geïdentificeerd worden. Eis X 

De te leveren Toestel len dienen In de Nederlandse taal Ingesteld te kunnen worden. Eis X 

...-^y- ' ' •̂••"T ; • 
Indien de batterij van het Toestellen leeg is, dan wel verwijderd wordt, mag dit niet tot gegevensverlies van de opgeslagen Instellingen en 
gebruikersdata leiden. 

Eis X 

Een gebruikershandleiding dient beschikbaar gesteld te worden bij de aangeboden Producten. Eis X 

Opdrachtnemer dient nieuwe versies van geleverde software aan te bieden. Eis X 

Een gebruikershandleiding dient beschikbaar gesteld te worden bij de aangeboden software. Eis X 

Op verzoek van de Deelnemer dient software die gerelateerd is aan het toestel, geïnstalleerd te worden door de Opdrachtnemer. Eis X 

Monitorarmen (deze worden geleverd onder Beeldscherm voor zover monitorgebonden en tesamen geleverd mét de monitor; in andere 
gevallen wordt de monltorarm geleverd onder Accessoires) ^ ^ 

• 
Een monltorarm is geschikt voor het montereri van een monitor tot 8 kg.;Dearm moet voor bevestiging van de monitor aan de arm voorzien , 
zijn van een bevestigingsplaat voor eén universele Ni/ESA adapter. • i <;:;V ; .'."" - " -

Eis X \' ' 
• 

De monltorarm moet het vanuit zittende positie mogelijk maken dat de monitor op de volgende manieren kan worden verplaatst over het 
bureau: 
• naar links en rechts; „ . ' r 
• omhoog,en omlaag; '. •••v,. • / • • ' • T^^Ay'\/:fT''yh'\"-.y 
• naar voren en achteren; ' . • , - • ; - • '"/A A • - . • . . ' : 
• gekanteld (i.v.m. de kijkhoek/lichtinval) zonder dat de hoogte hoeft worden aangepast. . 

Eis • X X . 

• 
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Te bespreken 

1. stand van zaken BLVAÎ  
2. Aanvullende dienstverlening 
3. SLA Parameters 
4. PvE Beheer en Organisatie 
5. Afspraken voor de volgende keren 
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1. stand van zaken BVLAM 

Verslag BVLAM 
Actiepunten 
Terugblik behandelde onderwerpen 
vorige expertgroep bijeenkomst BVLAM 
- Aanpassingen PvE T&F 
- ARBO 
- Remote wipe 

CU 

O 

CU 

r > 
CD 

c 
CU 

E 
CU 
Cü 
Q. 
CU 

a 



2. Aanvullende dienstverlening 

Feedback ontvangen reacties. CU 
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3. SLA Parameters 

Servicedesk 
Incidentdesk 
Leveringsbetrouwbaarheid 
Servicebetrouwbaarheid 
Incidentafhandeling NBP-response en garantie 
Incidentafhandeling webshop 
Aanvullende diensten 
Kwaliteit 
Overige parameters 
Realisatie van uitgestelde Eisen en Wensen 
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Nog onbrekende onderwerpen? 



3.1 Desks 

Incidentdesk 
Servicedesk 
Opdrachtnemer mag beide desks 
organisatorisch samenvoegen. 
Wijze van contact: 
- Te!efonlsc!i; 
- per e-mail; 
- via online portaal (wens). 
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3.2 Openingstijden 

Voor alle Desks -> 5 * 8 uur (09:00 
17:00 uur) op Werkdagen. 
Geen ondersteuning buiten 9:00 en 
17:00 uur! 

te!efonisc!i D l (*): De Deelnemer dient binnen 30 seconden een Nederlands sprel<ende 
medewerker van de Opdrachtnemer aan de lijn te krijgen. 

per e-mail 
D2 (*): De verstuurde e-maüs dienen op Werl<dagen gedurende 

openingstijden binnen 4 uur in behandeling te worden genomen, of er dient 
een terugkoppeling plaats te vinden met een indicatie wanneer antwoord 

kan worden verwacht. 

vla online portaal 
D3 (*): De meldingen dienen op Werkdagen gedurende openingstijden 

binnen 4 uur in behandeling te worden genomen, of er dient een 
terugkoppeling plaats te vinden met een indicatie wanneer antwoord kan 

worden verwacht. 
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3.3 EASI2010 LBC en SBC 

Keuze toe te passen service credit 
regimes: 
• LBC, SBC (Positief uit evaluatie CC!^); 
• Paretoprincipe (80-20 regel); 
• een combinatie van beide. 

CU 

13 
O 

CU 
> 
"CD 
CD +-• 
c 
CU 

E 
CU 
CD 
CL 
CU 
Q 



3.4 EASI2010 LBC 

Leveringen: 

Aantal Levertijd (in 
werkdagen) 

Levertijd in geval van 
dienstverlening op locatie 
Opdrachtnemer (in 
werkdagen) 

1-49 10 13 
50-249 15 21 
250 of meer 20 31 

Te vroege o f te late aflevering: de tijdigheidsscore 
Te veel of te weinig afgeleverd: de omvangsscore 
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3.5 EASI2010 LBC 

Berekening LeveringsBetrouwbaarheidsCijfer 
(LBC) per Deelnemer 

LBC-aflevering: (0,5 * tijdigheidsscore + 0,5 
omvangsscore) 

LBC = I (a / b) * LBC-aflevering 
waarbij: 

a = de overeengekomen omvang van de 
betreffende aflevering 
b = de totale overeengekomen omvang van 
alle afleveringen in de verslagmaand 
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3.6 EASI2010 LBC 
LBC Escalatieniveau 1 

Kritieke Grens: LBC in verslagmaand < 85 of bij een 
individuele levering van wezenlijke betekenis 
wordt niet aan de maximale dan wel 
overeengekomen levertijd voldaan. 

Gesprekspartner(s) van 
zijde Opdracintgever: 

Deelnemer 

Gesprekspartner(s) van 
zijde Opdrachtnemer: 

Accountteam 

Acties/Sancties: - evaluatie leveringsbetrouwbaarheid door 
Opdrachtnemer + uitvoering van verbeterplan 
- Deelnemer heeft de mogelijkheid Service 
Credits toe te kennen aan Opdrachtnemer 
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3.7 EASI2010 LBC 
LBC Escalatieniveau 2 

Kritieke Grens: LBC van verslagmaand en het voorlaatste 
berekende LBC(van dezelfde Deelnemer) hebben 
beide een waarde < 85 

Gesprekspartner(s) 
van zijde 
Opdrachtgever: 

CCM en Deelnemer 

Gesprekspartner(s) 
van zijde 
Opdrachtnemer: 

de verantwoordelijke persoon voor leveringen in 
heel NL 

Acties/Sancties: Opdrachtnemer organiseert op aangeven van de 
CCM of Deelnemer binnen 5 werkdagen een 
overleg tussen CCM, de betreffende Deelnemer en 
de verantwoordelijke persoon voor leveringen in 
heel NL. Doel van dit overleg is verbetering van de 
leveringsbetrouwbaarheid. 
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3.8 EASI2010 LBC 
LBC Escalatieniveau 3 

Kritieke Grens: Minimaal 25% van de LBC's van de Deelnemers 
in de verslagmaand heeft een waarde < 85, of de 
CCM concludeert a.d.h.v. LBC-waarden in de 
afgelopen periode, dat er sprake is van 
structureel probleem 

Gesprekspartner(s) 
van zijde 
Opdrachtgever: 

CCM 

Gesprekspartner(s) 
van zijde 
Opdrachtnemer: 

Directie of hoogste management team in NL 

Acties/Sancties: Step-in rights. 
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3.9 EASI2010 LBC 
Voorbeeld LBC escalatieniveaus: 5 x escalatieniveaul, 1 
X escalatieniveau2 en 1 x escalatieniveauB. 

Deelnemer: 
JaaT-Maand:+ 

Deelnemer A Deelnemer B Deelnemer C Deelnemer D Deelnemer 
E 

Deelnemer 
F 

2010-05 90 95 91 86 97 

2010-06 92 96 92 92 92 

2010-07 1 ̂  1 96 nvt 96 96 96 

2010-08 I 82 / 91 nvt 91 91 91 

2010-09 96 91 91 91 91 91 

2010-10 93 94 96 96 

2010-11 nvt 91 91 91 91 nvt 
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3.10 EASI2010 LBC 

LBC-waarden gedurende de contractduur: 

Na elk contractjaar evaluatie van LBC-
waarden en herijking LBC voor het 
volgende contractjaar (actie door 
Opdrachtnemer en CC!^) 
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Uitgangspunt: LBC moet stijgen naarmate 
contractduur vordert 



I 
3.11 Evaluatie levertijden 

CCM tevreden over SBC en LBC mechanisme. 
Normen op levering zijn ten tijde van EASI2010 
gesteld n.a.v. ontevredenheid over de 
leverbetrouwbaarheid geleverd door voorgaande 
leveranciers. 
Leveranciers hebben de gestelde norm makkelijk 
gehaald. 
Geen signalen over ontevredenheid lever- en service 
onbetrouwbaarheid. 
Deelnemers hebben de geleverde en gepresenteerde 
SBC en LBC zeer beperkt geverifieerd. 
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3.12 Levertijden (Pareto) 
- • • ' i ' \ " - ' ' • • • • •• • 

Lever t i j den 

Type Bestelling ] 
Worm 

1 Maximale levertijd 
Service Credit 

Aantal 
Additionele 

uitpak, DOA-test 
service 

SOVo volledig 
geleverd binnen 

100% volledig 
geleverd binnen 

Service Credit 

1 1-49 

Exclusief 10 Werkdagen 15 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of per Dienst per 

Werkdag dat de norm is overschreden, met een 
maximum van 25% korting per Product en/of Dienst. 

2 

1-49 

Inclusief 13 Werkdagen 18 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of Dienst per Werkdag dat 

de norm is overschreden, met een maximum van 
25% korting per Product en/of Dienst. 

3 

50-249 

Exclusief 15 Werkdagen 20 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of Dienst per Werkdag dat 

de norm is overschreden, met een maximum van 
25% korting per Product en/of Dienst. 

4 

50-249 

Inclusief 21 Werkdagen 26 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of Dienst per Werkdag dat 

de norm is overschreden, met een maximum van 
25% korting per Product en/of Dienst. 

5 

250 of 
meer 

Exclusief 20 Werkdagen 25 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of Dienst per Werkdag dat 

de norm is overschreden, met een maximum van 
25% korting per Product en/of Dienst. 

6 

250 of 
meer 

Inclusief 31 Werkdagen 36 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of Dienst per Werkdag dat 

de norm is overschreden, met een maximum van 
25% korting per Product en/of Dienst. 

7 Vervangen DOA's 5 Werkdagen 10 Werkdagen 
1 % korting per Product en/of Dienst per Werkdag dat 

de norm is overschreden, met een maximum van 
25% korting per Product en/of Dienst. 
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3.13 Vragen bij de levertijden 

Modelkeuze? 
Staffel goed? 
Gewenste levertijden Deelnemers? 
Levertijden huidige opdrachtnemer? 
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3.14 EASI201: SBC 

Berekening ServiceBetrouwbaarheidsCijfer (SBC) per 
Deelnemer 

SBC-incident: 
- als b>a dan is de score (a / b) *100 punten 
- als b<=a dan is de score 100 punten 

waarbij: 
a = toegestane reparatieduur in dagen 

(bij garantie: 30; bij Pickup&Return:7; bij NBD:5; bij 4-
uur response: 3; bij 6-uur time-to-fix: 1) 

b = feitelijke reparatieduur in dagen 
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3.15 EASI201: SBC 
In formulevorm: 
SBC = I (x / y) * SBC-incident 
waarbij: 

X = het gewicht van het betreffende incident volgens de tabel 
hieronder 

y = de totale gewicht alle incidenten in de verslagmaand 

Product contracttype Gewicht 
GAR = (verlengde) garantie 3 

P&R = Pickup& Return service 6 
NBD = Next-Business Day-response 10 
4UR = 24*7, 4-uur response 36 
6UF = 24*7, 6 uur time to fix 45 
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3.16 Incidentafhandeling: garantie 
en NBD-response (Pareto) 

"•- • l • -i- -' • . . . . . . . . . . • • • . . . . . .... . . . . . . . .......... ...... 

* Op los t i j den 

S ; 
Dienst 

[ f 
i i 

8 0 % van de 
I n c i d e n t e n 

opge los t b innen 

Norm 

1 0 0 % van de 
I n c i d e n t e n 

opge los t b innen 
Sta tus updates 

Service Credit 

20 kalenderdagen 30 kalenderdagen 

Eerste reactie binnen 
1 Werkdag na 

ontvangst defecte 
Product. 

1 % korting per 
Product en/of Dienst 
per Werkdag dat de 

Garantie 20 kalenderdagen 30 kalenderdagen 
Een terugkoppeling 

binnen 1 Werkdag na 
reparatie Product. 

norm is overschreden, 
met een maximum 

van 25% korting per 
Product en/of Dienst. 

Eerste reactie binnen 
30 minuten na 

incidentmelding. 

1 % korting per 
Product en/of Dienst 
per Werkdag dat de 

Next-Business-Day 
response 

dienstverlening 

Reparatie 5 Werkdagen 10 Werkdagen 
Een terugkoppeling 

binnen 1 Werkdag na 
reparatie Product. 

norm is overschreden, 
met een maximum 

van 25% korting per 
Product en/of Dienst. Next-Business-Day 

response 
dienstverlening 

On-site support 1 Werkdag 2 Werkdagen 
Eerste reactie binnen 

30 minuten na 
incidentmelding. 

1 % korting per 
Product en/of Dienst 
per Werkdag dat de 

norm is overschreden, 
met een maximum 

van 25% korting per 
Product en/of Dienst. 
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3.17 Vragen bij de serviceverlening 

Modelkeuze? 
Sta pg rootte? 
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3.18 Garantieafbandeling 

EASI2010: De Producten worden 
standaard geleverd met 3 jaar 
onderhoud op basis van Next-Business-
Day-response (NBD-response) dus ook 
3 jaar garantie. 
NBD-response optioneel uitvragen? 
Indien NBD-response optioneel, welke 
garantie eisen stellen? 
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3.19 Incidentafhandeling: webshop 
Prioriteiten Incidenten 

Prioriteit Omsctirijving 

Hoog 

Het functioneren van de webshop (of delen hiervan)is 
ernstig beïnvloed, of dreigt in die staat te vervallen, door 
uitval van één of meer functionaliteit of meer dan 80% 
van de gebruikers is geconfronteerd met uitval van 
webshop functionaliteit(en). 

Middel 

Eén of meerdere functionaliteiten van de webshop zijn 
niet beschikbaar, maar dit heeft nog geen invloed op 
(delen van) de primaire webshop functionaliteit of meer 
dan 30% van de gebruikers is geconfronteerd met uitval 
van webshop functionaliteit. 

Laag 
Webshop functionaliteiten zijn wel beschikbaar maar 
werken niet volgens specificatie en slechts een beperkt 
aantal individuen is getroffen. 
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3.20 Incidentafhandeling: webshop 

; Op los t i j den 

Prioriteit Openingstijden 

i 

Norm 

Prioriteit Openingstijden 

i 

8 0 % van de 
I n c i d e n t e n 

opge los t 
b innen 

1 0 0 % van 
de 

I n c i d e n t e n 
opge los t 
b innen 

Sta tus 
updates 

Service Credit 

Hoog 
5 * 8 uur (09:00 - 17:00 uur) op 
Werkdagen 

4 uur 8 uur 2 uur 7 

Midden 
5 * 8 uur (09:00 - 17:00 uur) op 
Werkdagen 

8 uur 16 uur 4 uur 7 

Laag 
5 * 8 uur (09:00 - 17:00 uur) op 
Werkdagen 

16 uur 32 uur geen 7 
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3.21 Service Credit 

Maximeren Service Credit op 30% van de 
eenmalige aanschafkosten kosten 
(afhankelijk van de stapeling service 
credit en !Ïoe NBD wordt ondergebracht). 
Stapelende Service Credits (Levering + 
incidentafhandeling) 
Verrekenen met volgende bestelling? 
Service Credit op additionele diensten 
afzonderlijke limieten. 

CU 

13 
O 

CU 
> 
"CD 
CD 
c 
CU 

E 
CU 
•M 
L_ 
CD 
Q. 
CU 

Q 



3.22 Overige parameters 

Dienst Norm Service Credit 

Aanleveren 
factuur 

Factuur voldoet volledig aan de 
overeengekomen specificaties. 

B6: De standaard 
overeengekomen 
betalingstermijn gaat pas in 
na ontvangst van de correcte 
factuur 

Aanleveren 
rapportage 

Rapportage voldoet volledig aan de 
overeengekomen specificaties en 
komt beschikbaar uiterlijk 10 
Werkdagen na de rapportageperiode. 

B7: De Deelnemer is 
gerechtigd het deel van de 
factuur of facturen, waarover 
geen duidelijkheid is 
gecreëerd in de rapportage, 
niet te betalen zolang de 
rapportage niet aan de 
specificaties voldoet. 
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3.23 Realisatie van uitgestelde 
eisen en wensen. 
• Nader te bepalen of en hoe we realisatie van 

uitgestelde eisen en wensen gaan toepassen, 
Realisatie van uitgestelde eisen en ^ 

Uitstel 
Van maximaal tien eisen 
mag Opdrachtnemer 
opgeven dat deze niet 
direct leverbaar zijn. 

Norm Service Credit 
Drie maanden na 
inwerkingtreding van de 
Overeenkomst dient 
iedere individuele eis 
zonder voorbehoud 
leverbaar te zijn. 

Een korting van 5% op  
alle afgenomen Producten  
per eis die niet leverbaar  
is. Deze korting is met  
terugwerkende kracht van  
toepassing op alle  
afgenomen Producten en  
Diensten die voorkomen  
op alle maandfacturen die  
in rekening zijn gebracht  
vanaf de start van de  
Overeenkomst. De te  
verrekenen korting op de  
Tarieven van de  
Producten is  
gemaximeerd op 25%. 
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3.24 Ontbrekende stuurmiddelen 

Verbeterpunten / negatieve ervaringen 
t.a.v. voorgaande contracten? 
Ontbreken er nog SLA Parameters en 
Service Credits? 
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Te bespreken 

1. stand van zaken BLVAM 
2. Aanvullende dienstverlening 
3. SLA Parameters 
4. PvE Beheer en Organisatie 
5. 
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ERROR: syntaxerror 
OFFENDING COMMAND: 
STACK: 
73 
2420 
2 

@@1Z @ u @ U 9 u 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

verslag 

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Contactpersoon 

Expertgroep BVLAM 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

8 juni 2016 

Datum 
15 juni 2016 

Kenmerk 

Mededelingen: 
opent de vergadering. 

geeft een update over de EASI2016 ontwikkeling waarondereen 
terugkoppeling van de marktconsultatie en de reacties van de afzonderlijke 
marktpartijen op het concept strategiedocument. De marktconsultatie en de 
afzonderlijke reacties van de marktpartijen leiden tot een voorgenomen wijziging 
van de strategie. De expertgroep BVLAM kan zich op basis van de toelichting van 

vinden in de voorgenomen strategie wijzigingen. 
De opvolgingsnotitie wordt in de stuurgroep besproken op 22 juni. 

Verslag en actiepunteniijst: 
Het verslag is goedgekeurd. 
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Datum 
15 juni 2016 

Levering 
Op basis van EASI2016 dienen deelnemers leveringsdirectieven te kunnen geven 
bij bestellingen. De volgende leveringsdirectieven zijn besproken in'de 
expertgroep: 

afmeting van een levering (europallet); 
maximum hoogte goederen op pallet ( l , 5m) ; 
maximum aantal pallets per levering; 
geen zwarte maar transparante sealing; 
afstemming levering Ingeval omvangrijke levering; 
mllleueisen aspecten levering (gebruikte materialen). 

Voor de verdere uitwerking van de EASI2016 leveringsdirectieven zal het 
projectteam zich laten inspireren door de EASI2010 eisen en de eisen die de 
Belastingdienst en de SVB hanteren op dit vlak. De uitwerking zal worden 
voorgelegd aan de EASI2016 Expertgroep BVLAM. 

Aanvullende diensten 
De inventarisatie van de aanvullende diensten is door het projectteam verwerkt 
en gecategoriseerd. De geïnventariseerde aanvullende diensten voorvaste ICJT-
werkplekken zijn besproken in de expertgroep. Het bespreken van de 
geïnventariseerde aanvullende diensten op gebied van vaste werkplekken geeft 
projectteam voldoende richting om een geconsolideerd en gestandaardiseerd 
aanvullende diensten voorstel te gaan formuleren. 
Onder andere de volgende aanvullende diensten aspecten zijn besproken: 

• Het Inbouwen van producten als standaard dienst uitwerken; 
• naast voorzien van producten met RFID tags en barcodes is er ook behoefte 

aan het laseren van een barcode; 
• Producten dienen In voorkomende gevallen aangemeld te worden bij de 

fabrikant. Uitgangspunt Is dat de producten uit naam van de deelnemer door 
opdrachtnemer worden aangemeld bij de fabrikant tenzij door de deelnemer 
expliciet anders aangegeven. Opdrachtnemer dient dus geautoriseerd te zijn 
apparatuur aan te melden bij de fabrikant; 

• Er zijn deelnemers die een aanvullende toetsenbord schoonmaakdienst 
wensen. 

De aanvullende dienstverlening wordt aan de hand van alle opmerkingen verder 
uitgewerkt. Na uitwerking zal het worden voorgelegd aan de expertgroep. 

Vragen B&O 
In het rondgestuurde PvE staan een aantal vragen die behandeld zijn in de 
Expertgroep BVLAM. De expert wordt gevraagd het PvE B&O In detail te reviewen 
en aanvullend review commentaar voor 20 juni schriftelijk aan te leveren (Actie). 
De volgende vragen/onderwerpen zijn behandeld en zullen In de volgende versie 
van het PvE worden verwerkt: 

Dienstverlening op Locatie 
De expertgroep Is gevraagd het PvE beheer en organisatie te reviewen. De vraag 
staat op of de gestelde eisen m.b.t. dienstverlening op locatie relevant zijn voor 
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Datum 
15 juni 2016 

BVLAM. De experts wordt gevraagd een review op het PvE B&O uit te voeren en 
terugkoppeling te geven op dit onderwerp. 

CAfPg 
CMDB gegevens zijn relevant. Het onderhouden van een CMDB door de 
leveranciers is geen uitgangspunt. Tevens krijgen leveranciers geen toegang tot 
de deelnemers CMDB's. Wel worden opdrachtnemers geacht CMDB-gegevens 
elektronisch aan te leveren. Een aandachtspunt op dit onderwerp Is de relatie 
tussen CMDB en de wens om reparatie en garantieafhandeling overkoepelend te 
beleggen. De partij die reparatie en garantie afhandelt zal CMDB gegevens 
behoeven. 

SMS 
Het ontvangen van SMS l.r.t. de EASI2010 desks schrappen. Dergelijke 
dienstverlening is met name relevant voor bedrijfskritlsche dienstverlening. Wel 
wenst SVB status SMS-jes te ontvangen Ingeval van individuele reparaties van 
persoonsgebonden apparatuur. 

Garantie eis 
De eis om standaard 1 jaar garantie te eisen en het 1 op 1 doorzetten van 
fabrieksgarantie is akkoord. 

Garantie op accu's 
In voorgaande aanbesteding EASI2010 is een uitzondering gemaakt m.b.t. 
garantie afhandeling voor accu's. Met de aangepaste eis m.b.t. garantie en NBD-
response is het niet langer gewenst een uitzondering te maken l.r.t. accu's. 

Uitsluiten van informatie online beschikbaarstellen 
Mogelijkheden om online informatie m.b.t. een Deelnemer te verbieden dient 
mogelijk te zijn voor specifieke Deelnemers. 

Gebruikersbeheer 
De opzet om gebruiksbeheer m.b.t. het online portaal en besteller in te regelen 
met een 'key user' die andere medewerkers kan autoriseren is een gewenste 
opzet voor het online portaal en bestelfaciliteiten. 

Desks te bereiken teaen nationaal of gratis tarief 
Mogelijkheid is om te eisen dat desks alleen bereikbaar zijn tegen gratis tarief. 
Indien een dergelijke eis wordt gesteld dienen opdrachtnemers te beschikken over 
dergelijke faciliteiten of ze dienen dergelijke faciliteiten te verwerven. Gezien 
bellen tegen nationaal tarief met de potentiële opdrachtnemers niet als een 
dilemma wordt gezien, is besloten de els te stellen dat we met de potentiële 
opdrachtnemers dienen te kunnen bellen tegen nationaal of gratis tarief. 

CP Leveringen 
In EASI2010 zat de optie constitutum possesorium (CP) levering. Deelnemers 
hebben behoefte aan verschillende vormen van leverafspraken waaronder 
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Datum 
15 juni 2016 

tijdelijke opslag verzorgd door de potentiële opdrachtnemers. Het projectteam zal 
dit verder uitwerken en voorleggen aan de expertgroep. 

Assurance rapportage 

Het projectteam zal dit uitwerken vergelijkbaar met toetsing door audits.  

Certificaten en beveiligingseisen 
De beoogde producten en diensten die onder EASI2016 worden verworven zijn 
sterk standaard van aard. De kwaliteitseisen dienen op dit standaard karakter te 
zijn gebaseerd. In het huidig bestek zijn kwaliteitseisen opgenomen die op dit 
uitgangspunt zijn gebaseerd. Daarbij zal goed naar de BIR worden gekeken en 
relevante onderdelen zullen worden opgenomen in het bestek. 
Digilnkoop 
Digilnkoop is nog niet de standaard voor elke deelnemer en in het bijzonder bij 
ZBO's. Bij deelnemer V&J wordt gebruik gemaakt van Leonardo. Het bestek dient 
te voorzien In deze variaties. Het projectteam zal een voorstel op basis van 
Digilnkoop formuleren. De deelnemers zal worden gevraagd dit voorstel te 
verrijken met Inbreng die zorgt dat de EASI2016 overeenkomst niet leidt tot 
problemen met de huidige variatie in inkoopsystemen. 

Opleidingen 
In het PvE B&O staan eisen m.b.t. opleidingen. De eisen zijn niet relevant voor 
BVLAM en worden verwijderd. 

Openingstijden desks 
In de vorige overleg Is afgesproken verruimde openingstijden als optie uit te 
vragen. Door een standaard openingstijd van de desks van 8:00 uur tot 18:00 uur 
te eisen vervalt de behoefte aan deze optie. De standaard openingstijd van 8:00 
uur tot 18:00 uur wordt verwerkt in het bestek. 

Webshops 
• Deelnemers moeten de mogelijkheid hebben om producten per direct te laten 

verwijderen uit de webshop. 
• Deelnemers moeten de mogelijkheid hebben de opdrachtnemer te 

verplichten producten op te nemen In de webshop. 
• In de aanbesteding zal uitgewerkt moeten worden hoe dit proces verloopt. 
• Huidige praktijk Is dat In geval van kleine leveringen opdrachtnemers 

verzendkosten in rekening brengen. Beneden een bepaalde leveringsomvang 
wordt deze praktijk niet als onredelijk ervaren. In EASI2016 zullen heldere 
en eenvoudige afspraken moeten komen te staan In welke gevallen er 
verzendkosten In rekening mogen worden gebracht. 

D W 
De uitgangspunten voor de DVV-procedure zijn aan de hand van de presentatie 
besproken. De Experts kunnen zich vinden in deze uitgangspunten en zien de 
uitwerking in de betreffende bijlage tegemoet. 
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Datum 
15 juni 2016 

Reparatie en onderhoud 
Deelnemers wensen reparatie en onderhoud zo veel mogelijk In één hand te 
beleggen. Twee opties worden voorgelegd. Optie A Is reparatie en 
garantieafhandeling voor heel BVLAM te beleggen bij één partij. Optie B Is 
reparatie en garantieafhandeling voor Beeldschermen en Vaste Werkplekken te 
beleggen bij Vaste Werkplekken en voor LAM apart te beleggen bij LAM. 
Optie B Is de meest voor de handliggende optie voor reparatie en onderhoud. 
Deze Indeling is ook het uitgangspunt voor de aanvullende diensten. 

Vragen T&F 
In het rondgestuurde PvE staan een aantal vragen die behandeld zijn In de 
Expertgroep BVLAM. Uitgangspunt is dat alle producten leverbaar moeten zijn. 
Behandelde onderwerpen: 
• Ergonomie Is geen eis op zich. Alle producten binnen een categorie moeten 

leverbaar zijn. De projectgroep richt een proces In voor het beheren van het 
assortiment in de webshops (Actie). 

• Afstoten van overtollige ICT-hardware tegen betaling Is slechts zeer beperkt 
mogelijk. 
De Regeling materieelbeheer 2006 ligt hieraan ten grondslag en is bindend 
voor de rijksoverheid. ICT-hardware wordt steeds afgestoten aan Domeinen 
Roerende Zaken. EASI2016 zorgt ervoor dat verworven producten door DRZ 
kunnen worden verwerkt (circulair ready). 

• Voor werkplekken worden vaste werkplekken en laptops voorzien van 
specifieke images. Dit leidt tot een merk/type afhankelijkheid. 
De behoefte bestaat om leveranciers hierin te laten meedenken. 

• Binnen BVLAM worden alle producten binnen een categorie leverbaar. Het 
assortiment wordt niet beperkt tot producten uit de zakelijke markt. Voor 
bepaalde producten zou een minimum kwaliteitseis zinvol kunnen zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn beeldschermen en beveiligde USB-sticks, 
Het projectteam maakt hiervoor een voorstel (Actie). 

• Het onderscheid voor thinclients en zerocllents kan vervallen. 
• De uit te vragen beheertools beperken zich tot de software dat onlosmakelijk 

verbonden is met de hardware. 
• De beschikbaarheid van handleidingen wordt op bestelniveau geëist. 

Actielijst 

nrbéadiine" Nr Actie Houder 

• 
.Jm. 

fis 

22' 

Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
EASI2016 voorleggen ter beoordeling.  
N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo willen af gaan nemen. 
Arbo: Voorstel uitwerken zodat deelnemers ruimte 
hebben om arbo middelen wel/niet uit te sluiten. ' 

Projectteam 

Deelprojectleiders 22 juni 
2016 

Juli 2016 
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1^30 

24 

27 

28 

29 
•^1 

31 

L33, i 

156 

37i 

I 
yjsSk. 
38 

Webshop: SLA Pararneter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de vyebshop. 

! Deelnemers,hebben behoefte aan een andere _ , 
i staffelipdéling dan.bij EASI201p,,Werkplekken. Besloten is 1 
. voor vaste werkplekken en Beeldschermen uit te gaan 
I van een staffel^van 1 tot 50 producten eri leveringen 
; vanaf 50 próductén. Verwerkèn'ïn bijlage SL^ ' ' 
i paramete(;s.^___ ': • ''' ••" '" " 
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
uitwerken. Leverancier verplichten aantal eh levertijden 
in webshop weer te geven en te garanderen. 

! LBC^eh'SBC:"wórden als'zeèr Éomplex ërvaren.^Besloten is 
j de norm èn sahctles op'levertijden en !, ^ 
! servicedlènstverlening te baseren op een 80-20 . i 
! verdeling: * x f- t • '• • -.̂ .. •<.. -t,., , 

22 juni 
2016 

i 22 juni 
I 2 0 1 6 ' " 

22 juni 
2016 

Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
bij het HIS. 

22-juni 
2016 ; 

22 juni 
2016 

(Ten opzichte van EASI2010 yyensen de Experts dat NBD-,. 
1 response ep verlengide garantie joptloneel kunnen worden 
! afgehpmen., Verw.erken in SLA parameters. - '' T 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwerken 

22 juni 
2Öl6" 

22 jurii 
2016 

Rapportages: Navragen bij achterban wat de behoefte 
van jullle'brgahisatiê is als het gaat oni de géweriste 
vorm waaróp rapportages en rapportagegegevens -
worden aangeleverd? " X" -- ' - •"•- t 

20'juni 
?20i6-

Extra parametefs/élsèn aan het projectteam aanleveren: 
bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte 
van pallets en dergelijke. 

Experts 20 juni 
2016 

Ergonomie is geen els öp zich. Alle producten binnen een; 
categorie moeten leverbaar zi jn; De projectgroep richt <̂  
een proces in voor het-beherèn^van het assortiment,in de., 
'Webshops..,-„.^ ^ -„.-,T^^-./, ..y. ,• 

j ;Deelp.rojectlelders 

li»-':'- ir ' ' r- ' 4 • 

522 juni 
2016 

Voor bepaalde producten zou een minimum kwaliteitseis 
zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 
Het projectteam niaakt hiervoor een voorstel. 

Deelprojectleiders 22 juni 
2016 

j PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen 
i opleveren _ T ! . , . _ _ „ 1 _ lJ_J..!...l^.l_„,.l....I 

i Experts' | 2 0 j u n i 
I2OI6 

Afgedane actiepunten 

Nr it Act ie 1 A^ ' r !. V . . r ' * i i ' *lt H o u d e r i ' . |:Déadlinë!iJ 

- •:- i Experts dienen een actielijst met speciale eisen aan te ji Experts 
1 levéren om deze in de PvE's toe te voegen. Handig voor i! 

r Gereed i 
i • 1 
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12 
mandje en selectiecriteria. 
Aanvullende dienstverlening op de agenda voor de 
volgende bijeenkomst zetten. 

Projectteam Gereed 

16 

19 

Lijst aanvullende diensten afstoten of aanvullen als 
dienstén niet óp de lijst staan. 2 1 
N.a.v. actie 13: Uitzoeken of reparatie was opgenomen In 
de vorige aanbesteding (EUD/ EASI2010). 

Experts Gereed 

Deelprojectleiders Gereed 

20 
21 
23 

25 

DepV op de PvE's. ' ' ' ' - __y__ 
Conceptyersie PvE T&F naar alle experts versturen. 

il Deelprojéctleiders I] Gêrééd 
Deelprojectleiders Gereed 
beelprójectleiderèlpGeréed 

26 
; 

Éi 

j Aanvullende diensten:^voorstel met geüniformeerde' 
j aanvullende diensten uitwerken. . ^ _ ± _ . J L i £ _ r _ 
Besloten is online toegang tot de servicedesk als els op te 
nemen In het prqgrarnnna van ejsen. Verwerken in PvE. 

I De standaard openingstijd vóór EASI2016 is van 9:00 uur 
I tót 17:00 uur. Beslóten is ruimere opèningstijden als 
, optie uit te* vragen. Uitwerken vóorstel eh voorleggen aan 
e>cpêrtgroép. ' ^ • • ' ; v ' ^ , 

Gereed 

Gereed 

32 PvE B&O naar experts versturen tér révlew. Deelprojectleiders CSereëd 

Besluitenlijst 

Besluit 
Er Is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 
Remote Wipe wórdt niet meegenomen'in de aanbesteding 
Openingstijden akkoord 
Parameters: aanleveren van factuur en aanleveren van rapportages worden 

I overgenomen L Z A . Z I . . S A L - . A . . . A I I . ' ' " ' ' " "'""' 
Reparatie on site is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspuntenlijst 

Nr ]| Aajidachtspünt 

Mi 

i Achterban van alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 
zorgvuldig met de vertrouwelijk informatie omgegaan wordt. 

r'2"'''-| Servicecredits toe laten passen In overleg met HIS op deelnemersniveau 
['3T'd! Step - in Rights mag in overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau 

Audit: collectief uitvoeren vla CCM bij langlopende dienstverlening 
Na te gaan of de Vragen die de vorige keer (bij EASI2010) in de NvI's waren gesteld In 
de PvE's worden opgenomen. Vooral vragen voor het opstellen van de contracten zijn 
opgenomen? _ - _• 
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Rijksoverheid Departementaal Vertrouwelijk 

Eisenoverzicht Duurzaamheid EASI2016 BVIAM + NP l' y x ü ^ i : .ROK/ 
:MFfe:;NP.iNOK.i. 

Algemeen 
De Producten beschikken over de funct ional i te i t o m eindgebruikers te informeren over de eigen gerealiseerde duurzaamheidprestat ie. 

Alle geleverde Producten dienen deugdeli jk te zijn verpakt . . EASI2010-Accessolres 

Niet afgedrukte opdrachten die op het Product staan, vervallen na de door de Deelnemer bepaalde ti jdsinterval of op het door de Deelnemer vastgestelde t i jdst ip. EASI2010-afdruk 

Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren Producten gedurende de gehele loopti jd van de Overeenkomst van onveranderde, goede kwali tei t en funct ional i tei t zijn en blijven en dat Producten in alle opzichten 
voldoen aan de gebruikeli jke eisen van deugdel i jkheid, doelmat igheid, taak geschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschrif ten en mil ieubepalingen op het moment van levering. 

EASI2010-afdruk 

Energie en klimaat 
'Energy Star'-eisen voor Personal Computers 

Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties. Zie hiervoor: www.eu-energystar.org. 
Toelichting 

Vanaf 7 september 2015 gelden voor computers de Energy Star normen versie 6.1 en vanaf 7 mei 2015 voor monitoren versie 6.0. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten die in de Energy Star database staan (zie h t t p : / /www.eu -
energystar.org/nl/database.shtml) voldoen. Producten met een type I mil ieu-et ikettering of mil ieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen 
van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bijvoorbeeld een overeenkomstig ISO-norm 17025 erkende instantie die 
keuringsrapporten mag afgeven) waarui t bli jkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. 
Voor een toel ichting op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

Voor toel icht ing op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en kalibraties zie: http:/ /www.nen.ni/NEN-Shop/Norm/NENENISOIEC-170252005-nl.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

'Energy Star'-eisen voor beeldschermen 

Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties. Zie hiervoor: www.eu-energystar.org. 
Toelichting 
Vanaf 7 september 2015 gelden voor computers de Energy Star normen versie 6.1 en vanaf 7 mei 2 0 i 5 voor moni toren versie 6.0. 
Verificatie 

De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten die in,de Energy Star database staan (zie h t t p : / /www.eu -
energystar.org/nl/database.shtml) voldoen. Producten met een type D mil ieu-et iketter ing of mil ieuverklartng die aan de opgesohnde criteria beantwoordt , worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen 
van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bi jvoorbeeld een overeenkomstig ISO-norm 17025 erkende instantie die 
keuringsrapporten mag afgeven) waarui t bli jkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

Voor toel icht ing op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en kalibraties zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISOIEC-.170252005-nl.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

'Energy Star'-eisen voor laptops 
Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties. Zie hiervoor; www.eu-energystar.org. 
Toelichting 
Vanaf 7 september 2015 gelden voor computers de Energy Star normen versie 6.1 en vanaf 7 mei 2015 voor moni toren versie 6.0. 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten die in de Energy Star database staan (zie h t t p : / /www.eu -
energystar.org/nl/database.shtml) voldoen. Producten met een type I mi l ieu-et iketter ing of mil ieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen 
van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bi jvoorbeeld een overeenkomstig ISO-norm 17025 erkende instantie die 
keuringsrapporten mag afgeven) waarui t bli jkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. 
V o o r e e n toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

Voor toel icht ing op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en kalibraties zie: http:/ /www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISOIEC-170252005-nl.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

'Energy Star'-eisen voor tabiets 
Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties. Zie hiervoor: www.eu-energystar.org. 
Toelichting 

Vanaf 7 september 2015 gelden voor computers de Energy Star normen versie 6.1 en vanaf 7 mei 2015 voor moni toren versie 6.0. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waaruit bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten die in de Energy Star database staan (zie h t t p : / /www.eu -
energystar.org/nl/database.shtml) vo ldoen. Producten met een type I mi l ieu-et iketter ing of mil ieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen 
van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bi jvoorbeeld een overeenkomstig ISO-norm 17025 erkende instantie die 
keuringsrapporten mag afgeven) waarui t bli jkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie; 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

Voor toel icht ing op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en Ikalibraties zie: http:/ /www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISOIEC-170252005-nl.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

'Energy Star'-eisen voor reproduct ieapparatuur 
Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties, zie hiervoor: www.eu-energystar.org. 
Toelichting 

Vanaf 7 mei geldt voor reproduct ieapparatuur de Energy Star normen "Imaging Equipment specifications v2.0". 
Het energieverbruik moet worden gemeten volgens de Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 - Final May-2012 of een geli jkwaardige methode. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden o m documentat ie te overleggen waarui t bl i jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten die in de Energy Star database staan (zie h t t p : / /www.eu -
energvstar.org/nl/database.shtml) voldoen. Producten met een type ; mi l ieu-et iketter ing of mil ieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen 
van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bijvoorbeeld een overeenkomstig tSO-norm 17025 erkende instantie die 
keuringsrapporten mag afgeven) waarui t bli jkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. 
Vcïor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp; / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

Voor toel icht ing op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en kalibraties zie: http:/ /www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENI5OlEC-170252005-nl.htm 

PIANOO Mil ieucri ter ia 

'Energy Star'-eisen voor personal printers 
Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties, zie hiervoor: www.eu-energystar.org. 
Toelichting 

Vanaf 7 mei geldt voor reproduct ieapparatuur de Energy Star normen "Imaging Equipment specifications v2.0". 
Het energieverbruik moet worden gemeten volgens de Test Me thod for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 - Final May-2012 of een geli jkwaardige methode. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten die in de Energy Star database staan (zie h t t p : / /www.eu -
energystar.org/nl /database.shtml) voldoen. Producten met een type I mi l ieu-et iketter ing of mil ieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen 
van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bijvoorbeeld een overeenkomstig ISO-norm 17025 erkende instantie die 
keuringsrapporten mag afgeven) waarui t bli jkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENtSO-140242000-en.htm 
Voor toel icht ing op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en kalibraties zie: http:/ /www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISOIEC-170252005-nl.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Meest energie-eff iciënte personal computers 
Er worden punten toegekend voor elke 5 % lager energieverbruik dan de specificaties in minimumeis M E I 'Energy Star'-eisen voor computer en/of monitor. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden o m een technisch dossier van de fabrikant. De onderbouwing zal liggen in het opleveren van de TEC waarde (en bi jbehorend test rapport) waarmee de fabrikant laat zien dat het 
product inderdaad x % beter is.  

PIANOO Mil ieucriteria ^ 

Meest energie-eff iciënte laptops 
Er worden punten toegekend voor elke 5 % lager energieverbruik dan de specificaties in minimumeis M E I 'Energy Star'-eisen voor computer en/o f monitor. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om een technisch dossier van de fabrikant. De onderbouwing zal liggen in het opleveren van de TEC waarde (en bi jbehorend test rapport) waarmee de fabrikant laat zien dat het 
product inderdaad x % beter is.  

PIANOO Mil ieucriteria 

Energie-efficiëntie in-bedrijfsstand personal printers 
Er worden punten worden toegekend voor elke 5 % lager energieverbruik dan in de technische specificaties voor de in-bedrijfsstand gespecificeerd, gemeten volgens de Test Method for Determining Imaging 

Equipment Energy Use Version 2.0 - Final May-2012 of een geli jkwaardige methode. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om een technisch dossier van de fabrikant. Een testverslag waaruit bli jkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, word t ook aanvaard. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Energie-efficiëntie in-bedrijfsstand reproduct ieapparatuur 
Er worden punten worden toegekend voor elke 5 % lager energieverbruik dan in de technische specificaties voor de in-bedrijfsstand gespecificeerd, gemeten volgens de Test Method for Determining Imaging 
Equipment Energy Use Version 2.0 - Final May-2012 of een geli jkwaardige methode. 

Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om een technisch dossier van de fabrikant. Een testverslag waarui t bli jkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, word t ook aanvaard. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Functies voor energiebeheer zijn op de apparatuur zelf aanwezig (bij producten waarop dit van toepassing is, zoals bijv. televisieschermen, beeldschermen, computers, laptops, smartphones, tabiets, e t c ) . 

Opdrachtnemer dient desgevraagd duideli jk bij de producten aan te kunnen geven dat de functie voor energiebeheer op de apparatuur aanwezig is,'waar deze zich bevindt en hoe deze moet worden bediend. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Personal printers in slaapstand reageren automatisch op inkomende signalen voor afdrukopdrachten. 
De Producten beschikken over de funct ional i tei t om middels configuratie instell ingen het energieverbruik buiten kantooruren te minimaliseren. 
De Opdrachtnemer biedt een dienst om gedurende de gebruiksperiode het energieverbruik te minimaliseren. 
De Producten hebben een spaarstandschakeling die automatisch na vooraf configureerbare ti jd ingeschakeld word t waardoor de apparatuur minstens 50% minder energie verbruikt. 

Producten met een HDD ondersteunt sluimerstand (ACPI S4(hibernation/suspend-to-disk)-status). ACPI=advanced conf igi 
specification 

De BIOS(of geli jkwaardig) is ACPI-Compatibel. 
Het Product ondersteunt slaapstand (ACPI S3(standby/sleep)-status). 
Het Product ondersteunt sluimerstand(ACPl S4(standby/sleep)-status). EASI2010-werkplekken 

Opdrachtnemer dient van alle Producten die stroom verbruiken aan te kunnen geven wat het daadwerkeli jke verbruik (in Wat t ) in de volgende standen is: 
- aan-stand (in Wat t ) 
- slaap-stand (in Wat t ) 
- u i t - s t a n d { i n W a t t )  
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Rijksoverheid Departementaal Vertrouwelijk 

Energieverbruik televisie 

De televisies behoren to t de hoogste mogelijke energie-efficiencyklasse (Energielabel A++). De energie-efficiency van televisies word t weergegeven aan de hand van een Energielabel. 
Toelichting 
Energielabel A++ is de meest zuinige energieklasse die op dit moment (regulier) beschikbaar is. A++ komt overeen met een EEl <0,16. (ht tp: / /www.energielabel .n l /apparaten/te levis ie/) 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om bewijzen aan te leveren waarui t bli jkt dat de televisie aan een energieklasse van label A++ conform richtl i jn 2010/30/EU of zuiniger voldoet. 
Het opgenomen vermogen (P) ten behoeve van de berekening van de EEl dient gemeten te zijn volgens IEC620S7-2 gebruik makend van het "dynamic broadcast content video signal". 

NOK PIANOO Mil ieucriteria 

Projectoren schakelen na 15 minuten inactiviteit automatisch in slaapstand. 
Me t slaapstand word t bedoeld; toestand waarbij de apparatuur is aangesloten op het elektr iciteitsnet, afhankelijk is van de energietoevoer van het elektriciteitsnet o m naar behoren te funct ioneren en uitsluitend 
de volgende functies biedt, die voor onbepaalde t i jd kunnen voor tduren: 

• reactiveringsfunctie, of reactiveringsfunctie met slechts een indicatie van de ingeschakelde reactiveringsfunctie, en/of 
• informat ie- of statusweergave. 

(Bron; ecodesign verordening televisies (2009/642/EG) artikel 2, 6). 

Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om aan de hand van functiespecificaties van de projectoren aan te tonen dat deze na 15 minuten inactiviteit automatisch de slaapstand inschakelen. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Het opgenomen vermogen van projectoren, met uitzondering van ultra short th row projectoren, in de toestand 'aan' (definit ie toestand volgens IEC62087;2008) is kleiner dan of gelijk aan: 

• voor een l ichtstroom CD < 1750 lm: 180 [W] ; 
• voor een l ichtstroom O > 1750 lm: 180 W + 0,09*((D-1750) [W] . 
Hierin is CD de l ichtstroom, in lm, gemeten volgens EN 61947-1:2002. Het opgenomen vermogen, in W, word t bepaald volgens de meest actuele versie van IEC62087-3; (meetmethode televisies). 
Onder een ultra short th row projector word t verstaan; "A projector that can project a 60 inch image or larger (measured diagonally) f rom under 18 inches away f rom the projection surface." 

PIANOO Milieucriteria 

Mil ieuvriendel i jk beheer hardware 
Om ervoor te zorgen dat hardware op een mil ieuvriendeli jke manier worden beheerd, worden gebruiksaanwijzingen en/o f cursussen voor IT-mede werkers aangeboden. 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd een afschrift van de gebruiksaanwijzing te overleggen. Vervolgens wordt deze gebruiksaanwijzing vooraf op de computer geladen (of in het geval van een scherm bij de 
stuurprogramma software geleverd), zodat de gebruiker ervan kennis kan nemen. Bovendien moet de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn op een website. In de gebruiksaanwijzing kunnen onderwerpen als het 
gebruik van de energiebesparende functies aan bod komen. Een andere mogelijkheid is dat een eenvoudige cursus (interactief, overeenkomstig de aard van de apparatuur) of een informatiepakket wordt 
aangeboden. ' . 

PIANOO Milieucriteria 

Geiondheld en Welzijn 
Geluidsniveau personal computers 
Het "Declared A-weighted Sound Power Level" (re 1 pW) (opgegeven A-gewogen niveau van het geluidsvermogen) van pc's of notebooks mag, overeenkomstig punt 3.2.5 van ISO 9296 en gemeten overeenkomstig 
ISO 7779 (of geli jkwaardige normen), niet meer bedragen dan; 
Voor pc's: 
H 4,0 B{A) in niet-actieve toestand (gelijk aan 40 dB(A)); 

0 4,5 B(A) bij het lezen van een harde schijf (gelijk aan 45 dB(A)). 
Voor notebooks: 
Q 3,5 B(A} in niet-actieve toestand (gelijk aan 35 dB(A)). 
BI 4,0 B(A) bij het lezen van een harde schijf (gelijk aan 40 dB(A)}. 
Verificatie 
De inschrijver kan voor PC's gevraagd worden om'documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Alle producten met een relevant EU Ecolabel worden geacht te voldoen. ' 
Ook producten met een ander type I mil ieu-etikettering of mil ieuverklaring die voldoet aan dit cr i ter ium, zijn aanvaardbaar. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Notebooks met een type I mil ieu-et ikettering of milieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. Dit kan een rapport 
zijn waarin word t bevestigd dat de geluidsemissieniveaus zijn gemeten in overeenstemming met ISO 7779 en in overeenstemming met ISO 9296 of gelijkwaardige normen zijn verklaard. In het rapport dienen de . 
gemeten geluidsemissieniveaus in zowel de niet actieve toestand als bij het toegang nemen to t een schijfstation te worden vermeld en in overeenstemming te worden verklaard met punt 3.2.5 van IS09296 of een 
geli jkwaardige norm. 

Voor een toel ichting op type I mil ieu-et ikettering zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Geluidsniveau laptops 
Het "Declared A-weighted Sound Power Level" (re 1 pW) (opgegeven A-gewogen niveau van het geluidsvermogen) van pc's of notebooks mag, overeenkomstig punt 3.2.5 van ISO 9296 en gemeten overeenkomstig 
ISO 7779 (of geli jkwaardige normen), niet rneer bedragen dan: 
Voor pc's: 
[& 4,0 B(A) in niet-actieve toestand (gelijk aan 40 dB(A)); 
a 4,5 B(A) bij het lezen van een harde schijf (gelijk aan 45 dB(A)). 
Voor notebooks: 
a 3,5 B(A) in niet-actieve toestand (gelijk aan 35 dB(A)). 
a 4,0 B(A) bij het lezen van een harde schijf (gelijk aan 40 dB(A)). 
Verificatie 
De inschrijver kan voor PC's gevraagd worden om documentat ie te overleggen waaruit bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Alle producten met een relevant EU Ecolabel worden geacht te voldoen. 
Ook producten met een ander type I mil ieu-etikettering of milieuverklaring die voldoet aan dit cr i ter ium, zijn aanvaardbaar. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Notebooks met een type I mil ieu-et ikettering of milieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. Dit kan een rapport 
zijn waarin word t bevestigd dat de geluidsemissieniveaus zijn gemeten in overeenstemming met ISO 7779 en in overeenstemming met ISO 9296 of gelijkwaardige normen zijn verklaard. In het rapport dienen de 
gemeten geluidsemissieniveaus in zowel de niet actieve toestand als bij het toegang nemen to t een schijfstation te worden vermeld en in overeenstemming te worden verklaard met punt 3.2.5 van IS09296 of een 
geli jkwaardige norm. 
Voor een toel ichting op type I mi l ieu-et iketter ing zie; 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Gevaarlijke stoffen in kunststofonderdelen 
Voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g mogen geen vlamvertragende stoffen of preparaten bevatten waaraan één van de volgende risicozinnen in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 is toegekend: 
IÏIR45 (kan kanker veroorzaken); 

13 R46 (kan erfeli jke genetische schade veroorzaken): 
0 R60 (kan de vruchtbaarheid schaden); 
lïl R61 (kan het ongeboren kind schaden). 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waaruit bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een type I mil ieu-et ikettering of mil ieuverklaring die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Voor een toel ichting op type I mil ieu-et ikettering zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Geen vlamvertragende stoffen of preparaten 
Naarmate een groter deel van de kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g geen vlamvertragende stof fen of preparaten bevatten waaraan een van de onderstaande risicozinnen is toegekend als vastgelegd in richtl i jn 
1272/2008, word t di t deel van de inschrijving hoger gewaardeerd: 
BI R45 (kan kanker veroorzaken) 
B R46 (kan erfelijk genetische schade veroorzaken) 
0 R60 (kan de vruchtbaarheid schaden) 
O R61 (kan het ongeboren kind schaden) 
Omdat er reststoffen (trace amounts) aanwezig kunnen zijn word t bij een eventuele prakti jktest voldaan aan dit cr i ter ium als er maximaal 0 ,1% (gewichtsprocent) van de betreffende stoffen aanwezig is. 
Verificatie 

De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bl i jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een relevante mil ieukeur van het type 1 die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 

PIANOO Mil ieucriteria 

MG Materialen en grondstoffen 
De Producten bevatten x% hergebruikte materialen en y% bio plastics. 
De Fabrikant van de producten voorziet in een End of Life Management proces om de impact op het milieu te minimaliseren, waaronder hergebruik van toner catridges, onderdelen en producten. 

Televisieschermen mogen geen kwik bevatten 

Alle producten met een relevant EU Ecolabel en/of type I mil ieu-et ikettering of mil ieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. 

Voor een toel ichting op type t mi l ieu-et iketter ing zie: 
http:/ /www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-14024200Q-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Kwik in beeldschermen en displays 

De achtergrondverl icht ing van Icd-schermen mag geen kwik bevatten. 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden o m documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Alle producten met een relevant EU Ecolabel worden geacht te voldoen. Ook 
producten met een ander type I mi l ieu-et iketter ing of mil ieuverklaring die voldoet aan di t cr i ter ium, zijn aanvaardbaar. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Kwik in beeldschermen van computers met een beeldscherm 
De achtergrondverl ichting van Icd-schermen mag geen kwik bevatten. i 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Alle producten met een relevant EU Ecolabel worden geacht te voldoen. Ook 
producten met een ander type I mil ieu-et ikettering of milieuverklaring die voldoet aan di t cr i ter ium, zijn aanvaardbaar. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Voor een toel ichting op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 
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Rijksoverheid Departementaal VertrouvwelIJk 

Aandeel gerecycled materiaal in verpakking 

Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt, dienen deze voor minstens 80% uit gerecycleerd materiaal te bestaan. Wanneer voor de eindverpakking'kunststofzakken of -vellen worden gebruikt, dienen deze voor 
minstens 75% uit gerecycleerd materiaal te bestaan of moeten deze civereenkomstig de definit ies van EN 13432 biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn. 
Verif icatie 

De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een een type I mil ieu-et ikettering of mil ieuverklaring die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Als alternatief kan voor de verpakking van het product een verklaring van overeenstemming met dit cr i ter ium worden overgelegd. Dit cr i ter ium geldt 
alleen voor primaire verpakking in de zin van Richtlijn 94/62/EG. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 

ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Mogel i jkheden demontage en recycling 

Naarmate de producten gemakkeli jker kunnen worden gedemonteerd en de kunststofonderdelen beter kunnen worden gerecycleerd, word t dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd: 
13 De aansluitingen zijn eenvoudig te v inden, bereikbaar met gangbaar gereedschap en voor zover mogelijk genormaliseerd. 
S Kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g zijn overeenkomstig ISO 11469:2000 of een gelijkwaardige norm voorzien van een permanent merkteken ter identif icatie van het materiaal. Dit cr i ter ium geldt niet voor 
geëxtrudeerde kunststofmaterialen en de l ichtgeleider van vlakke beeldschermen. 
S Kunststofonderdelen moeten uit één polymeer of compatibele polymeren bestaan, behalve de behuizing, die uit niet meer dan twee scheidbare soorten polymeer moet bestaan. 
Verificatie 

De inschrijver kan worden gevraagd om een testrapport te overleggen met details over de demontage van de personal computer. Dit rapport dient een explosietekening van de personal computer te bevatten 
waarop de belangrijkste onderdelen en eventuele gevaarlijke stoffen in de onderdelen zijn aangeduid. Het rapport kan in schrifteli jke of audiovisuele vorm worden voorgelegd. Informatie over gevaarlijke stoffen 
dient aan de bevoegde autor i te i t te worden verstrekt in de vorm van een lijst van materialen waarin de soorten materiaal, de gebruikte hoeveelheid en de plaatsen waar deze gebruikt zijn, zijn aangegeven. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Mogel i jkheden demontage en recycling 
Naarmate de producten gemakkeli jker kunnen worden gedemonteerd en de kunststofonderdelen beter kunnen worden gerecycleerd, word t dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd: 
Ül De aansluitingen zijn eenvoudig te v inden, bereikbaar met gangbaar gereedschap en voor zover mogelijk genormaliseerd. 

0 Kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g zijn overeenkomstig ISO 11469:2000 of een gelijkwaardige norm voorzien van een permanent merkteken ter identificatie van het materiaal. Dit cr i ter ium geldt niet voor 
geëxtrudeerde kunststofmaterialen en de lichtgeleider van'vlakke beeldschermen. 

Kunststofonderdelen moeten uit één polymeer of compatibele polymeren bestaan, behalve de behuizing, die uit niet meer dan twee scheidbare soorten polymeer moet bestaan. 
Verif icatie 

De inschrijver kan worden gevraagd om een testrapport te overleggen met details over de demontage van de personal computer. Dit rapport dient een explosietekening van de personal computer te bevatten 
waarop de belangrijkste onderdelen en eventuele gevaarlijke stoffen in de onderdelen zijn aangeduid. Het rapport kan in schrifteli jke of audiovisuele vorm worden voorgelegd. Informatie over gevaarlijke stoffen 
dient aan de bevoegde autor i te i t te worden verstrekt in de vorm van een lijst van materialen waarin de soorten materiaal, de gebruikte hoeveelheid en de plaatsen waar deze gebruikt zijn, zijn aangegeven. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Gerecycleerd materiaal en recyclebaarheid (voor personal computers, laptops en beeldschermen) 
Naarmate de externe kunststofkast van de systeemeenheid, het scherm en het toetsenbord voor een groter gewichtspercentage uit post-consumer gerecycled materiaal bestaat, word t di t deel van de inschrijving 
hoger gewaardeerd. 
Het gewichtspercentage post-cunsumer gerecycled materiaal dient ten minste 10% te zijn. 
Verif icatie 

De inschrijver kan worden gevraagd om een verklaring met betrekking to t het percentage post-consumer gerecycleerd materiaal.  

PIANOO Mil ieucriteria 

Gerecycleerd materiaal en recyclebaarheid 
Naarmate de kunststofkast van de systeemeenheid v o o r e e n groter gewichtspercentage uit post-consumer gerecycled materiaal bestaat, word t dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd. 

Het gewichtspercentage post-cunsumer gerecycled materiaal dient ten minste 10% te zijn. 
Verif icatie 
De inschrijver kan worden gevraagd o m een verklaring met betrekking to t het percentage post-consumer gerecycleerd materiaal. 

PIANOO Mil ieucri ter ia 

De lampen in de projectoren hebben (bij normaal gebruik) een min i r r^ le levensduur van 2500 branduur. PIANOO Mil ieucriteria 

Als bij producten addit ionele componenten worden geleverd waar de Deelnemer geen behoefte aan heeft, dan dient de Opdrachtnemer deze addit ionele componenten op verzoek van de Deelnemer af te voeren er 

te recyclen of duurzaam te verwerken. Dit kan bi jvoorbeeld van toepassing zijn bij meegeleverde kabels, CD's/DVD's of papieren manuals. 

Terugname, recondit ionering of recycling 

De leverancier garandeert terugname van lege tonercartr idges en recondit ionering of recycling van de teruggenomen tonercartr idges 
Verif icatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om een certif icaat of een ander formeel document van een onafhankeli jk orgaan aan te leveren, waarui t bli jkt dat aan deze minimumeis word t voldaan. Indien bedoeld certificaat 
is afgegeven door Nordic Swan of Blaue Engel word t in ieder geval aan deze minimumeis voldaan.  

PIANOO Mil ieucriteria 

Vervangen van onderdelen in personal computers 
Computers worden zo on tworpen dat: 
0 het geheugen eenvoudig te bereiken is en kan worden vervangen of bi jgewerkt; 

0 de harde schijf (of onderdelen die functies van de harde schijf uitvoeren) en, indie_n van toepassing, het cd-rom- en/of het dvd-station kunnen worden vervangen. 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een type I mil ieu-et ikettering of milieuverklaring die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie; 
ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENlSO-140242000-en.htm 

PIANOO Mil ieucriteria 

Vervangen van onderdelen in Laptops 
Laptops worden zo ontworpen dat het geheugen eenvoudig te bereiken is en kan worden vervangen of bi jgewerkt. 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een type I mil ieu-et ikettering of mil ieuverklaring die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard. 
Voor een toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: 
ht tp: / /www.nën.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm  

PIANOO Mil ieucriteria 

Verkri jgbaarheid reserveonderdelen 
De inschrijver moet waarborgen dat reserveonderdelen to t ten minste v i j f j aar na stopzett ing van de productie verkri jgbaar zullen zijn. 
Verif icatie 
De inschri jver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een relevante mil ieukeur van het type 1 die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard.  

PIANOO Mil ieucriteria 

Mil ieugevaarl i jke stoffen 
Het tonerpoeder in de tonercartr idges bevat geen stof fen die gevaarlijk zijn voor het mil ieu. Dit betekent dat de stoffen geclassificeerd met de R zinnen R50, R53, R50/53, R52/53, R51/53 en R59 volgens richtl i jn 
1272/2008 niet zijn toegestaan. 
Verif icatie 
De inschrijver kan worden gevraagd o m een certif icaat of een ander formeel document van een onafhankeli jk orgaan aan te leveren, waarui t bli jkt dat aan deze minimumeis word t voldaan. Indien bedoeld certificaat 
is afgegeven door Nordic Swan of Blaue Engel word t in ieder geval aan deze minimumeis voldaan.  

PIANOO Mil ieucriteria 

(Alleen van toepassing op beeldverwerkingsapparatuur die voor monochroom afdrukken of kopiëren een snelheid van 25 afbeeldingen per minuut of meer voor A4-formaat kan bereiken) 
Dubbelzijdig afdrukken 
De beeldverwerkingsapparatuur moet zijn uitgerust met een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken/kopiëren. De duplex afdruk- en/o f kopieerfunctie moet in de oorspronkeli jke officiële software van de 

fabrikant standaard zijn ingesteld 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden o m documentat ie te overleggen waarui t blijkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een type I mil ieu-et ikettering of -verklar ing die aan de genoemde 
eisen beantwoordt , en producten die het Energy Star v.2.O-keurmerk hebben (of, in voorkomend geval, een recentere) worden geacht te voldoen. Een verklaring van de fabrikant waarui t bli jkt dat aan deze eisen is 
voldaan, word t ook aanvaard. 
Voor toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Geschiktheid voor gerecycled papier 
Reproductieapparatuur is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier dat voldoet aan de Europese standaard EN 12281:2002. 
Verif icatie 

De inschrijver kan gevraagd worden om met een document te onderbouwen dat de reproduct ieapparatuur geschikt is.  

PIANOO Mil ieucriteria 

Geschiktheid voor gerecycled papier 
Reproductieapparatuur is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier dat voldoet aan de Europese standaard EN 12281:2002. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om met een document te onderbouwen dat de reproduct ieapparatuur geschikt is.  

PIANOO Mil ieucriteria 

Gebruikersinstructies voor groen beheer van de prestaties 
Een richtsnoer met instructies voor het maximaliseren van de mil ieuprestaties van de beeldverwerkingsapparatuur in kwestie (waarin de functies voor papierbeheer, energie-efficiëntie en voor verbruiksgoederen 
zoals inkt- en/of tonercartr idges aan bod komen) moet worden verstrekt, in schrifteli jke vorm als een specifiek onderdeel van de gebruikershandleiding en/of in elektronische vorm op de website van de fabrikant. 
Verificatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan: Producten met een type I mi l ieu-et iketter ing of -verklar ing die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van bewijs worden aanvaard, zoals een schrifteli jk bewijs van de fabrikant dat aan de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
Voor toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. 

PIANOO Mil ieucriteria 

Alleen van toepassing op koopovereenkomsten exclusief onderhoud) 
Levensduur en garantie van het product 
Reparatie of vervanging van het product moet minimaal v i j f j aar lang onder de garantie vallen. De inschrijver moet er voorts voor zorgen dat gedurende tenminste v i j f jaar na de aankoopdatum oorspronkeli jke of 
geli jkwaardige reserveonderdelen beschikbaar zijn (rechtstreeks of via andere aangewezen tussenpersonen). Deze bepaling is niet van toepassing in onvermijdel i jke ti jdeli jke omstandigheden die de fabrikant niet in 
de hand heeft, zoals een natuurramp. 
Verif icatie 
De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een type I mi l ieu-et iketter ing of -verklar ing die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van bewijs worden aanvaard, zoals een eigen verklaring van de fabrikant dat aan de bovenvermelde bepaling is voldaan. 
Voor toel icht ing op type I mi l ieu-et iketter ing zie: ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. 

PIANOO Mil ieucriteria 

(Alleen van toepassing op reproduct ieapparatuur aangesloten op een netwerk waarop een groep gebruikers pr intopdrachten uitvoert) 
Lokale bevestiging pr intopdracht vooraf aan uitvoer 
Reproductieapparatuur biedt de mogeli jkheid o m lokaal of op afstand een pr intopdracht vrij te geven of te verwi jderen. 
Toelichting . 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 concepten: 
0 FHjII-printing, ook wel fo l low-me print ing genoemd: een pr intopdracht word t naar een centrale printserver gestuurd. Deze server houdt dé opdracht vast to tdat een gebruiker zich op een willekeurige printer 
binnen het netwerk identi f iceert en de pr intopdracht opvraagt. 

PIN-printing: Een pr intopdracht word t naar een specifieke printer gestuurd die PIN-printing ondersteunt. De pr intopdracht word t pas afgedrukt nadat de gebruiker zich heeft geïdentif iceerd. 
Verif icatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om met een document te onderbouwen dat de reproduct ieapparatuur geschikt is voor Pull en/of PIN print ing 

PIANOO Mil ieucriteria 

conceptversie ten behoeve van Expertgroep BVLAM Pagina 3 



Rijksoverheid Departementaal Vertrouwelijk 

MG.24 

(Alleen van toepassing op beeldverwerkingsapparatuur die voor monochroom afdrukken of kopiëren een snelheid van minder dan 25 afbeeldingen per minuut voor A4-formaat kan bereiken) 
Dubbelzijdig afdrukken 
Er worden punten toegekend voor beeldverwerkingsapparatuur die met een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken/kopiëren (een duplexeenheid) is uitgerust. De duplex afdruk- en/o f kopieerfunctie 
moet in de oorspronkeli jke officiële software van de fabrikant standaard zijn ingesteld. 
Verificatie 

De inschrijver kan gevraagd worden om documentat ie te overleggen waarui t bli jkt dat aan bovenstaande criteria word t voldaan. Producten met een type 1 mil ieu-et ikettering of -verklar ing die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt , worden geacht te voldoen. Een verklaring van de fabrikant waarui t bli jkt dat aan deze eisen is voldaan, word t ook aanvaard. 
Voor toel icht ing op type 1 mil ieu-et ikettering zie: ht tp: / /www.nen.nl /NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. 

Wens X X ROK PIANOO Mil ieucriteria 

MG.25 
Alle Producten dienen standaard ingesteld te kunnen worden op dubbelzijdig en monochroom afdrukken in tonerbesparende modus. De Eindgebruiker moet bij iedere afdrukopdracht deze instellingen kunnen 
aanpassen. 

Eis X X ROK EASI2010-afdruk 

MG.26 
Personal printers beschikken over tonerbesparende afdrukmogeli jkheden. 

Voeg in bijlage "Extra Informat ie" per aan te bieden Product een beschrijving toe van tonerbesparende mogeli jkheden. 

Eis X X ROK EASI2010-afdruk * 

MG.27 Personal printers beschikken over tonerbesparende afdrukmogeli jkheden. Eis X NOK 

MG.28 Personal printers beschikken over een mechanisme om tonerverlies te minimaliseren, Wens X NOK 

MG.29 Afdrukapparatuur beschikt over een mechanisme om tonerverl ies te minimaliseren. Wens X X ROK 

MG.30 Personal printers kunnen zonder fi lters voor schadelijke gassen {onder andere lucht- en f i jnstof) worden ingezet voor plaatsing op de gang of reguliere kantooromgeving. Eis X ROK 

MG.31 De te leveren Producten zijn geschikt voor het gebruik van papier met een gramsgewicht van 64 g /m2. Eis X X ROK 

MG.32 De te leveren Personal Printers zijn geschikt voor het gebruik van papier met een gramsgewicht van 64 g /m2. Eis X NOK 

MG.33 
De monteurs nemen na de installatie, onderhoudsbeurt of het verhelpen van de storing al het afval dat zij hebben veroorzaakt kosteloos mee. Opdrachtnemer draagt zorg voor een mi l ieuverantwoorde verwerking 
van alle afval en verbruiksart ikelen. 

Eis X X X X X ROK EASI2010/Accessoires 
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Te bespreken 

Mededelingen 
Goedkeuren verslag 
Actiepunten verslag 
PvE duurzaamheid 
Tegenlezen: Online portaal 
Tegenlezen: Kwaliteitsborging en auditing 
SLA Paranneters 
Rolverdeling DGM en GCM 
Vakantieplanning EG-leden 
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PvE Duurzaamheid 

MVI: 
Social Return, Internationale Sociale 
Voorwaarden, Milieuvriendelijk inkopen, 
Biobased inkopen. Circulair inkopen, 
kansen voor MKB, Innovatiegericht 
inkopen 
EG MVI namens categorie IWR 
Uitgangspunt: 

- Minimum eisen vanuit PIANOO 
- Aanvulling met ervaringen uit recente 

aanbestedingen 
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PvE Duurzaamheid 

Uitwerking: 
- Duurzaamheid: 

Energie & Klimaat 
Gezondheid & Welzijn 

• Materialen & Grondstoffen 
- Internationale sociale voorwaarden 
Splitsing deelaanbestedingen 
Voorstel Subgunningscriteria biedt 
Deelnenners de ruimte 
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Online portaal 

Autorisatie is verantwoordelijkheid van 
opdrachtnemer of key user bij de Deelnemer die 
andere kan autoriseren? 
Single sign on nu als wens gepositioneerd. 
Voorkeur om het te eisen? 
Eis adequate zoek functionaliteit uitbreiden 
meerdere aspecten en combinaties van aspecten. 
Nog onderscheid maken in autorisaties binnen de 
deelnemer? Nu kan je facturen afschermen. 
CCM heeft inzicht in alle informatie. Is essentieel 
voor de uitvoering van de CCM taak. 
CMDB voor EASI2016 eruit. 
Inzicht in aanvullende diensten. 
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Kwaliteitsborging en auditing 

Uniform voor OT2017 en EASI2016 wel een 
ROK/NOK en OVK variant 
Nu eis om inzicht in dossiers certificerende partij, 
ook inzicht in dossiers gecertificeerde partij? 
Instrument t.b.v Opdrachtgever en Deelnemer -> 
aanpassen. Eerste instantie CCM aanzet. 
Uitvoering onafhankelijke derde partij. 
Gezamenlijk bepalen op basis van voorhanden 
contractpartijen Opdrachtgever. Anders keuze 
voorleggen. 
Up-to-date kwaliteitshandboek maximaal Vi of 1 
jaar oud? 

CU 

O 

CU 
> 
"(D 
CD 
+-» 
C 
QJ 

E 
QJ +-• 
CD 
Q. 
CU 

Q 



SLA parameters: Levering 
Typle Bestelling 

t 

Norm 

Maximale levertijd • Aantal Additionele 
' leverdienstverlening 

80"/o volledig 
geleverd binnen 

100% volledig 
geleverd binnen 

1 
1-50 

Exclusief LNOl Werkdagen LN02 = 15 Werkdagen 

2 
1-50 

Inclusief LN03 Werkdagen LN04 = 18 Werkdagen 

3 
50 of meer 

Exclusief LN05 Werkdagen LN06 = 20 Werkdagen 

4 
50 of meer 

Inclusief LN07 Werkdagen LN08 = 25 Werkdagen 

5 Vervangen DOA's LN09 Werkdagen LNIO = 10 Werkdagen 

i 

Type Bestelling 
Norm i 

Type Bestelling 
Maximale levertijd 

Aantal ï Additionele 
l leverdienstverlening 

80% volledig 
geleverd binnen 

100% volledig 
geleverd binnen 

1 
1-50 

Exclusief LNOl Werkdagen LN02 = 2 X LNOl 

2 
1-50 

Inclusief LN03 Werkdagen LN04 = 2 X LN03 

3 
50 of meer 

Exclusief LN05 Werkdagen LN06 = 2 X LN05 

4 
50 of meer 

Inclusief LN07 Werkdagen LN08 = 2 X LN07 

5 Vervangen DOA's LN09 Werkdagen LNIO = 2 X LN09 
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SLA Parameters: Garantie 

Norm 
Dienst 8 0 % van de 

Incidenten opgelost 
binnen 

1 0 0 % van de 
Incidenten opgelost 

binnen 
Status updates 

Garantie 20 kalenderdagen 30 kalenderdagen 
Eerste reactie 

binnen 1 Werkdag 
na ontvangst 

defecte Product. 

Aanvullende garantie 20 kalenderdagen 30 kalenderdagen 
Eerste reactie 

binnen 1 Werkdag 
na ontvangst 

defecte Product. 
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SLA Parameters: NBD response 
^ i Norm 
: Dienst 

: 1 J 

8 0 % van de 
Incidenten 

opgelost binnen 

100% van de 
Incidenten 

opgelost binnen 
Status 

updates 

Eerste reactie 
binnen 30 

minuten na 
incidentmelding 

Next-Business-
Day response 

dienstverlening 

Reparatie 5 Werkdagen 10 Werkdagen Een 
terugkoppeling 

binnen 1 
Werkdag na 

reparatie 
Product. Next-Business-

Day response 
dienstverlening Eerste reactie 

binnen 30 
minuten na 

incidentnnelding 

On-site support 1 Werkdag 2 Werkdagen Een 
terugkoppeling 

binnen 1 
Werkdag na 

reparatie 
Product. 
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I 
Rol DCI^ 

• Adviseren en rapporteren aan de bestuurders. 

• Beheren van organisatorische processen. 

• Melden en escaleren van incidenten met 
leveranciers. 

• Doorvoeren contractuele wijzigingen. 

• Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening 

• Deelnemen aan deelnemersbijeenkomsten. 
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Vaststellen vereiste service levels. 



I 
Rol DCI^ 

Vaststellen inrichting infrastructuur (configuratie). 

Vaststellen vereiste beschikbaarheid. 

Vaststellen benodigde capaciteit. 

Vaststellen continuïteitsmaatregelen. 

Vaststellen beveiligingsmaatregelen. 

Innoveren of uitfaseren van producten en diensten. 

Voeren opdrachtnemergesprekken over voorgaande 
onderwerpen. 
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Aansluiting Digiinkoop/Leonardo realiseren 



Rol CCi^ 
• Handhaven financiële marktconformiteit. 

• Handhaven technische marktconformiteit. 

• Adviseren en rapporteren aan bestuurders. 

• Beheren van organisatorische processen. 

• Bemiddelen, begeleiden en escaleren bij incidenten 
tussen deelnemers en leveranciers. 

• Doorvoeren contractuele wijzigingen. 

• Het opleggen van service credits (boetes) in geval van 
contractueel tekortschieten door leveranciers. 
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Rol CCI^ 

• Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld 
door het (laten) uitvoeren van audits. 

• Organiseren van deelnemersbijeenkomsten. 

• Voeren van opdrachtnemersgesprekken. 

• 2 X per jaar nieuwsbrief verzorgen. 

• Deelnemersondersteuning verlenen: 

- Vragen in CCI^ mailbox. 

- Telefonisch contact. 

- Deelnemers bezoeken. 
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- Verzorgen van handleidingen en instructies op CCM-website. 



I 
Rol CCM 

Samenwerken en kennisdelen met andere 
categorieën. 

steekproeven uitvoeren op correctheid 
facturen deelnemers. 

Analyseren rapportages opdrachtnemers. 
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Adviseren verlengingen NOK's. 



iVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

verslag 

uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Wiliielmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Contactpersoon 

Expertgroep BVLAM 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

22 juni 2016 

Datum 
22 juni 2016 

Kenmerlt 

Mededelingen: 
^ ^ ^ 1 opent de vergadering. 

De opvolgingsnotitie met de voorgenomen strategie van BVLAM wordt momenteel 
d o o r ^ ^ l in de stuurgroep toegelicht. Van de besluitvorming worden we via de 
gangbare kanalen op de hoogte gebracht. 

Verslag en actiepunteniijst: 
Het verslag is goedgekeurd met twee aanvullingen: 

• Het uitvoeren van een POC, met name voor de Vaste ICT Werkplekken en 
Laptops moet mogelijk zijn als onderdeel van de NOK-gunning. 

• De EG heeft de wens om reparatie en garantieafhandeling in één hand te 
beleggen. De Deelnemers wensen zelf grip te hebben op wanneer en 
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Datum 
22 juni 2016 

onder welke condities een product gerepareerd wordt. De EG geeft aan 
dat reparatie- en garantieafhandeling een onderwerp is nader te 
specificeren in de NOK-gunning. 

Rapportages 
EG heeft de wens rapportages rondom bestellen en leveren te kunnen exporteren 
voor eigen gebruik. In het PvE beheer en organisatie is opgenomen dat 
rapportages minimaal te downloaden zijn in de vorm van een elektronisch 
bewerkbaar bestand. 

Deelnemers hebben ook behoefte aan rapportages in geval van speciale diensten. 
Het overeenkomen van rapportages in geval van speciale diensten is een 
onderwerp voor de DW uitwerking en het bijbehorende DVV-aanvraagformulier. 

Nog niet alle behoeften rondom rapportages zijn ontvangen. Eisen en wensen 
rondom rapportages worden uiterlijk eind juli toegestuurd (Actie34). 

Minimum kwaliteitseisen 
In het kader van CYOD is het beperken van het assortiment op ROK niveau niet 
wenselijk. De EG heeft de wens om indien nodig het assortiment in een NOK te 
beperken. 

PvE duurzaamlieid 
De eisen en wensen zijn mede tot stand gekomen door inzet van EG-MVI. 
De EG-leden geven feedback. De nadruk ligt op de vraag of een eis/wens In de 
ROK-fase of de NOK-fase van toepassing is. 
Het PvE wordt hierop aangepast. 

Online portaal 
De EG wenst zelfde autorisatie te kunnen instellen en onderkent binnen de 
Deelnemer verschillende rollen met verschillende autorisaties. Als voorbeeld wordt 
het extranet van Vodafone genoemd. Hierin zijn autorisaties flexibel in te stellen. 

EG-leden sturen feedback over de gewenste rollen en autorisaties (Actie 39) . 
De single-sign-on functionaliteit binnen het online portal van de leverancier wordt 
door de EG als wens gezien. 

Aandacht wordt gevraagd over, hoe speciale diensten op het online portaal 
verschijnen. In de huidige bijlage online portaal staat de verplichting om een 
speciale diensten register bij te houden in het online portaal. Uitgangspunt dient 
te zijn dat de Deelnemers inzicht hebben iii de afgenomen speciale diensten. 

Het overgrote deel van de beschrijving van CCM is echter ook relevant voor de 
individuele deelnemers. Voorbeelden daarvan zijn het DAP tussen CCM en 
opdrachtnemer en de gespreksverslagen. Uitgangspunt voor het online portaal 
moet zijn dat de autorisaties voorzien in beleidswisselingen op dit punt. 

Kwaliteitsborging en auditing 
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Datum 
22 juni 2016 

Artjan geeft een voorzet voor de kwaliteitsborging en auditing. 
De EG spreiekt de behoefte uit dat op CCM-niveau jaarlijks de certificering 
getoetst moet worden. 
Audits worden bij voorkeur vanuit CCM geïnitieerd. 
Het voorstel van Artjan m.b.t. de inzet van een derde partij, wordt door de EG 
gedeeld. 
Rondom het kwaliteitshandboek, wijst de EG erop dat ook onderaannemers een 
bijgewerkt kwaliteitshandboek dienen te hebben. 
Dit wordt nader uit gewerkt in de kwaliteitsborging (Actie40) 

SLA Parameters 
Levering 
In de sheets zijn twee modellen opgenomen om de levertijden vast te leggen. 
Voor Beeldschermen en Vaste werkplekken heeft de EG geen voorkeur voor een 
model. 

De EG benadrukt dat de leverbetrouwbaarheid voor alle aanbestedingen 
belangrijker kan zijn dan de daadwerkelijke levertijd. 
Toch stelt de EG dat een minimale levertijd en een minimale offerte-tijd van 
belang zijn. 

De leverafspraken worden bij voorkeur vastgelegd in een NOK. 

Garantie 
Artjan geeft aan dat de standaardgarantie I j r is, aangevuld met de 
standaardgarantie van een fabrikant. 
De experts wordt gevraagd om terug te komen met de vereiste 
garantieafhandelingstijden.(Actie42). 
Voorlopig is het uitgangspunt de voorgestelde garantieafhandelingstijden te 
halveren wat betekent 20 werkdagen (80% Incidenten opgelost) en 30 werkdagen 
(100% incidenten opgelost). 
NextBusinessDay response 
Ook dé voorgestelde NextBusinessDay response tijden zijn te ruim 
Zowel voor reparatie als On-site support is het voorstel 1 werkdag (80% 
incidenten opgelost) / 5 werkdagen (100% incidenten opgelost). 

Rolverdeling DCM en CCM 
CCM wordt door EG een centrale rol toegedicht bij: 

• De coördinatie bij aansluiting van Deelnemers op Digiinkoop/Leonardo. 
• Opleggen van service credits 

DCM kan service credits opleggen, maar in overleg met CCM. 
• Coördinatie bij technische marktconformiteit, bewaking ligt bij DCM. 
• Samenstellen van een nieuwsbrief enkele malen per jaar. 
• Ondersteuning bij minicompetities in de vorm van templates en 

procesadvies. 
De volledige behoefte aan ondersteuning bij minicompetities wordt nog 
door Experts aangeleverd aan IWR (Actie41) 
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Datum 
22 juni 2016 

Vakantieplanning EG-leden 
In de zomermaanden zijn veel Experts met vakantie. Vooral op 3 augustus en 17 
augustus zijn veel van de EG-leden met vakantie. Enkele Experts geven de 
voorkeur aan om de geplande bijeenkomst van 6 juli te laten vervallen. 

Actielijst 

iLPeadlinë^ Nr Actie- Houder 
18 

22 

28 
È.' 

N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deélnémèrs eeri bévestigiri^ tè sturen öf i é wel / 'nlèt : 
arbo wlllen'af gaan riérriëii: ^ • • <• v -i 
Arbo: Voorstel uitwerken zodat deelneriiers ruimte 

Deelprojectleiders l Ouli 2016 

hebben orri arbo nfilddelen wel/niet üit te sluiten. 
Ëvaluatie levertijd : apart yppr accessoires een yóorstel 
uitwerken.,^Leyeranciér yerplic aanïa|'en levertijden 
Jn webshop vyeer te geyëri en te, garandereri. 

Juli 2016 

[ Juli 2016' 

33 
f . , ; 

Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren.. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwerken 

Juli 2016 

34 

- i 
i Rapportages:> Navragen bij achterban vyat de behoefte 
!van jullié organisatie is als het gaat om de gewenste... * . 
! vorm waarop rapportages eri rapportagegegevens «i -. >. 
! worden'aangeleverd? • >' , - . s » ; s,. e,....:. 

|, Experts : : ,,. . 

f r : -'.-.i 

| juN^2ÖÏ6~ 

i' . f • r - • 
f • -'. . .X.. 

• 
Extr-a parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
bijvoórbêeld: doorzichtig I.p.v. zwarte "sealing", hoogte 
van pallets eri dergelijke. 

Experts ' Juli 2016 

; PvË Befiëér & Organisatié lèzéri eri ó'priierklrigéri ' " ' |; Experts < ' * -
! ó p l ê v e r e n ' ' " "* ' i ' ' ' -A '"- %• * ''''•' ''•"''>' ^ ' - ' " 

[>Julii2016' • 

« I ' S 

i 1 
Online portaal: Navragen bij achterban wat de behoefte 
van jullie organisatie is over de gewenste rollen en 
autorisaties. 

Expérts Juli 2016 

'4l1 • • 
: 

[ Uitwerken !;^aliteitsbor;ging en Aüdijing. \_ ' , j^Deelprojectleiders ][ Juli 20Ï6 
Minicompetities: Experts Juli 2ÖÏ6 
Navragen bij achterban wat de behoefte Is aan 
ondersteuning vanuit CCM. 

i^Vraag aan de achterban : vereiste > ^ , .̂ s sr . . \ , , 
1 garantieafhandélingstijden. - .̂ ~ ; . ' » i , * 

1. Experts .. A ... ^ 
{. ::- -.' j : 

j Juli 20.16. „ 
i .::'.... -1... ..... - -. 

Afgedane actiepunten 

1 { Houder -'Deadline S:| Actié 
Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
voorleggen: voorstel herverdeling aaribestédingén 
EASI2016.voorleggen ter beoordeling.  
Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de vyebshop. 

Projectteam 

Deelnemers hebben behoefte aan een andere 
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Datum 
22 juni 2016 

I t -

; Staffelindeling dan bij EASI2010 Werkplekken. Besloten is 
1 voor Vaste werkplekken"en Beeldschermen üit tè gaan 
i van een staffel yan 1 tot 50 producten en leveringen 
1 vanaf 50 producten. Verwerken In bijlage SLA 
parameters. * - ' ^ 

i 

i 

i 2016 

1 . 

[,'• • -

29 

* , } 

1 ...Hi., . 

LBC en SBC worden als zeer complex ervaren. Besloten is 
de norm en sancties op levertijden en 
servicedienstverlening te baseren op een 80-20 
verdeling. 

22 juni 
2016 

3Ö i Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? P^^H 
[ Navraag doen bij de verantwoordelijke contractriianagen p ' 
ibiihet.HIS. . \ T.- . - ,:. ^ „r jl.;,; -r.-!^-:--'' 

r22 juni 
f2016 r " 

-31 
'' ^ 

Ten opzichte van EASI2010 wensen de Experts dat NBD-
response en verlengde garantie optioneel kunnen worden 
afgenomen. Verwerken in SLA parameters. 

22 juni 
2016 

36 

: 

1 Ergonoriiie is geèn eis op zich. Alle producten binnen een 
i categorie moeten leverbaar zi jn' De'prójectg''roep richt 
1 een proces in voor het,b,eheren van .het assortirnent in de 
j webshops. 

! Deelprojectleiders 
\ i . - - . fK t f i ' -1- • 

1' • . . - . -
} 22 juni 
r2oi'é 

Voor bepaalde producten zou een minimum kwaliteitseis 
zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 
Het projectteam maakt hiervoor een voorstel. 

Deelprojectleiders Juni 2016 

! . - ' 1 ^ • li - . • 

Besluitenlijst 

Nr 

JL 
f2M 

J. 

Besluit . . . . f „^^, i i . . i , . . .ahf i i . . . i .u.ui 

Er is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
docurnenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 
Remote Wipe wordt niet meegenomen in de aanbesteding 
Openingstijden akkoord 
Parameters: aanleveren van factuur en aanleveren van rapportages worden 
oyergenornen__ ^ '_ 
Reparatie on site is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandaclitspuntenlijst 

N r 11' Aa ndachtspü rit 
Achterban van alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 
zorgvuldig met de vertrouwelijk informatie omgegaan wordt. 
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Datum 
22 juni 2016 

Servicecredits toe laten passen in overleg met HIS op deelnemersniveau 
S Step T in Flights mag in overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau  
Audit: collectief uitvoeren via eCM bij langlopende dienstverlening 

[Na té "gaafTof d"e'Vragen'"dlè'de vorige keér (bij EASI2Ö10)-m de Nvl's wareri ^gesteld in 
j dé PvE's worden opgenomen. Vooral vragen voor het opstellen van de contracten zijn. 
[opgengmen?._^.; - : T. ^ :. . .....^ : : -.T  
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Te bespreken 

Mededelingen 
Goedkeuren verslag 
Actiepunten verslag 
PvE duurzaamheid 
Tegenlezen: Online portaal 
Tegenlezen: Kwaliteitsborging en auditing 
SLA Paranneters 
Rolverdeling DCM en CGM 
Vakantieplanning EG-leden 
WVTTK 
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PvE Duurzaamheid 

MVI: 
Social Return, Internationale Sociale 
Voorwaarden, Milieuvriendelijk inkopen, 
Biobased inkopen. Circulair inkopen, 
kansen voor MKB, Innovatiegericht 
inkopen 
EG MVI nannens categorie IWR 
Uitgangspunt: 

- Minimum eisen vanuit PIANOO 
- Aanvulling met ervaringen uit recente 

aanbestedingen 
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PvE Duurzaamheid 

Uitwerking: 
- Duurzaamheid: 

Energie & Klimaat 
Gezondheid & Welzijn 
Materialen & Grondstoffen 

- Internationale sociale voorwaarden 
Splitsing deelaanbestedingen 
Voorstel Subgunningscriteria biedt 
Deelnemers de ruimte 
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Online portaal 

Autorisatie is verantwoordelijkheid van 
opdrachtnemer of key user bij de Deelnemer die 
andere kan autoriseren? 
Single sign on nu als wens gepositioneerd. 
Voorkeur om het te eisen? 
Eis adequate zoek functionaliteit uitbreiden 
meerdere aspecten en combinaties van aspecten. 
Nog onderscheid maken in autorisaties binnen de 
deelnemer? Nu kan je facturen afschermen. 
CCM heeft inzicht in alle informatie. Is essentieel 
voor de uitvoering van de CCM taak. 
CMDB voor EASI2016 eruit. 
Inzicht in aanvullende diensten. 
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Kwaliteitsborging en auditing 

Uniform voor OT2017 en EASI2016 wel een 
ROK/NOK en OVK variant 
Nu eis om inzicht in dossiers certificerende partij, 
ook inzicht in dossiers gecertificeerde partij? 
Instrument t.b.v Opdrachtgever en Deelnemer -> 
aanpassen. Eerste instantie CCM aanzet. 
Uitvoering onafhankelijke derde partij. 
Gezamenlijk bepalen op basis van voorhanden 
contractpartijen Opdrachtgever. Anders keuze 
voorleggen. 
Up-to-date kwaliteitshandboek maximaal of 1 
jaar oud? 
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SLA parameters: Levering 
; i i • 

Type Bestelling 
^ ! i 

Norm ; i i • 
Type Bestelling 
^ ! i Maximale levertijd 

m Aantal 't i Additionele 
{ leverdienstverlening 

80% volledig 
geleverd binnen 

100% volledig 
geleverd binnen 

1 
1-50 

Exclusief LNOl Werkdagen LN02 = 15 Werkdagen 

2 
1-50 

Inclusief LN03 Werkdagen LN04 = 18 Werkdagen 

3 
50 of meer 

Exclusief LN05 Werkdagen LN06 = 20 Werkdagen 

4 
50 of meer 

Inclusief L N 0 7 Werkdagen LN08 = 25 Werkdagen 

5 Vervangen DOA's LN09 Werkdagen LNIO = 10 Werkdagen 

. . . . .j.. . ..... . 
Type Bestelling 

Norm . . . . .j.. . ..... . 
Type Bestelling 

Maximale levertijd 

Aantal \ 1 Additionele 
5 leverdienstverlening 

80% volledig 
geleverd binnen 

100% volledig 
geleverd binnen 

1 
1-50 

Exclusief LNOl Werkdagen LN02 = 2 X LNOl 

2 
1-50 

Inclusief LN03 Werkdagen LN04 = 2 X LN03 

3 
50 of meer 

Exclusief LN05 Werkdagen LN06 = 2 X LN05 

4 
50 of meer 

Inclusief LN07 Werkdagen LN08 = 2 X LN07 

5 Vervangen DOA's LN09 Werkdagen LNIO = 2 X LN09 
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SLA Parameters: Garantie 

Dienst 
Norm 

Dienst 8 0 % van de 
Incidenten opgelost 

binnen 

100% van de 
Incidenten opgelost 

binnen 
Status updates 

Garantie 20 kalenderdagen 30 kalenderdagen 
Eerste reactie 

binnen 1 Werkdag 
na ontvangst 

defecte Product. 

Aanvullende garantie 20 kalenderdagen 30 kalenderdagen 
Eerste reactie 

binnen 1 Werkdag 
na ontvangst 

defecte Product. 
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SLA Parameters: NBD response 

• Norm 
; Dienst 8 0 % van de 

Incidenten 
opgelost binnen 

100% van de 
Incidenten 

opgelost binnen 
Status 

updates 

Eerste reactie 
binnen 30 

minuten na 
incidentmelding 

Next-Business-
Day response 

dienstverlening 

Reparatie 5 Werkdagen 10 Werkdagen Een 
terugkoppeling 

binnen 1 
Werkdag na 

reparatie 
Product. Next-Business-

Day response 
dienstverlening Eerste reactie 

binnen 30 
minuten na 

incidentmelding 

On-site support 1 Werkdag 2 Werkdagen Een 
terugkoppeling 

binnen 1 
Werkdag na 

reparatie 
Product. 
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UITVOERINGSORGANISATIE BEDRIJFSVOERING RIJK 
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Rol DCM 

• Adviseren en rapporteren aan de bestuurders. 

• Beheren van organisatorische processen. 

• Melden en escaleren van incidenten met 
leveranciers. 

• Doorvoeren contractuele wijzigingen. 

• Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening 

• Deelnemen aan deelnemersbijeenkomsten. 

• Vaststellen vereiste service levels. 
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Rol DCM 

Vaststellen inrichting infrastructuur (configuratie). 

Vaststellen vereiste beschikbaarheid. 

Vaststellen benodigde capaciteit. 

Vaststellen continuïteitsmaatregelen. 

Vaststellen beveiligingsmaatregelen. 

Innoveren of uitfaseren van producten en diensten. 

Voeren opdrachtnemergesprekken over voorgaande 
onderwerpen. 
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Aansluiting Digiinkoop/Leonardo realiseren 



I 
Rol CCM 
• Handhaven financiële marktconformiteit. 

• Handhaven technische marktconformiteit. 

• Adviseren en rapporteren aan bestuurders. 

• Beheren van organisatorische processen. 

• Bemiddelen, begeleiden en escaleren bij incidenten 
tussen deelnemers en leveranciers. 

• Doorvoeren contractuele wijzigingen. 

• Het opleggen van service credits (boetes) in geval van 
contractueel tekortschieten door leveranciers. 
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Rol CCM 

• Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld 
door het (laten) uitvoeren van audits. 

• Organiseren van deelnemersbijeenkomsten. 

• Voeren van opdrachtnemersgesprekken. 

• 2 X per jaar nieuwsbrief verzorgen. 

• Deelnemersondersteuning verlenen: 

- Vragen in CCI^ mailbox. 

- Telefonisch contact. 

- Deelnemers bezoeken. 

CU 

ZJ 
O 

CU 
> 
"CD 
CD +-< 
c 
CU 

E 
CU •M i _ 
CD 
Q. 
CU 
Q 

- Verzorgen van handleidingen en instructies op CCIM-website, 



Rol CCM 

• Samenwerken en kennisdelen met andere 
categorieën. 

• steekproeven uitvoeren op correctheid 
facturen deelnemers. 

• Analyseren rapportages opdrachtnemers. 

• Adviseren verlengingen NOK's. 
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I 
Rol CCM bij minicompeties? 

Beschikbaarstellen templates? 
Adviseren deelnemer bij het opstellen van de 
offerteaanvraag? 
Controleren offerteaanvragen? 
Facillteren minicompetitie? 
Faciliteren en adviseren antwoorden NvI's? 
Controleren inschrijvingen? 
Concept beoordeling opstellen t.b.v. gunning 
door deelnemer? 
Opstellen gunnings- en afwijzingsbrieven? 
Versturen gunnings en afwijzingsbrieven? 
Opstellen en laten ondertekenen NOK door 
Opdrachtnemer? 
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Vakantieplanningen expertleden 

6 juli 2016 

20 juli 2016 

3 augustus 2016 

17 augustus 2016 

31 augustus 2016 
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Uitvoeringsorganisatie 
^ËS^ Bedrijfsvoering Rijk 

, Ministerie van Binnen/andse Zaken en 
Koninkri/ksre/aties 
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Pr i j smode l B-V-LAM 

Generiek prijsmodel met mogelijke 
verfijningen per aanbesteding. 

• ROK gunning 
• Inschrijving 
• Webshop 
• Marktconformiteit prijzen webshop 
• Soorten Nadere Overeenkomsten 
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UITVOERINGSORGANISATIE BEDRIJFSVOERING RIJK 
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ROK gunning 

Prijsitems 
- Relatieve prijs t.o.v. benchmarkprijs 
- Tarieven voor aanvullende diensten 
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Inschrijving prijsitems 

Uitgangspunten: 

• Per aanbesteding worden relatieve prijzen (%) voor 
productcategorieën(PCAT) opgegeven (Toets%BM). 

• Toets%BM t.o.v. benchmarkprijs vormt plafond voor prijzen in webshop, 
waarbij de toetsing o.b.v. een voor de productcategorie representatief 
mandje plaatsvindt. 

• Alleen A-merken komen in aanmerking voor relatieve prijsopgave. 
• 1-3 merken per productcategorie. 
• De score op het criterium prijs is hoger naarmate een gewogen waarde 

van de verschillende Toets%BM's gunstiger is en meer merken zijn 
aangeboden. 

virtueel mahdjê/vifégihg^ A-merk 3 
productcategorie 1 • 10 A 90% 95% 110% 
productcategorie 2 20 B A C 100% 
productcategorieS 30 • C T • 95% 
productcategorie 4 40 100% , Ar,. T 'r' •"•• • 
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Productcategorieën (aanzet) 

Beeldschermen: 
- standaard 
- High end 

Vaste ICT-Werkplekken 
- Fat 
- Werkstation 
- Thin/Ultrathin/Zero 

LAM: 
- Laptop 
- Tablet 
- Smartphone 
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Webshops 

Opdrachtnemers presenteren hun assortiment 
in een webshop. 
Prijzen in staffels [stuksprijs, per 50, meer 
dan 100]. 
Opdrachtnemer neemt enkel de van 
TOETS%BM voorziene merken (Uitzondering 
uitwerken bij smartphones en tabiets!) 
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Marktconformiteit - prijzen 

Periodieke 
Benchmark 

Periodieke 
Benchma 

Periodieke 
Benchmark 

Onverwachtse 
toets 

Onverwachtse 
toets 

Mandje per PCAT wordt periodiek herijkt, met inspraak 
van opdrachtnemers (vergelijk DW). 
Periodiek worden benchmarks uitgevoerd per PCAT. 
Op elk moment kan (onverwachts) het actuele mandje 
van een PCAT worden getoetst tegen: 
Prijs mandjewebshop Toets%BM * Benchmarkprijs. 
Niet voldoen leidt tot correctieve maatregelen en/of 
sanctie (verplichting tot aanpassing, uitsmiting NOK's, 
etc.) 
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Soorten NOK's 

Losse bestellingen: 
- Eenvoudig proces voor kleine bestellingen. 
- Keuze op basis van functionele karakteristieken en 

prijsvergelijking. 
Preferente NOK: 
- Voor langere tijd bestellen bij 1 opdrachtnemer voor 

benoemde scope. 
- Keuze op basis van functionele karakteristieken en 

prijsvergelijking. 
- Periodieke toets tegen andere 2 opdrachtnemers kan leiden 

tot beëindiging. 
Project NOK: 
- Specifieke (grote) bestelling, bijv. projectsituatie, special bid 
- Keuze op basis van functionele karakteristieken en 

prijsvergelijking. 
- NOK-specifieke logistieke/kwaliteits afspraken. 
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Wat houdt tarieven in webshop 
scherp? 

Voor objecten die deel uitmaken van 
PCAT: Onverwachtse toetsing tegen 
Toets%BM. 
Losse bestellingen. 
Sluiten van (Preferente- en Project-) 
NOK's . 
Mogelijkheid tot beëindiging Preferente 
NOK. 
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TODO 

A-merk definiëren. 
PCAT's vaststellen. 
Initiële samenstelling/vereisten per mandje vaststellen 
Wegingsfactoren vaststellen voor initiële mandje. 
Wegingsmodel voor 1-3 merken/Toets%BM's. 
Keuze voor 2 ipv 3 merken? Zet meer druk op 
fabrikanten. 
Benchmark op stuksprijs of staffelkorting. 
Uitzondering voor tabiets en smartphones? 
- Mogen we 1 of 2 merken verplicht stellen? 
- Andere merken dan Toets%BM toestaan? 
- Wegingsfactor afstemmen op werkelijke installed base? 

Toetsing model met de markt. 
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TODO 

Bepaling mandjes: 
- Beeldschermen - standaard 
- Beeldschermen - high end 
- Fatclients 
- Thin/Zero clients 
" Laptops 
- S m a r t p h o n e s (meest afgenomen merken voorschrijven) 

- Tabiets (meest afgenomen merken voorschrijven) 
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iVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijlc 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Willielmina van Pruisenw/eg 
52 

Den Haag 

Contactpersoon 

verslag Verslag Expertgroep BVLAM 

Datum 
22 juli 2016 

Kenmerk 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

20 juli 2016 

Mededel ingen: 
opent de vergadering. 

De benaming van de projecten EASI en OT zijn gewijzigd In resp. 
IWR2016 en IWR2017. 

In de eerste marktconsultatie heeft de markt kunnen reageren op het 
strategiedocument. De reacties zijn verwerkt In de definitieve strategie. 
Niet alle suggesties uit de markt zijn hierin overgenomen. 

Er Is een nieuw prijsmodel voor BVLAM ontwikkeld. 
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Datum 
22 juli 2016 

Het project Is voornemens deze te toetsen In de markt door middel van 
een terugkomsessie n.a.v. de eerste marktconsulatie. Het programma 
IWR bereidt deze sessie voor met NederlandICT. 

Een nieuwe Expertgroep over de rolverdeling tussen DCM en CCM Is In het leven 
geroepen. Alle deelnemende organisaties worden uitgenodigd zich aan te melden 
b i j j U ^ ^ ^ ^ ^ ^ I om het belang van hun organisatie In dit gremlum te 
verdedigen. 
Verslag en actiepunteniijst: 
Het verslag wordt goedgekeurd met één aanvulling over de rolverdeling tussen 
DCM en CCM. De wens wordt geuit om jaarlijks een leveranclersoverleg te 
organiseren met DCM. CCM coördineert het leveranclersoverleg met 
Opdrachtnemers en zal Indien relevant DCM betrekken. Dit Is een Interne 
(overheids) aangelegenheid en hoeft dus niet vastgelegd te worden In de 
aanbestedingstukken. 

Actie 18: 
Specifieke wensen rondom ARBO-dlenstverlening wordt geïnventariseerd door de 
IWR c a t e g o r i e m a n a g e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
De Experts melden de behoefte aan ARBO-dlenstverlening vla hun 
vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep zodat het een en ander centraal door 
^ ^ ^ 1 kan worden geïnventariseerd. 

Actle34: 
Op basis van de ervaringen uit vorige aanbestedingen wordt een standaardset 
van rapportages opgesteld. Mochten Deelnemers specifieke eisen hebben, dan 
kunnen deze Deelnemerspecifieke rapportages als D W worden overeengekomen 
met de Opdrachtnemers. 

Actie 42: 
De Experts hebben de voorkeur om de voorgestelde garantieafhandelingstijden 
korter dan 1 maand uit te vragen. 

Prijsmodel B-V-LAM 
licht de sheets toe van het prijsmodel. Deze Is op voorhand geschikt voor 

Beeldschermen, Vaste ICT werkplekken en Laptops. Smartphone en tabiets 
nemen een bijzondere positie In, In het geschetste prijsmodel. De vraag is 
besproken hoe zeker te stellen dat de meest afgenomen merken aangeboden 
worden binnen het prijsmodel. Twee denkrichtingen zijn besproken: 

• Focussen op apparaten aanbieden die functioneren op de toegepaste 
smartphone operatingsystemen lOS, Android en Windows. 

• Focussen op de meest geleverde smartphonemerken en tabletmerken In 
de zakelijke markt. 

Het projectteam werkt nog een aantal aandachtspunten uit, waaronder de 
focus op A-merken en de toepassing van het model voor tabiets en srnartphones. 
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Datum 
22 juli 2016 

De gunning van de Raamovereenkomst vindt plaats door toepassing van EMVI: 
beste prijs-kwaliteltverhouding. 
De kwaliteitscriteria voor de ROK gunning zijn nog In ontwikkeling. 
De experts wordt gevraagd kwaliteitscriteria aan te leveren die toegepast kunnen 
worden als gunningcriteria (Actie 54) . 
Roger geeft een aantal suggesties: 

• Welke service credit stelt de leverancier zelf voor. 
• Hoe wordt er door de leverancier geacteerd op het niet halen van service 

levels? 

De prijsitems bij de ROKgunning bestaan voor een deel uit de tarieven voor 
aanvullende diensten die In een andere sessie van de Expertgroep aan de orde 
zullen komen. 

Het prijsmodel focust zich op de relatieve prijs t.o.v. de benchmarkprijs. 
Voor een benchmarkprijs wordt per productcategorie een mandje samengesteld 
met de meest af te nemen producten. 
Vervolgens kan een onafhankelijke benchmark-partij een benchmark uitvoeren op 
deze mandjes. Het proces hiervoor wordt In de komende periode door het team 
verder uitgewerkt. 
De Experts worden betrokken bij de uitwerking hiervan. (Actie 53) 

De Experts merken op dat het benchmarken In het verleden niet altijd succesvol 
Is geweest. Vanuit het projectteam wordt verzocht om argumenten aan te leveren 
waarom benchmarken toen Is mislukt. (Actie 44) 

Per productcategorie wordt een mandje gevuld met een aantal product merken en 
types die de Deelnemers belangrijk vinden. 
Het projectteam zal hiervoor een voorzet doen. 

De Inhoud van de mandjes zal uiteindelijk door de Experts vastgesteld moeten 
worden. (Actie 46) 

Chromëboolc 
Enkele Experts vermoeden een toenemende behoefte aan chromebooks de 
komende jaren. Na een discussie wordt duidelijk dat chromebooks en 
gelijksoortige oplossing gepaard gaan met publieke cloud-oplossingen. Na een 
korte discussie over voordelen en nadelen van deze producten Is besloten dit 
product niet apart In het prijsmodel mee te nemen. 

Websliops 
De Experts adviseren twee staffels op te nemen In de webshops: stuksprijzen en 
prijzen een batch van 100 stuks. 

Deze staffels zullen-In de benchmark tot uiting moeten komen. 

De tarieven In de webshop zullen door CCM getoetst worden. 
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Datum 
22 juli 2016 

Aantal merlcen 
In het prijsmodel is het aantal merken waarop Inschrijvers kunnen inschrijven nog 
niet definitief. Na toelichting v a n U ^ f zien de Experts de meerwaarde van het 
beperken van het aantal merken tot maximaal 2. 

Een eerste Invulmodel wordt getoond. 
De aanwezige Experts verzoeken om een verder uitgewerkte versie te 
verspreiden. Het projectteam verkiest om het prijsmodel verder uit te werken. In 
een later stadium zal het Invulmodel opnieuw worden gepresenteerd. 

fNr II-Actie" Houder.' <;Deadlinë 

|43 

< Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
i uitwerken. Leverancier verplichten aantal èn levertijden 
'' \n wébshop weer te geven en te garanderen.: ^1 
EG-leden melden de inschatting van de verwachte delen 
van het contract die door hun niet afgenomen zal worden 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. 
Aanleveren van argumenten vyaarom benchmarken in het 
verléden Is misluktv . « ? : • • f ^ . -; ^ 

Experts 

Experts s « 

Collectief de Inhoud van de mandjes vaststellen. Experts 
Het proces' van dè benchmarktoëts per e-mail naar de ^ i! Tomas v 

'•Expérts'versturén y ' i .'"--•t.'g- :r, n.,. t. 
Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan Experts 
het projectteam. 

Aug 2016 

augustus 
2016 

( Eind juli 
12016 : 

Aug 2016 
I Juli 2016 

Juli 2016 

Afgedane actiepunten 

KActie l^Déadlinil Nr i." S: f i feHouder^ a 
2' 

18 

22 

2Ï 
ff 

LJL 27 

i 

29 

i'Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 • • 
: voorleggen': 'voorstel hervefdëlirig aanlpestedihgen 
^ EASI20Ï6 voorlegden ter béoördejlng^ ^ : •-: -V 
N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo willen af gaan nemen; 

Projectteam 

Deelprojectleiders Juli 2016 

pArbo: Voorstel uitwerkeh zodat deelnemers ruimte < 
• hebben om arbó rpiddelen wel/niet uit të sluiten. 

itTomas 

) Deelnemers hebben behoefte-aan een andere i 
• staffelindeling dan bij EASI2010 Werkplekken. Besloten Is 
'voor Vasté vyerkplekken en Beeldschermen uit te gaan 
'. van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen . 
i vanaf 50 producten. Verwerken Jn bijlage SLA 
[ parameters. « . r__2 ^ , . .. ,,. ; 
LBC en SBC worden als zeer complex,ervaren. Besloten Is 
de norm en sancties pp levertijden en 

Juli 2016, 

Webshop: SLA Parametér formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten In de webshop. 

22 juni 
2016 
22 juni 
2016 

22 juni 
2016 
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Datum 
22 juli 2016 

'• 22 juni 
ii 2016 

22 juni 
2016 

servicedlenstveHenIng te baseren op een 80-20 
verdeling. 
,Weïke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 

j. Navraag doen bij de .verantwoordelijke contractmanager 
11 bij het HIS. , ^  

Ten opzichte van EASI2010 wensen de Experts dat NBD-
response en verlengde garantie optioneel kunnen worden 
afgenomen. Verwerken in SLA parameters. 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 

'• Aangepast voorstel voor dit proces uitwerken  
Extra parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte 
van pallets en dergelijke. 

I i Ergonomie is geen éis op zich. Alle producten binnen een 1'Deelprojectleiders r 2 2 juni 
S categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt ' ' I 2016 
! een proces In voor het beheren van het assortiment In de 
' webshops. . . 

Juli 2016 

Experts Juli 2016 

Voor bepaalde producten zou een minimum kwaliteitseis 
zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 
Het projectteam maakt hiervoor een voorstel. 

' PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen Experts 
opleveren ^ j- 

Deelprojectleiders Juni 2016 

Online portaal: Navragen bij achterban wat de behoefte 
van jullie organisatie Is over de gewenste rollen en 
autorisaties. 

Experts 

Juli 2016 

Juli 2016 

Uitwerken Kwalltéltsbdrging en Auditing. 
Minicompetities: 
Navragen bij achterban wat de behoefte Is aan 
ondersteuning vanuit CCM. 

I i Vraag aan de achterban : vereiste 
I, garantièafhandenn^ 

! Deelprojectleiders j Juli 2016 
Experts Juli 2016 

Experts Juli 2016 

Beslu i tenl i js t 

S5fiüiB55IBiti 
Er is geen behoefte aan leaseconstructies 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 
Remote Wipe wordt niet meegenomen In de aanbesteding  
Openingstijden akkoord 

\ Parameters: aanleveren van factuur en aanleveren van rapportagesjworden . 
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Datum 
22 juli 2016 

I! overgenomen 
16* I Reparatie on site Is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandaclitspuntenlijst 

I I O r A a n d a c h t s p u n t • t . T' A " " ". . ' ' > ' r - ' t - ' • . : 3 . » F 

1 I Achterban van allé experts mogen de verstuurde.DepV documenten raadplegen mits er 
• 1 zorgvuldig met de vertrouwelijk informatie omgegaan wordt. . . , . 

12,-,.- i Servicecredits toe laten passen In overleg met HIS op deelnemersniveau 
|-3^-^ j 'Step - ih Rights mag ih overleg iriët CCM toëgepast worden op deelnemersniveau- y l 
14"' .1 Audit: cpllect|ef uityperen vla CCM bij langlopende 
|,5^ 1' Na te gaan of de Vragen d ie^e vorige keer (bij ÊASI2blb) fh de NvI's waren gestéld in ' ] 
I I de PvE's vyorden opgenomen. .Vooral,yragen yopr^het ppsteMen van; dé contracten zijn " | 

I. A opgenomen?; t V. ......̂ . , -. .•,:. , .,., • ,., ' . ' ' .? , " ' ' " r 
6.' i Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

[ 7 11 Voorlopig geen'benchmark voor Chromebooken ^ - •^ jy..ijt..^. i^,..71 
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Ministerie van Binnen/andse Zaken en 
Koninkri/ksre/aties 



Gesuggereerde prijsmodellen 

Korting ten opzichte van openbare 
prijslijst 
- wordt afgeraden door de marl<t 

Toeslag op inkoopprijs 
- manipuleerbaar, l<wetsbaar 

Vastleggen kortingsafspraak door 
aanbesteder met fabrikanten 
- past niet binnen aanbestedingsproces 
- maal<t de biedingen nog steeds niet 

vergelijkbaar 
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Vereisten alternatief prijsmodel 

Passend binnen de kaders van de 
aanbestedingswet. 
Niet afhankelijk van het businessmodel 
van de fabrikant. 
Gezonde marktwerking tijdens 
aanbesteding en exploitatiefase. 
Kunnen gunnen o.b.v. beste prijs-
kwaliteitverhouding. 
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Voorstel invulling 
gunningcriterium prijs 

Tarieven voor aanvullende diensten 
- Bij aanbesteding ROK omschreven diensten 

worden bij inschrijving geprijsd en 
meegewogen bij beoordeling. 

Relatieve prijs t.o.v. benchmarkprijs 
- Inschrijvers geven per aangegeven 

productcategorie percentage op (Toets%BM). 
- Per productcategorie wordt een mandje 

samengesteld waarop tijdens exploitatie 
periodiek een benchmark wordt uitgevoerd. 

- Toets%BM X Benchmarkprijs vormt vervolgens 
plafondprijs voor prijzen in webshop. 
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I W R 2 0 1 6 . Aan bested i n 

B-V-LAM 
umënt 

PCAT 2 

Inschrijving 

Toets%BM 

Productcategoriè ; '.'^7' 

MmkK • : fm. 
SécuWdair-̂ T̂b̂ ^ 

PCATl MmkK • : fm. Merk Z 110% 

PCAT 2 Mê k Y l i !: f C < i 8Q%1 

• Inschrijver dient minimaal 1, en maximaal 2 merken per 
productcategorie aan te bieden. 

• De verschillende Toets%BM waardes zijn tussen inschrijvers 
objectief vergelijkbaar. 
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IWR2016 
o; 

Vaste ICT Werkplekken 
PCAT: Fatclients \ 

Model 1 
CPU: i7 
RAM: 16GB 
SSD: 500GB 
Video: 1920x1200 VGA 
Aansluitingen: 4x USB 3.0 

Model 2, etc. 

/ PCAT: (Ultra)thin/Zero clients 
Model 1 
RAM: 512MB 
Video: 1920x1200 VGA 
Aansluitingen: 4x USB2.0 

Model 2, etc. 
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IWR2016 

LajDtops; / Accessoires;/ Móbjele iGt Werkplekken 

PCAT: Tabletŝ  
Model 1 
Scherm: 10'' 
OS: ICS 

Model 2: etc. 

PCAT SHia rtphones 
Model 1 
Scherm: 4' 
OS: Android 

Model 2: etc. 

J5(Sffi|Laptops 
Model 1 
CPU: i7 
RAM: 16GB 
SSD: 500GB 
Video: 1920x1200 VGA 
Model 2: etc. 
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Commerciële context 

Verschillen in prijsmethodieken van 
fabrikanten zijn vormvrij door 
inschrijver/opdrachtnemer in te vullen. 
Deelnemer beperkt zich (behoudens 
uitzondering) tot de aangeboden merken. 
Maximum van 2 merken per inschrijver per 
PCAT creëert ''schaarste'', en dus 
marktwerking tussen fabrikanten. 
Niet voor alle producten geldt een Toets%BM 
(met name accessoires). 
Instructie voor benchmark wordt vastgelegd, 
t.b.v. aanvaarding ervan door markt. 
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Nadere invulling prijsmodel 

Mandje per PCAT wordt periodiek herijkt o.b.v. 
productinnovatie. 
Mandjes houden rekening met stuksprijzen en bijv. prijs 
bij 100 stuks. 
Periodiek worden benchmarks uitgevoerd per PCAT 
Op elk moment dient het actuele mandje van een PCAT te 
voldoen aan: 
Prijs mandje^ebshop Toets%BM * Benchmarkprijs. 
Mandje wordt gevuld met goedkoopste object dat aan 
eisen voldoet. 
Toetsing van deze formule kan door opdrachtnemer 
geautomatiseerd plaatsvinden. 
Niet voldoen leidt tot correctieve maatregelen en/of 
sanctie (verplichting tot aanpassing, uitsFuiting NOK's, 
e tc ) . 
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Bestellingen/NOK's 

Losse bestellingen: Eenvoudig proces voor kleine 
bestellingen. 
- Gunning op basis van functionele karakteristieken en 

prijsvergelijking. 
Preferente NOK: Voor langere tijd bestellen bij 1 
opdrachtnemer voor benoemde scope. 
- Gunning op basis van kwaliteit, functionele 

karakteristieken en prijsvergelijking. 
- Periodieke toets tegen andere 2 opdrachtnemers kan 

leiden tot beëindiging. 
Project NOK: Specifieke (grote) bestelling, bijv. 
projectsituatie, special bici. 
- Gunning op basis van kwaliteit, functionele 

karakteristieken en prijsvergelijking. 
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I 
Welke processen houden prijzen 
in webshops scherp? 

Voor objecten die deel uitmaken van 
PCAT: toetsing tegen Toets%BM. 
Losse bestellingen. 
Sluiten van (Preferente- en Project-) 
NOK's . 
Mogelijkheid tot beëindiging NOK's. 
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I 
Vragen aan de markt 

Is dit een werkbare aanpak? 
Heeft u een voorbeeld van een bewezen 
succesvolle benchmarkinstructie? 
Advies voor de verdere uitwerking? 
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1. Introductie 
Dit document bevat een overzicht van de productcategorieën voor de aanbestedingen onder B-V
LAM. Per productcategorie wordt een mandje samengesteld met de belangrijkste producten. Het 
vormt een overzicht van de meest af te nemen producten in de contractperiode van de 
Raamovereenkomsten voor B-V-LAM. 
Hieronder is het overzicht weergegeven van de verschillende productcategorieën en hun 
wegingsfactor. 

Aanbesteding Productcategorie wegingsfac 
tor 

Beeldschermen :. Standaard 
beeldschermen 

•90 Beeldschermen :. 

High end beeldschermen 10 . 
Vaste ICT werkplekken " FATclients - *'^80 • Vaste ICT werkplekken " 

Thin/ültrathin/Zero i20 
Laptops, /^ccessoires. Mobiele ICT 
Werkplekl<en 

Laptops '<,. V- ' •':'•- - •.<v.50.v-Laptops, /^ccessoires. Mobiele ICT 
Werkplekl<en Tabiets 25 
Laptops, /^ccessoires. Mobiele ICT 
Werkplekl<en 

Mobiele v , 
tèlefoohtoestëlleh * 

, , 25 V 

Voor bepaling van de benchmark wordt geijkt op de eisen uit dit overziehtiv^o'or de toetsing tegen 
de webshop wordt het goedkoopste model gezocht dat tenminste aan' (]eze''eisen voldoet. 

%A " 

2. Beeldschermen: 
2.1. Generieke eisen: 

\ i, 'i 

illi!' 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk^ 

7 
\ ! ll! ' 
ïv 'iii  

Aantal kleuren 16 miljoen. 

Contrastratlo 1000:1. 

Verticale kijkhoek minimaal 160 graden. 

Horizontale kijkhoek mininpaal 160 graden. 
,fi''A.. "''^ 

Reactietijd 8 ms. .-.'^'^ 
,1, V'- / ' .•/' 
''llliiill''' 'Nl „•-•••-Heeft een digitalé«iaansluiting en een VGA aansluiting. 

^ " lil''- ^ ^ 

Een voet, verstelbaar in hoogte, kantelbaar. 
il 'hf 

MogelijKheia de voet te verwijderen en de monitor te monteren op een VESA lOOmm 
.•rlili'Siih, !i'" 

monitorsteun. 
,„ ' < ^ 
ii]ii^Mogelijkheid om de monitor vast te leggen met een veiligheidskabel, zoals een Kensington 

Bë'veiligingskabel. 

Kabel om het beeldscherm digitaal aan te sluiten op een pc is een standaard toebehoren. 

Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

Een A-merk Is een merk met éen hoge naamsbekendheid en een goede reputatie. Het A-merk Is "top of the line", loopt voorop in 
technologische Innovaties en Innovaties op het gebied van duurzaamheid. De kwaliteit van de gebruikte componenten is hoog en 
constant. Producten van het A-merk worden in grote aantallen geleverd In de grootzakelijke markt. Hiervan Is sprake als de Producten 
worden geleverd In eenheden van 200 stuks of meer aan Europese grootzakelijke organisaties met meer dan 1000 medewerkers. 
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Product voldoet aan de meest recente Energy star rating. 

De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 

2.2. Mandje Standaard beeldschermen 

2.2.1. Modell: 

Formaat: diagonaal 22"; beeldverhouding 16:9 

• Helderheid: 250 Cd/m^ 

Resolutie: 1600 x 900 

2.2.2. Model 2 : 

Formaat: 27" 

• Helderheid: 250 Cd/m^ 

Resolutie: 1600 x 900 

2.3. Mandje High end beeldschermen 

2.3.1. Modell: 

Formaat: diagonaal 27"; beeldverhouding 16:9 

r> Slll,,, "ill|„ 

'% } 

) 

\J 

\. "I ! 
\ 

lillik 
• Helderheid: 350 Cd/m^ 

Resolutie: 3840 x 2160 pixels 

• Kijkhoek: 170° 

Aansluitingen: HDMI ' IC , / 

Ingebouwde of integreerbare luidsprekers (met integreerbaar wordt hier bedoeld, dat de 
luidsprekers één geheel vormen met de monitor) 

"liiiiiiü: ''-^-'^ 
Ingebouwde ofjhtégjïeerbare USB HUB (met integreerbaar wordt hier bedoeld, dat de USB HUB 
één geheel vormt met de monitor) 

'^'i^tr 
Ingebouwde webcam. 

üi! ' ; ' 

• 
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3. Vaste ICT-Werkplekken 
3.1. Mandje Fatclients 

3 . 1 . 1 . Gener ieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

10/100/1000 Mbps Ethernet netwerkaansluiting. 

Country kit (BE, NL) 

• , 
OEM-licentie voor MS Windows meest recente major release • „ % 

,̂ <>,""' 
Optical USB mouse ' \ , ) 
Een draadvast QUERTY toetsenbord met US layout en een euroteken. \ „ / 

,„,"1\-
Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. «p, 

; ji -
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaardpü 

f ! 
Voldoet aan de meest recente Energy star rating. q,,.;? \ 
Bestaat volledig uit nieuwe componenten; er worden geen'refurbished componenten gebruikt. 

if ' 
3.1 .2 . M o d e l l ( low end) ,,,,„„ % ' 

RAM: 4 GB geheugen A..̂ ^ 

HDD: 500GB. ' V ' i F " 

„ 7 
Een videokaart met een resolutie va tó92 :0P 1200, 32 bits kleuren (dit mag een onboard 

videokaart zijn) "ü i' 
•s:\ ^ %• 

Het videosignaal is beschikbaar;;Op/'minimaal een VGA aansluiting. 

Aansluitingen: 4 USB2.p/-:'x 

3.1.3. Model2 (standaJrd) ' 

Een processor die e'ëh passmark CPU Mark tussen 7000 en 7100 op de lijst die beschikbaar is 
op: http:/ /wwvy.cpubenchmark.net/cpuj ist.php. 

«'iiiiii,,, ^ i / " 
RAM: 8iliGBpDR-3 geheugen, 1066 MHz, ECC. 

•if:; X 
H E ^ D 4 ^ 0 0 G B 7.200 rpm. 

'Egh videokaart met een resolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren (dit mag een onboard 
videokaart zi jn). De videokaart ondersteunt dual-head voor aansluiten van monitoren met een 
resolutie van 1920 * 1200 met 32 bits kleuren. 

Het videosignaal is beschikbaar op een VGA aansluiting en een digitale aansluiting. 

6 USB 2.0 aansluitingen. 

Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zi jn). 

Interne luidspreker. 
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Heeft 2 vrije uitbreidingssloten voor uitbreidingskaarten (waarvan minimaal één volledige 
lengte/hoogte). 

3.1.4. Model3 (high end) 

Een processor die een passmark CPU Mark tussen 9000 en 9100 op de lijst die beschikbaar is 
op: ht tp: / /www.cpubenchmark.net/cpuj ist .php. 

RAM: 16 GB DDR4-2400 geregistreerd SDRAM ( 2 x 8 GB). 

SSD: 512GB. 

Een videokaart met een resolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren (dit mag een onboarcl||| iiMa,  
videokaart zi jn). De videokaart ondersteunt dual-head voor aansluiten van monitoren 'met 'ëen 
resolutie van 1920 * 1200 met 32 bits kleuren. " i.,,, " l 

'ii,,. •ill" 

//•••p-
Het videosignaal is beschikbaar op een VGA aansluiting en een digitale aansluiting, s?' 

t4' ' ' 
Aansluitingen: 4 USB2.0 en 2 USB3.0 „n,, " \ 

'"il*"' 
1 audlo-lljnlngang ,|i f 
1 audio-lijnuitgang .,'. ''"11 

Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zi jn). \ 

11, !:! „.|f 
Interne luidspreker. \ "'t ' 

- ' „„„''l, 
Hlljll' 

Uitbreidingslots: 2 PCIe Gen3 x l 6 , 1 PCIe Gen3 x8 (met open eind), 1 PCIe Gen2 x4 (met open 
eind), 1 PCIe Gen2 x l (met open eind), 1 F!C-I,.\, 

^ T-''" 
%é' I! 1'" 

3 . 2 . M a n d j e T h i n / U l t r a t h i n / Z e r q gi 

3 . 2 . 1 . Gener ieke eisen C / * ̂  
f%T^^^'" 

Komt uit een grootzakelijke, serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Geen bewegende onderdëlen aanwezig. 

Netwerkaansluitihgëri': 
••'«IV 

- yO/ioB/lOOO Gigabit Ethernet (RJ-45) or lOOMbps Fiber NIC 

3!»"i|,i,1)y,ai<e on LAN (WOL) using magic packet 

„ l l j j ; " T C P / I P with DNS and DHCP 

' UDP 

Citrix HDX Premium Verified . 

Optical USB mouse 

Een draadvast QUERTY toetsenbord met US layout en een euroteken. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. 
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Het Product voldoet aan de meest recente Energy star rating. 

De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 

3.2.2. Modell (thinclient) 

RAM:8GB 

SSD:32GB 

Een videoresolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren, dualhead, d.w.z. dat er twee monitors 
aangesloten kunnen worden die onafhankelijk aangestuurd worden. ,|), S 

.C'^.^;\ 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). "''i|j|i 

Mogelijkheid voor het lokaal afspelen van Multi media bestanden op HD formaa^,Tf^A 
•il!|j '\7""" 

Mogelijkheid voor het lokaal starten van een browser, inclusief het afspelëhi|,\I'ah"'Flash inhoud. 
^ / K ill[„||,||, 

„ 

Multlsessle-support. ^ \ i ' 

Is op afstand te beheren. , ,, f ' ' ' 

4 USB 3.O-aansluitingen. "iil|l!,' '*'"' 
,|| IJiilf "  

Ondersteuning voor de protocollen RDP (laatste vers'ife)Ill||;!,,|,y' 
' I J|:i,, 

Ondersteuning voor VMWare View (laatste versie). 

Citrix 3D Pro Verified -f PA 
* r 

Interne luidspreker. , , *.i|f''ï" 
"iimj •% 

Opwaardeermogelijkheden als eriniéuwe versies van bovenstaande protocollen beschikbaar 
komen. ,(?'"»"'''̂ 'i 

,,-v„ ''•'ill'-.._„lii''' 

,f A " '"' 
3.2.3. Model2 (zet^cllênt:) 

Af 1' 
Ondersteunt PCoIP protocol. 

A'AA. 
RAM: 51'2I<1B j ' •'«ilï, ïf 

, 'iiiii]|i|iiii'' 
Eeniivideoresolutle van 1920 * 1200, 32 bits kleuren, dualhead, d.w.z. dat er twee monitors 

iiiiiüï ,/,..•• , j L \ . w ^ 
— a — 1 worden. 

>-aangëslotên kunnen worden die onafhankelijk aangestuurd 

\ ï' 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). Minimaal 3 USB 2.O-aansluitingen. 

Interne luidspreker. 

Micro-kernei in plaats van een Embedded OS (zoals Embedded Windows7 of Embedded Linux). 
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4. LAM (laptops, accessoires, mobiele iet werkplekken) 
4.1. Mandje Laptops-Windovi/s 
Een laptop is een scherm en een onlosmakelijk verbonden toetsenbord. 

4 . 1 . 1 . Gener ieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Met powercable en adapter. 

OEM-licentie voor MS Windows meest recente major release % 
•iiii-

••'-. A\ .... 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. n, ' u 
De Laptops bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished • ' 
componenten gebruikt. ,, %, --•' 

'ii|||«iii.. ill,. 

, '%A • 
De Laptops voldoen aan de meest recente Energy star rating. %., ' * 

"ill J||iii. 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden|'ge'ën'"refurbished 
componenten gebruikt. ,iii|' ' W ' 

% r ''''iiiii. 
Wireless IEEE 8 0 2 . I I N netwerkaansluiting met ondersteuning voor WPA en WPA2. 

'"'illl: 
, r . f liii 

4.1.2. Modell (low end) \ H . J ' ^ Jl,.. 
RAM: 4 GB »' 

\-A. 

HDD 160 GB, 5400 rpm. >i''f'\'^' 
.'if% -i j ' ' ' ' 

Beeldscherm: 15'. ,„ , „ , ' " / l i ' 
• l'iilii f'siiil" 

Aansluitingen: 3 USB 2.0 aansluitirigën'i' 

Accu: minimaal 4.000mAh. i-^'' .f 
4 .1 .3 . Model2 ( s t a n d a a r é p A , " 

Een processor di,e|ieèn''pa^^ CPU Mark tussen 2000 en 2100 op de lijst die beschikbaar is 
op: ht tp: / /www;cpubenchmark.net/cpuj ist .php. 

RAM: 6 GB DDR-3 geheugen, 1066 MHz. 
'iii,;*^^-^' 

HDD:, 160 GB, 7200 rpm. 
, ïii';"«ii; 

ii'''Bêé|ds(:herm: 15'. 

"Ill ï'' 

Aansluitingen: 3 USB 2.0 aansluitingen. 

Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zi jn). 

10/100/1000 Mbps Ethernet netwerkaansluiting. 

Trusted Platform Module 1.2 of hoger chip aanwezig. 

Wireless IEEE 802.11AC netwerkaansluiting 

Accu: 4.000mAh. 
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III,,. •'"Ill" 
IIIIWIIIP-

I ' 

lliiiii,,"'̂ ''-> "iill'' 

Backlit keyboard black w/o TS lOkey US. 

4.1.4. Model3 (high end) 

Een processor die een passmark CPU Mark tussen 7800 en 7900 op de lijst die beschikbaar is 
op: ht tp: / /www.cpubenchmark.net/cpuj ist .php. 

Beeldscherm: 17'. 

RAM: 16GB DDR3 1600 MHz PC3-12800. 

SSD: SATA I I I 512 GB high speed. , „H 

Een videokaart met een resolutie van 3200 * 1800 

3 USB 3.0 aansluitingen waarvan 1 vooropladen. 

1 SD UHS-II flashmedia 

1 Smart Card-lezer. 

HD webcam 

Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zi jn). 'lpT,..._ \ 

10/100/1000 Mbps Ethernet netwerkaansluiting 

Wireless IEEE 802.11AC netwerkaansluiting 
lillif!' 

Er is een Trusted Platform Module 1.2 of hoger chip aanwezig 
.^ij,'ij', . ' ' ' ' i ' \ 

Accu: minimaal 6.700mAh. ui i I ' 
ll |,„ 

Backlit keyboard black w/o TS lOkey'US 'i'""'' 
I' 

'iii. 

•I'll, '""ll 
,11! i],„'''liiiiiiiiir 

I I 

•I \ Ü' 
ill ' 

iii'- ''^tT. A' 

i j , . , 'iiteiiiiii" 
• ,1."'" ,1,." Ifci!' 

' * , ,ii!l 
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4.2. Mandje Laptops-OSX 

4 . 2 . 1 . Gener ieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Met powercable en adapter. 

OS licentie 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

De Laptops bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished „ 
componenten gebruikt. -Awn̂  \ 

1 
De Laptops voldoen aan de meest recente Energy star rating. ' 

T.A' >') 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbishëd 

\ IIII|||IL 

componenten gebruikt. ^ 1, ' 
„ 1 , ' ' 

Wireless IEEE 802.1 IN netwerkaansluiting met ondersteuning voor VyPAnen WPA2. 
\f '\i ,1' 

Qwerty toetsenbord US ,. 4 * * 
>'.-f iiiiii,,, 

4.2.2. Modell %, 
,11? ïllii" "'iiiiii' 

Een processor die een passmark CPU Mark tussen 3000 i'ep8100 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. '•%.. 
RAM: 4GB 

SSD: 256GB , , ^ ^A 

af" •ill I 
Geluidskaart (dit mag een onboard ,gelui,dskaart zi jn). 

4.2.3. Mode/2 TAJ' 
fiiAAA^" 

Een processor die een passmark CPU Mark tussen 9400 en 9500 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpuberi 'chniark.net/cpujist.php. 

RAM: 16GB DDF^^iifieOOMHz 
,;;.f II  

FlashmemqrY; ,512 GB 

, , ,.iiiiniiiiii., T-..-')" 
HD webcam, i 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zi jn). 

f "»iii!,i" 1' ^ 

Swirteless IEEE 802.11AC netwerkaansluiting 
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4.3. Mandje Tablets - lOS 

4.3.1. Generieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

4G beschikbaar (exclusief SIM) 

Bluetooth 

Model is maximaal IV2 jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. \ 
c "i*iiin " 

4 .3 .2 . M o d e l l ' , "'«ilii 

Schermformaat: 7,9' ^ u 

'1 ''lil,," 
4 .3 .3 . Model2 ' \ ' 

•̂ ï̂ '"i  

•'liih II, 

Schermformaat: 9,7' , 

A.. Üll 
"0.. '% 

A 

"ii'iiiii 

I lil'-

'iS. 

%. 
' 1 , , ! , , . 

if 'p 

ï, 'ill 
' li' 

„ 

I -fi"' 
, 1'«Ill||!,,* ' 

'•'lllil illf 
,||[|||i 

•J 
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4.4. Mandje Tablets - Android 

4 . 4 . 1 . Gener ieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

4G beschikbaar (exclusief SIM) 

Bluetooth 

Model is maximaal IV2 j aa rop de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

4 .4 .2 . M o d e l l 

Schermformaat: 8' 

Schermresolutie: 1920x1200 

RAM:2GB 

Opslagcapaciteit: 16GB 

4.4.5. Model2 

Schermformaat: 10 ,1 ' 

Schermresolutie: 2560x1600 

RAM: 2 GB 

Opslagcapaciteit: 32GB 

lil jl. 

W „lil' 

,„ i|j  
l i ' , , i i ' ' « , 

;; < i ' ' 

I ' l l j 

• Ill 

' 

4.5. Mandje Tabiets - Windows 

4 . 5 . 1 . Gener ieke eisen ' k. 

Tablet is slechts'ieéh scherm exclusief toetsenbord 
,,/X ' 

Komt uit een-grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
^'''.,iA% '"' 

, i'ï .IT' 
Een fafc^ijiekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

„lii'"««i|j„''"lil||i|i:«'i'' 
Licentieiivöör de laatste Windows-versie. 

,i,its'« «iiii|;'ii!iiiii„iii'!i'" 

"'k.Bluetooth 
"'iiiiiiiiii'" 

Model is maximaal iy2 jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

4 .5 .2 . M o d e l l 

RAM:2GB 

Opslagcapaciteit: 64GB 

Processorfrequentie: l,33GHz 

Schermformaat: 10 .1 " 
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Schermresolutie: 1920x1200 

4 .5 .3 . Model2 

RAM:16GB 

Opslagcapaciteit: 512GB 

Processorfrequentie: 2,2GHz 

Scherm formaat: 12,3" 

Schermresolutie: 2736 x 1824 
III 'ii 

1"" ' 

11. "Illl ,ii.il=' 

<N4 
• l:,. lil, 

'iiiiiiiir 

«lil lil' 

.11 "'iiiii„ 
i !"'• „lil' 

•'Sllllllll, 
'«li'Illl, 

'IlLi "1,1 
•:--'ii|iiib,ii. 

'I i''' 
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4.6. Mandje mobiele telefoontoestellen - ICS 

4.6.1. Generieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard 

Model is maximaal IV2 jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

Model heeft een touchscreen. 

OS: lOS (laatste versie) 

4G beschikbaar (exclusief SIM) 

4 .6 .2 . M o d e l l 

Schermafmeting: 4,7' 

Opslagcapaciteit: 16 GB 

4.6.3. Model2 

Schermafmeting: 5,5' 

Opslagcapaciteit: 64 GB 

I l«f „'ii',. 

;|II«»lll|||,j 'illllllll!' 

'Illl 

/;;: } 
% .11'» 

*„•;!> 

' -l-ii,. 

- A 
illl"«b„ .'b''-

.,i,::"iE;',,,, -iiünill'' 

llih; 

Ai-.. 

' i ' I 
""> f" 
.,,r ilü 

1* 

' 
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4.7. Mandje mobiele telefoontoestellen - Android 

4.7.1. Generieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

OS: Android (laatste of voorlaatste versie) 

Model is maximaal IV2 jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

Model heeft een touchscreen. 

4G beschikbaar (exclusief SIM) 

Bluetooth "'iliiiii. 

4.7.2. Modell 

Schermafmeting: 4' 

Opslagcapaciteit: 16 GB 

4.7.3. Model2 

Schermafmeting: 5,5' 

Opslagcapaciteit: 32 GB 

.„ir-''*'i||||.i 

|̂ljill""Wllij|, Bil' 

^ ' „i!i' \ L  

4 
«•' '"Illl. 

,11 
i„ "'iiiiiii 1" 

• 1 / * 
iiiii«"™»'iiiii,"il!iiiiii.«|'' 

'I 
I Ill'"' 

Pagina 15 van 16 



4.8. Mobiele telefoontoestellen - Windows 

4.8.1. Generieke eisen 

Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 

Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 

Licentie voor laatste versie Windows 

OS: laatste versie Windows 

Model is maximaal iy2 jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

4G beschikbaar (exclusief SIM) 'lilt, i„ 

4 .8 .2 . M o d e l l 

Schermafmeting: 4,7' 

Opslagcapaciteit: 8 GB 

4 .8 .3 . Mode/2 

Schermafmeting: 5,7' 

Opslagcapaciteit: 32 GB 

•II I'" > 
'''i '" 
'''iii'l' 

"iii'iii,., 

„||l»™!|||, "' lil" 

, . f Illl,l|,lllill  

, ..li 

; 
r iiiiiiii!' 

•Jf%: 

l<l I 

"1 

,li 

"'1||||, I 
'llllil,,, Ji' 

1"' ,111 """' 
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Uitvoeringsorganisatie 
Becirijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnen/anc/se Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

ÏX§[%/(öX§[o) 



Te bespreken 

Mededelingen 
Goedkeuren verslag 
Actiepunten verslag 
Prijsmodel 
Mandjes 
Gunningscriterium: levertijden 
WVTTK 

CU 

13 
O 

QJ 
> 
"05 
CD 

4-» c 
CU 
E 
CU 

4-». 
CD 
Q. 
CU 
a 



Prijsmodel 

Sheets verder uitgewerkt voor de 
marktconsultatie 23/8 

CU 

Z5 
O 

CU 
> 
"CD 
CD 

4-» 
C 
CU 

E 
CU 

4-» 
CD 
Q. 
CU 



Mandjes 

Overzicht mandjes verstuurd ter 
review. Feed back ontvangen op 
verstuurde overzicht. Verwerkt in 
bijlage 25: Productcategorieën en 
Mandjes (consistentiecheck met PvE 
volgt) 
16/8 op website 
tbv marktconsulatie 23/8 
Resterende vragen bespreken 

CU 

O 

CU 
> 
"CD 
CD 

4-» 
C 
CU 

E 
CU 

4-J 
CD 
Q. 
CU 
Q 



Gunningscriterium: Levertijden 
\ Levertijden formule 2 

1 Norm 

Type Bestelling Maximale levertijd 

Aantal 5 Additionele 
le y erdienstverlen in g 80% volledig geleverd binnen 100% volledig geleverd 

binnen 

Minimum Opgave 

1 Exclusief ^ . 

•••'• • - "••,'•••--.̂  2 0 tot 50 Inclusief r.- T-$ ;• ..,,.,••,.„.,•••.... ^:.^..'..«i...n,^,~^^^^^ 

•• ' •. 3 50 of Exclusief 

4 meer Inclusief • -:rA:'"-"m 
5 Vervangen DOA's mum 

"Q3 

O 

QJ 
> 
"CD 
CD 
4-> c , 
CU 

E 
CU t: 
CD 
Q. 
CU 
Q 

Bepaling 100% levertijden 

80% volledig 
geleverd binnen 100% volledig geleverd binnen 

1 t /m 4 Levertijd + 2 Wericdagen 
5 t /m 7 Levertijd + 3 Werkdagen 
8 t /m 9 Levertijd + 4 Werkdagen 

10 en hoger Levertijd + 5 Werkdagen 



Gunningscriterium: Levertijden 

Punten op basis van opgave = Minimum + Max aantal punten - Opgave 

Levertijden formule 2 
Norm 

Type Bestelling Maximale levertijd 

Aantal Additionele 
leverdienstverlening 80% volledig geleverd binnen 100% volledig geleverd 

binnen 
Max aantal 

punten 

Punten op 
basis 

ODpave 

i 
Minimum Opgave 

• g—• r— 

1 Exclusief ^ '^-AT — ••Hl 2 0 tot 50 Inclusief IHIIIHI H H I i 
3 50 of Exclusief H m WÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊ mÊmm^ÊKl mmwm. 
4 meer Inclusief SKSÎBÎSijiilIjlijliHII A^'''T-'-''T-t-AA--y--'A: mimm 5 Vervangen DOA's WÊÊm 

i 
1 

CU 

O 

CU 
> 
"CD 
CD 
4-» 
c 
CU 

E 
CU +-• 
1_ . 
CD 
Q. 
CU 
Q 



... de volgende keer 

Reviews CU 

O 

CU 
> 
"CD 
CD 

4-» 

c 
CU 

E 
CU 

4-» 
CD 
Q. 
CU 

Q 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijl< 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 

Den Haag 

Contactpersoon 

verslag Verslag Expertgroep BVLAM 

Datum 
18 augustus 2016 

Kenmeric 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

17 augustus 2016 

Mededelingen: 
opent de vergadering. 

Verslag en actiepunteniijst: 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Actie 28: 
Actie is onderdeel van het uitwerken van de bijlage SLA parameters en bijlage 
functioneel ontwerp webshop. Actiepunt sluiten. 

Actie 43: 
EG-leden worden geacht de Inschatting van de verwachte delen van het contract 
die door hen niet worden afgenomen te melden vla hun vertegenwoordiger van de 
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Datum 
22 juli 2016 

gebruikersgroep aan de c a t e g o r l e m a n a g e r ^ ^ ^ m | ^ | . De EG-leden hebben 
nog geen uitsluitsel gegeven op dit punt. 

Actie 44: 
Een herhaalde oproep om ervaringen en argumenten waarom benchmarken In het 
verleden zijn mislukt te delen heeft niet geleid tot Input. Actiepunt sluiten. 

Actie 46: 
De mandjes zijn In de Expertgroep op 17 augustus op basis van bijlage 25 
"Overzicht Productcategorieën en mandjes" besproken. Het onderwerp staat voor 
deze expertgroep geagendeerd. Actiepunt sluiten. 

Actie 53: 
Het proces van de benchmark toets Is één van de onderwerpen van de 
aanvullende marktconsultatie prijsmodel IWR2016 op dinsdag 23 augustus. De 
Inzichten vanuit de marktconsultaten zullen eerst worden verwerkt en daarna 
spoedig met de EG-leden worden besproken. 

Actie 54: 

Herhaalde oproep om kwaliteitscriteria aan te leveren voor BVLAM. 

Pr i jsmodel B-V-LAM 
Tomas doorloopt de presentatie prijsmodel B-V-LAM die is opgesteld voor de 
aanvullende marktconsultatie prijsmodel IWR2016. De stukken zijn ter 
voorbereiding voor voor de aanvullende marktconsultatie openbaar gemaakt op 
de site https://www.hisict.nl/aanbestedinq-iwr/nieuws. 
De volgende opmerking zijn gemaakt naar aanleiding van het doorlopen van de 
presentatie: 

• De experts merken op dat voor een gedegen benchmark een 
onafhankelijke benchmarkpartij een vereiste Is. Dit punt is ook onderkend 
in het projectteam. 

• De afkorting Hoofd Product komt overeen met de afkorting van de 
merknaam van één van de potentiële fabrikanten. Het verzoek Is een 
andere naam te gebruiken. 

Tijdens de behandeling van het onderwerp prijsmodel is de standaard 
garantietermijn ter sprake gekomen. Er zijn deelnemers die een garantie termijn 
langer dan 1 jaar wensen voor bepaalde producten en er zijn deelnemers die het 
willen houden op 1 jaar. Afspraak Is standaard 1 jaar te eisen en aanvullende 
garantie uit te vragen en te laten beprijzen als optie. 

Mandjes 
Op basis van bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën en Mandjes zijn de 
specificatie van de producten in de mandjes besproken. De Inhoud van de 
mandjes zijn nog niet actueel. De deelnemers verzoeken Bijlage 25 Overzicht 
Productcategorieën en Mandjes In Word formaat te verstrekken (Act ie 55 ) . De 
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Datum 
22 juli 2016 

experts wordt verzocht de specificaties van de producten in de mandjes af te 
stemmen met de achterban (Act ie 56 ) . Uitgangspunt voor het goed functioneren 
van het model Is dat de producten In het mandje aansluit op het geen veelal 
wordt besteld door de Deelnemers. 

In de voorliggende stukken worden bestelhoeveelheden van 1, 100 en 1000 
gehanteerd. In veel gevallen wordt Ingeval er 1000 stuks worden besteld om een 
op deze hoeveelheid gebaseerde offerte gevraagd. Uitzondering hier op voor een 
aantal Deelnemers zijn de standaard beeldschermen. Verschillende Deelnemers 
bestellen deze beeldschermen In deze hoeveelheid direct in een webshop. 

Kleinere deelnemers bestellen doorgaans In kleinere hoeveelheden. Tip van de 
Deelnemers onderling Is om bij bepaalde bestelling mee te liften op een grote 
bestelling van een omvangrijker volume van een andere deelnemer. Verzoek Is 
hiermee rekening te houden In de uitwerking van de raamovereenkomst. 

Gunningscriterium: levertijden 
Dit onderwerp Is omwille van de tijd doorgeschoven naar de volgende expertgroep 
bijeenkomst. 

Review 
De planning voor BVLAM Is om In de periode van 23 september tot 06 oktober de 
stukken te reviewen. Van de experts wordt gevraagd om hiervoor ruimte In de 
agenda te reserveren om deze review uit tè kunnen voeren (Act ie 57 ) . Verzoek 
Is niet de documenten per mail aan te leveren In verband met capaciteit van 
mailboxen, maar In de samenwerkingsruimte van de Belastingdienst te plaatsen 
en een mail te sturen zodra beschikbaar. 

l l Houder" Nr Actie 1 Deaciline 

EG-leden melden de Inschatting van de verwachte delen 
van het contract die door hun niet afgenomen zal worden 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. 
Aanleveren van argumenten waarom benchmarken in het 
verleden is mislukt. 

Experts 

Experts 

Het proces van de benchmarktoets per e-mall naar de 
Experts versturen 
Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan jj Experts 
het projectteam. ^ ^ '•;_ 
Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes in Word verstrekken aan de 
expertgroepleden.  
Afstemmen document Bijlage 25 - Overzicht 
Productcategorieën en Mandjes met achterban.  

Experts 

Ruimte in de agenda reserveren voor review BVLAM. Experts 

30 aug 2016 

30 aug 2016 i 

30 aug 2016 

30 aug 2016 

18 aug 2016 

30 aug 2016 | 
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Afgedane actiepunten 

Datum 
22 juli 2016 

NrR Actie •HÓudér 'Déadllnë 

t27 

18 

22 

24 

28 
% i 

29 

30 
^IS Ti 

lï3 

•33,, 

£̂1 , 3 5 

36 

137 
P . 

38 

Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 , 
voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingén 
EASI2016.voorleggen ter beoordeling... . •, ,̂ 
N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo willen af gaan nemen. 

i Projectteani 

Deelprojectleiders Juli 2016 

Arbo:"Voorstel uitwerken zodat deelnemers ruimte 
hebben orri arbo middelen wél/niet uit te sluiten. 

Juli 2016. 

Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet pp het 
snél vyijzlgen van producten in dé webshop. 

22 juni 
2016 

I Deelnèrners hebben behoefte aan eén andere ' 
staffefindeling dan falj' EASi2ÓlÖ Wefk'plekkéri. Bëslötéh is 

' voor Vaste^werkplekken en Beeldschermen üit té gaan 
! van een^staffel van 1 tot 50 productén en léverihgéh ' 
vana^5Ö,producten. Vê ^ • ' 

Lpararneters. ; .,, . • ; \ „.,i.,„,-k_.2„„^. 
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
uitwerken. Leverancier verplichten aantal en levertijden 
in webshop weer te geven en te garanderen. 

' LBC en SBC wordën als zeer,complex ervaren, BeslptenlF 
f de norm en sancties op levertijden en f = tf-.:: i.i >.., 
! servicëdienstverlening te baseren op een 80-20.1, . c ~v 
! verdeling. ? •»> v>-,-ti.v > . < ... . j . . - . , , „ 

Aug 2016 

Wélke levertijden reallsëert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
b i j i ie t HIS. ^ _^ ; '.' ^ 

; Ten opzIcMe van iB^ Experts dapNBD-
I respónsé en"veHengdefgarantie optioneel künnën worden 
i afgenbrriën.Vei'w:erl«n in SLA param ': ' " TA 

22 juni 
2016 

'': ij-22'juni 
1^--2016*-

Bevestiging bestelproces: wélllcht differentiëren. 
Aa ng e pa st voorstel voor d it p roces u 1 twerke n 
Extra parameters/eisen aan>.het projectteam aanieyeren; 
bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v.^zwarte,",seajlng'',^,hóogte^ 
van pallets en d e r g e l i j k e . ' : ' . -,....^:. :^.. ...... 

Experts 

Juli 2016 

fTuiTIöïi" 

Ergonomie Is geen eis op zich. Alle producten binnen een 
categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt 
een proces In voor het beheren van het assortiment in de 
webshops. 

Deelprojectleiders 22 juii l 
2016 

Voor bepaalde producten zou éen minimum kwaliteitseis 
zirivbl kunnen zijn. Voorbeelden hiérvan zijn ' • • 
bëeldsdhernrién én beveiligde USB-sticks. • ' 
Het projectteam maakt hiervoor een '(/oórstel. ' ^ '"-
PyE Beheer & Organisatie lezen en ópmérkingeri 

•| Deelprojectleiders* 

4 ' . . , ..... V...,. 

Juni 2016 

Experts Juli 2016 
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Datum 
22 juli 2016 

opleveren 
Tjull"^2016 39 

40 
41 

42 

46 

Online portaal: Navragen bij achterban wat de behoefte 
van jullie organisatie is over de gewenste rollen en 
autorisaties. . 
Uitwerken Kwaliteitsborging en Auditing. 
Minicompetities:.,; • 'A. ' : ' < • • . '.^A- , 
Navragen bij achterban wat de behoefte is aan 
ondersteuning vanuit CCM. • •. ,• 
Vraag aan de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden. 
Colléctlef de Inhoud van dë mandjes Vaststellen. 

Experts 

Deelprojectleiders Juli 2016 
Experts Jull;2016> 

Experts Juli 2016 

Aug 20,16^ i 

Besluitenlijst 

Nr H BesluïT 
Er is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogën vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreld._De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificëerd. 

4 
5 

Remote Wipe wordt niet meegenomen In de aanbesteding 
Openingstijden akkoord 
Parameters: aanleveren van factuur en aanleveren van rapportages worden 
overgehomën 
Reparatie on site Is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspuntenlijst 

, "^pAanlachtsBuiit] 
Achterban van alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 

^ zorgvuldig met (de vertrouw .vyordt. ,,,, , ^  

Servicecredits toe laten passen In overleg met HIS op deelnemersniveau 
Step - In Rights mag in overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau 
Audit: collectief uitvoeren vla CCM bij langlopende dienstverlening 

! Na te gaan pf de Vragen die de.vorige keer (bij EASI2010) in de NvI's waren gesteld In 
de PvE's worden opgenomen. Vooral vragen voor het opstellen van de contracten zijn 
opgenomen?  
Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

1 Voorlopig geen benchmark voor cliromebooken  
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1. Inleiding 
In deze bijlage worden Productcategorieën en bijbehorende Mandjes beschreven die onderdeel zijn 
van de aanbesteding IWR2016| <B V LAM>. 

In hoofdstuk 2 is voor iedere Productcategorie waarop benchmarking van toepassing is (zie Bijlage 
07 Marktconformiteit) een Mandje gevuld. Naast generieke eisen per Mandje, zijn per 
Referentieproduct specifieke eisen vermeld. Tevens is hier de bestelgrootte opgenomen die het 
meest waarschijnlijk wordt geacht. Deze is van belang voor de uit te voeren benchmarks. De 
Mandjes worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst geactualiseerd conform de 
procedure als beschreven in Marktconformiteit. 

<Voor IWR2016ILAM 
In hoofdstuk 3 zijn Productcategorieën op het gebied van accessoires beschreven. Deze zijn 
opgesomd teneinde een nadere duiding te geven van de artikelen die in de webshop bestelbaar 
moeten zijn naast de Productcategorieën uit hoofdstuk 2. Voor de Productcategorieën uit 
hoofdstuk 3 wordt geen benchmark toegepast. > 

2. Productcategorieën en Mandjes 
2.1. Samenstelling 
Voor iedere Productcategorie is één Mandje samengesteld. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van 
de Mandjes voor IWR2016|B-V-1J\M. 

Voor ieder Mandje selecteert de Opdrachtnemer een aantal Hoofdproducten uit diens portfolio. Het 
aantal als Hoofdproduct aan te wijzen Producten is gelimiteerd. Hieronder is voor IWR2016|B het 
maximale aantal Hoofdproducten weergegeven: 

'mmm-^-'-^'/fT.AA'A-i. A,.,A 
L..:L.,_ ..••_• l20.,,,T,A,,'. T,.AA£ 

10 

Hieronder is voor IWR2016|V het maximale aantal Hoofdproducten weergegeven: 

msmm^-' - ^ ^^"T ' ,'\ •T ' ' ' ' ^'S _ • • • • ' " ̂  
WiöjmmmA//s ĵ&SMim' " - "' '-i ....... 

Hieronder is voor IWR2016|LAM het maximale aantal Hoofdproducten weergegeven: 

msSüssMimïi^Wis^^ 

\MïiTEm̂s!mKmmi''AA -̂"'-. •• .."T~~I r; J_,;.ilJ rto 
LM!aaTg?;,,(tem^ - •-<'•• - - ^^--^ L ,_' .A..^IQ: 
[lMOg^'.^0®g^ : ' -•: <:' -- . - I 10 ItMiM^^zaajtaïM^: . : •: • •• T==A'--̂ -̂ - ^ __20^ 
LmtMfe ° ^ M g ° ^ ^ ' ^ ^ - • ~ ,10 

GOiMQMlBSamii^^ '° lp_ \ 
In de verschillende Mandjes is tevens de bestelgrootte voor de benchmark vermeld voor ieder 
Referentieproduct. 
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2.2. <B> Mandjes 

2.2.1. Mandje Standaard beeldschermen 

Generieke eisen voor Standaard beeldschermen 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk\ 
Aantal kleuren 16 miljoen. 
Contrastratio 1000:1. 
Verticale kijkhoek minimaal 160 graden. 
Horizontale kijkhoek minimaal 160 graden. 
Reactietijd 5 ms. 
Heeft een HDMI aansluiting en een VGA aansluiting. 
Een voet, verstelbaar in hoogte, kantelbaar. 
Mogelijkheid de voet te verwijderen en de monitor te monteren op een VESA lOOmm 
monitorsteun. 
Mogelijkheid om de monitor vast te leggen met een veiligheidskabel, zoals een Kensington 
beveiligingskabel. 
Kabel om het beeldscherm digitaal aan te sluiten op een pc is een standaard toebehoren. 
Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
Product voldoet aan de meest recente Energy star rating. 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 

Refe entieproduct [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
Formaat: 24" 
Helderheid: 250 Cd/m2 
Resolutie: 1920x 1080 
gebruikt. 

' Een A-merk Is een merk met een hoge naamsbekendheid en een goede reputatie. Het A-merk is "top of the line", loopt voorop In 
technologische innovaties en innovaties op het gebied van duurzaamheid. De kwaliteit van de gebruikte componenten is hoog en 
constant. Producten van het A-merk worden in grote aantallen geleverd In de grootzakelijke markt Hiervan Is sprake als voor dat merk 
kan worden aangetoond dat met de Producten vergelijkbare producten van dat merk worden geleverd In eenheden van 1000 stuks of 
meer aan grootzakelijke organisaties binnen Europa met meer dan 1000 medewerkers. 
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2.2.2. Mandje High end beeldschermen 

Generieke eisen voor High end beeldschermen 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk^ 
Aantal kleuren 16 miljoen. 
Contrastratio 1000:1. 
Verticale kijkhoek minimaal 160 graden. 
Horizontale kijkhoek minimaal 160 graden. 
Reactietijd 5 ms. 
Heeft een HDMI aansluiting en een VGA aansluiting. 
Een voet, verstelbaar in hoogte, kantelbaar. 
Mogelijkheid de voet te verwijderen en de monitor te monteren op een VESA lOOmm 
monitorsteun. 
Mogelijkheid om de monitor vast te leggen met een veiligheidskabel, zoals een Kensington 
beveiligingskabel. 
Kabel om het beeldscherm digitaal aan te sluiten op een pc is een standaard toebehoren. 
Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
Product voldoet aan de meest recente Energy star rating. 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 

Refe entieproduct [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
Formaat: diagonaal 34"; beeldverhouding 16:9 
Helderheid: 350 Cd/m2 
Resolutie: 3840 x 2160 pixels 
Kijkhoek: 170° 
Ingebouwde of integreerbare luidsprekers (met integreerbaar wordt hier bedoeld, dat de 
luidsprekers één geheel vormen met de monitor) 
Ingebouwde of integreerbare USB HUB (met integreerbaar wordt hier bedoeld, dat de USB 
HUB één geheel vormt met de monitor) 
Curved screen. 

' Een A-merk is een merk met een hoge naamsbekendheid en een goede reputatie. Het A-merk is "top of the line", loopt voorop In 
technologische innovaties en innovaties op het gebied van duurzaamheid. De kwaliteit van de gebruikte componenten Is hoog en 
constant. Producten van het A-merk worden in grote aantallen geleverd In de grootzakelijke markt. Hiervan Is sprake als voor dat merk 
kan worden aangetoond dat met de Producten vergelijkbare producten van dat merk worden geleverd in eenheden van 1000 stuks of 
meer aan grootzakelijke organisaties binnen Europa met meer dan 1000 medewerkers. 
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2.3. <V> Mandjes 

2.3.1. Mandje Fatclients 

Generieke eisen voor Fatclients 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
10/100/1000 Mbps Ethernet netwerkaansluiting. 
Country kit (BE, NL) 
OEM-licentie voor MS Windows meest recente major release 
Optical USB mouse 
Een draadvast QUERTY toetsenbord met US layout en een euroteken. 
Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
Voldoet aan de meest recente Energy star rating. 
Bestaat volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished componenten 
gebruikt. 

Refe 

Refe 

entieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 7000 en 7100 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
RAM geheugen: 8 GB DDR-3 (2x4GB) geheugen, 1066 MHz, ECC. 
HDD: 500GB 7.200 rpm. 
Een videokaart met een resolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren (dit mag een onboard 
videokaart zijn). De videokaart ondersteunt dual-head voor aansluiten van monitoren met 
een resolutie van 1920 * 1200 met 32 bits kleuren. 
Het videosignaal is beschikbaar op een VGA aansluiting en een digitale aansluiting. 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
Interne luidspreker. 
Heeft 2 vrije uitbreidingssloten voor uitbreidingskaarten (waarvan minimaal één volledige 
lengte/hoogte). 

entieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 9000 en 9100 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
RAM geheugen: 16 GB DDR4-2400 geregistreerd SDRAM (2x8 GB). 
SSD: 512GB. 
Een videokaart met een resolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren (dit mag een onboard 
videokaart zijn). De videokaart ondersteunt dual-head voor aansluiten van monitoren met 
een resolutie van 1920 * 1200 met 32 bits kleuren. 
Het videosignaal is beschikbaar op een VGA aansluiting en een digitale aansluiting. 
Aansluitingen: 2 USB 3.0 
1 audio-lijningang 
1 audio-lijnuitgang 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
Interne luidspreker. 
Uitbreidingslots: 2 PCIe Gen3 x l6 ,1 PCIe Gen3 x8 (met open eind), 1 PCIe Gen2 x4 (met open 
eind), 1 PCIe Gen2 x l (met open eind), 1 PCI 
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2.J.2. Mandje Thin/Ultrathin/Zero clients 

Generieke eisen voor Thin/Utrathin/Zero clients j 
• Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
• Geen bewegende onderdelen aanwezig. 
• Netwerkaansluitingen: 

O 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45) or lOOMbps Fiber NIC 
O Wake on LAN (WOL) using magic packet 
O TCP/IP with DNS and DHCP 
o UDP 

Citrix HDX Premium Verified 
Optical USB mouse 
Een draadvast QUERTY toetsenbord met US layout en een euroteken. 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
Aansluitsnoer voor netspanning is een standaard toebehoren. 
Het Product voldoet aan de meest recente Energy star rating. 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. . 

Referentieproduct - thinclient [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
RAM geheugen: 8GB 
SSD: 32GB 
Een videoresolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren, dualhead, d.w.z. dat er twee monitors 
aangesloten kunnen worden die onafhankelijk aangestuurd worden. 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
Mogelijkheid voor het lokaal afspelen van Multi media bestanden op HD formaat. 
Mogelijkheid voor het lokaal starten van een browser, inclusief het afspelen van Flash 
inhoud. 
Multisessie-support. 
Is op afstand te beheren. 
4 USB 3.0-aansluitingen. 
Ondersteuning voor de protocollen RDP (laatste versie). 
Ondersteuning voor VMWare View (laatste versie). 
Citrix 3D Pro Verified 
Interne luidspreker. 
Opwaardeermogelijkheden als er nieuwe versies van bovenstaande protocollen beschikbaar 
komen. 

Referentieproduct ^ zeroclient [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
• Ondersteunt PColP protocol. 
• RAM geheugen: 512MB 
• Een videoresolutie van 1920 * 1200, 32 bits kleuren, dualhead, d.w.z. dat er twee monitors 

aangesloten kunnen worden die onafhankelijk aangestuurd worden. 
• Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
• Minimaal 3 USB 2.0-aansluitingen. 
• Interne luidspreker. 
• Micro-kemel in plaats van een Embedded OS (zoals Embedded Windows7 of Embedded 

Linux). 
• Opwaardeermogelijkheden als er nieuwe versies van bovenstaande protocollen beschikbaar 

komen. 
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2.4. <LAM> Mandjes 

2.4.1. Mandje Laptops - Windows 
Een laptop is een device waarbij het scherm en toetsenbord onlosmakelijk verbonden zijn. 

Generieke eisen voor Laptops - Windows 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
Met powercable en adapter. 
OEM-licentie voor MS Windows meest recente major release 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
De Laptops bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 
De Laptops voldoen aan de meest recente Energy star rating. 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 
Wireless IEEE 802 . I IN netwerkaansluiting met ondersteuning voor WPA en WPA2. 
Trusted Platform Module 1.2 of hoger chip aanwezig. 

Refe 

Refe 

entieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1]:-
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 2000 en 2100 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
RAM geheugen: 6 GB DDR-3 geheugen, 1066 MHz. 
SSD: 160 GB, 7200 rpm. 
Beeldscherm: 15'. 
Aansluitingen: 3 USB 2.0 aansluitingen. 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
10/100/1000 Mbps Ethernet netwerkaansluiting. 
Wireless IEEE 802.11AC netwerkaansluiting 
Accu: 4.000mAh. 
Backlit keyboard black w/o TS lOkey US. 

entieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 7800 en 7900 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Beeldscherm: 17'. 
RAM geheugen: 16GB DDR3 1600 MHz PC3-12800. 
SSD: SATA III 512 GB high speed. 
Een videokaart met een resolutie van 3200 * 1800 
3 USB 3.0 aansluitingen waarvan 1 voor opladen. 
I S D UHS-II flashmedia 
1 Smart Card-lezer. 
HD webcam 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
10/100/1000 Mbps Ethernet netwerkaansluiting. 
Wireless IEEE 802.11AC netwerkaansluiting 
Accu: minimaal 6.700mAh. 
Backlit keyboard black w/o TS lOkey US. 
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2.4.2. Mandje Laptops - OSX 
Een laptop is een device waarbij het scherm en toetsenbord onlosmakelijk verbonden zijn. 

Generieke eisen voor Laptops - OSX 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
Met powercable en adapter. 
OS licentie 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het.Nederlands is standaard. 
De Laptops bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 
De Laptops voldoen aan de meest recente Energy star rating. 
De producten bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 
Qwerty toetsenbord US 

Refe 

Refe 

entieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 3000 en 3100 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
RAM geheugen: 4GB 
SSD:256GB 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
Wireless IEEE 802.IIN netwerkaansluiting met ondersteuning voor WPA en WPA2. 

entieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark:!]: 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 9400 en 9500 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
RAM geheugen: 16GB DDR3 1600MHz 
Flashmemory: 512 GB 
HD webcam 
Geluidskaart (dit mag een onboard geluidskaart zijn). 
Wireless IEEE 802.11AC netwerkaansluiting 
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2.4.3. Mandje Laptops - Chrome OS 
Een laptop is een device waarbij het scherm en toetsenbord onlosmakelijk verbonden zijn. 

Generieke eisen voor Laptops - Chrome OS 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
Met powercable en adapter. 
OS licentie 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
De Laptops bestaan volledig uit nieuwe componenten; er worden geen refurbished 
componenten gebruikt. 
De Laptops voldoen aan de meest recente Energy star rating. 
Wireless IEEE 802.IIAC netwerkaansluiting met ondersteuning voor WPA en WPA2. 
Qwerty toetsenbord US 

Referentieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1] 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 1900 en 2000 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Beeldscherm: 11.6" 
SSD: 16GB 

Referentieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 1] 
Een processor die een passmark CPU Mark tussen 3700 en 3800 op de lijst die beschikbaar is 
op: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Beeldscherm: 13,3" 
SSD: 32GB 
Aansluitingen: USB 3.0, HDMI 

2.4.4. Mandje Tabiets - lOS 
Een tablet is een device met uitsluitend een touchscreen zonder fysiektoetsenbord 

Generieke eisen voor Tabiets - iOS 
• Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
• Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
• Te beheren middels een management oplossing (zoals MDM) 
• 4G beschikbaar (exclusief SIM) 
• Bluetooth 
• Referentieproduct is maximaal VA. jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

Referentieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
• Schermformaat: 7,9' 

Referentieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
• Schermformaat: 9,7' 
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2.4.5. Mandje Tablets - Android 
Een tablet is een device met uitsluitend een touchscreen zonder fysiek toetsenbord 

Generieke eisen voor Tabiets - Android 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
Te beheren middels een management oplossing (zoals MDM) 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
4G beschikbaar (exclusief SIM) 
Bluetooth 
Referentieproduct is maximaal 1/2 jaarop de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

Referentieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1 ] : 
Schermformaat: 8' 
Schermresolutie: 1920x1200 
RAM geheugen: 2GB 
Opslagcapaciteit: 16GB 

Referentieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 1 ] : 
Schermformaat: 10,1' 
Schermresolutie: 2560x1600 
RAM geheugen: 2 GB 
Opslagcapaciteit: 32GB 

2.4.6. Mandje Tabiets - Windows 
Een tablet is een device met uitsluitend een touchscreen zonder fysiek toetsenbord 

Generieke eisen voor Tabiets - Windows 
Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
Te beheren middels een management oplossing (zoals MDM) 
Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
Licentie voor de laatste Windows-versie. 
Bluetooth 
Referentieproduct is maximaal IV i jaarop de Nederlandse markt verkrijgbaar. 

Refe 

Refe 

entieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1 ] : 
RAM geheugen: 2GB 
Opslagcapaciteit: 64GB 
Processorfrequentie: l,33GHz 
Scherm formaat: 10.1" 
Schermresolutie: 1920x1200 

entieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 1 ] : 
RAM geheugen: 16GB 
Opslagcapaciteit: 512GB 
Processorfrequentie: 2,2GHz 
Scherm formaat: 12,3" 
Schermresolutie: 2736 x 1824 
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2.4.7. Mandje Mobiele telefoontoestellen - IOS 

Generieke eisen voor Mobiele telefoontoestellen - IOS 
• Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
• Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
• Referentieproduct is maximaal VA jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 
• Referentieproduct heeft een touchscreen. 
• OS: IOS (laatste versie) 
• Te beheren middels een management oplossing (zoals MDM) 
• 4G spraak beschikbaar (exclusief SIM) 

Referentieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
• Schermafmeting: 4,7' 
• Opslagcapaciteit: 16 GB 

Referentieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
• Schermafmeting: 5,5' 
• Opslagcapaciteit: 64 GB 

2.4.8. Mandje Mobiele telefoontoestellen - Android 

Generieke eisen voor mobiele telefoontoestellen - Android 
• Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant', betreft een A-merk. 
• Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
• OS: Android (laatste of voorlaatste versie) 
• Referentieproduct is maximaal VA jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 
• Referentieproduct heeft een touchscreen. 
• Te beheren middels een management oplossing (zoals MDM) 
• 4G spraak beschikbaar (exclusief SIM) 
• Bluetooth 

Referentieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
• Schermafmeting: 4,7' 
• Opslagcapaciteit: 16 GB 

Referentieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 100]: 
• Schermafmeting: 5,5' 
• Opslagcapaciteit: 32 GB 
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2.4.9. Mandje Mobiele telefoontoestellen - Windows 

Generieke eisen voor Mobiele telefoonstoestellen - Windows 
• Komt uit een grootzakelijke serie van de fabrikant, betreft een A-merk. 
• Een fabriekshandleiding in het Engels en/of het Nederlands is standaard. 
• Licentie voor laatste versie Windows 
• Referentieproduct heeft een touchscreen. 
• OS: laatste versie Windows 
• Referentieproduct is maximaal VA jaar op de Nederlandse markt verkrijgbaar. 
• Te beheren middels een management oplossing (zoals MDM) 
• 4G spraak beschikbaar (exclusief SIM) 

Referentieproduct - standaard [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
• Schermafmeting: 4,7' 
• Opslagcapaciteit: 8 GB 

Referentieproduct - high end [bestelgrootte voor benchmark: 1]: 
• Schermafmeting: 5,7' 
• Opslagcapaciteit: 32 GB 
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3. <LAM> Productcategorieën Accessoires 
In dit hoofdstuk wordt een nadere omschrijving gegeven van de Productcategorieën Accessoires die 
via de webshop verworven moeten kunnen worden. Voor deze Productcategorieën geldt 
uitdrukkelijk geen Toets%BM. Het is een niet-limitatief overzicht dat gedurende de looptijd van de 
Raamovereenkomst zal worden geactualiseerd. 

Löw-ënd Aud iov isue le m i d d e l e h ' 
Beamers 
Projectieschermen 
Smartboards, interactieve whiteboards 
Projectoren 
Projectorlampen 
Webcamera 
Garantie en support packs 

Te lev is ieschermen 
Televisies 
Digitale fotolijsten 
Monitorarmen en monitorstandaarden 
Garantie en support packs 

D ig i ta le f o t p t a m e r a ' s 
Digitaal compact inclusief (voorzet)objectieven 
Digitaal spiegelreflex inclusief objectieven 
Videocamera's 
Specifieke accu's digitale camera's en videocamera's 
Garantie en support packs 

Handhe ld compu te rs : 
e-readers 
Memorecorders 
Navigatiesystemen 
Navigatiesystemen kaarten en kaartupdates 
Rekenmachines 
Garantie en support packs 

Faxen en Pr in ters^ 
Inkjetprinters 
Matrixprinters 
La bel printers 
Fotoprinters 
Faxen 
Printer garantie en support packs 

Scanners 
Scanners A4 met en zonder automatische document invoer 
Scanners A3 
Scanner garantie en support packs 

' Expliciet uitgesloten zijn: 
Netwerkprinters die tot de scope behoren van de aanbesteding Netwerkprinters. 

Multifunctionele printers die tot de scope behoren van de aanbesteding Multifunctioele printers. 
Verbruiksmiddelen zoals papier, toner en Inkt. 
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Computer .cömpónéntén 
Modems 
Controller kaarten 
Moederborden 
CPU's (processoren) 
Pc Koeling en processor koelers 
Power supply's 
Geluidskaarten, televisiekaarten en TV out interfaces 
Videokaarten 
Interne harddisks 
Solid State Disks (SSD) 
Harde schijven en Solid State Disks (SSD) voor netwerk en netwerkopslag 

Gegevensdragers 
Beveiligde USB-sticks 
Externe-harddisks 
Geheugenkaarten zoals Compact Flash (CF) en Secure Digital (SD) 
xD-Picture Card (xD) 
Geheugenkaartlezers 

Geheugenmodules 
Geheugenmodules voor desktop-pc's 
Geheugenmodules voor laptop-pc's 
Geheugenmodules voor handheld computers en diversen 

Home Ehtertainment 
DVD spelers en recorders 
Home Cinema Sets 
Versterkers 
Luidsprekerboxen 
Hoofdtelefoons 

Kabels 
Koper patchkabels 
Glasvezel patchkabels 
USB kabels / FireWire kabels 
Parallelle en seriële kabels 
DVI kabels en VGA kabels 
IDE, SATA en SCSI kabels 
Connectors en verloopstukken 
Stekerdozen en verlengsnoeren netspanning 
Audio en Video kabels 
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KVM swi tches 
KVM switches 
KVM over IP Switches 
Digitale KVM Switches 
KVM Rack Access 
KVM Extenders 
KVM kabels 
VGA & monitor splitters 

Uitbrèidirigèn eri accéssoires voor laptops 
Anti diefstal kabels/sloten 
Tassen voor laptop-pc's 
ExpressCard kaarten en PCMCIA kaarten 
Voedingen voor laptop. 
Dockingstations en replicators voor laptop. 

Service gereedschap 
Testers, multimeters 
Computeronderhoud, gereedschap en gereedschapsets 
Schoonmaakmiddelen 

USB apparatuur 
Webcams 
Multimedia USB apparatuur, externe geluidkaarten, headsets, 
computerluidsprekersets  
USB hubs 

.Voedingen en kléine UPS apparatuur 
Kleine UPS apparatuur 
Surge Protectors 
Batterijen en knoopcellen 
Oplaadbare batteri jen, accu's, powerbanks en acculaders 
AC/DC Voeding adapters 

Wireless en bekabelde niet rack-mounted rietwerk apparatuur 
Wireless modems, routers en switches (ADSL, VDSL) 
Modems, switches en routers bekabeld (ADSL, VDSL) 

Telefoonnetwerk gerelateerd 
Integrated Access Device (ISDN-SIP koppeling) 
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Mandjes samengesteld tbv prijsmodel 
Zo nauwkeurig mogelijke weergave van te verwachten bestellingen: modellen -i-
bestelgroottes ( 1 , 100, 1000) 

Samengestelde mandjes zijn slechts voorzet. Moet weergave van Deelnemers worden. 

Beeldschermen: 

Reactietijd Beeldschermen: 8ms -> 5ms 

Alle beeldschermen HDMI? 
Wat zijn nu en wat worden de standaard beeldschermen? (diagonalen en resoluties) 
High end beeldschermen 
Wat wordt de toekomstige behoefte? 
Wel/niet webcam in beeldschermen / Curved screen 

Fatclients: 
Is eea expliciet: -EUFI / BIOS settings - requirements rondom custom image - PXE boot 
- MS Windows compatible zijn - 64 bit compliant zijn 
Multichannel architectuur: geheugenbanken vermeld 
Low end verwijderen? 
USB 2.0 niet eisen? 

Thinclients/Zeroclients: 
Embedded windows/Linux relevant als eis? 
Opwaardeermogelijkheden? 
Voorziet Citrix HDX al in VMWare en PCoIP. 

Laptops: 
Zijn Low-end laptops nodig: zijn nu verwijderd 
USB 2.0 niet eisen? 
Schermdiagonaal voor standaard en high end? 
Touch screen voor high-end? 
Look & feel -> het gaat om grootzakelijke serie, dus géén consumentenproducten 
Accu: smart capaciteit. 

Tabiets: 
Eea relevant? (iets opnemen over memory? Wij geven nu zelf de Air2 uit met 64 Gb 
Iets opnemen over (achterlopen op) IOS versies?) 
Hoe gaan we om met patches voor Android bij tabiets en smartphones 

Smartphones: 
Smartphones niet langer dan W i jaar op de markt 
Frontcam standaard? 
Hoe gaan we om met patches voor Android bij tabiets en smartphones 
Spraak over 4G: kan dat nu al? Of alleen high end? 



1 Referentie levertijden 

Type bestelling 

, • ••,•. ;• ••; Aantal 
Muurciontiit: 

leverdienstverlening , • ••,•. ;• ••; 1 

0 tot 50 

Exclusief 

2 0 tot 50 Inclusief 

3 50 of 
meer 

Exclusief 

4 
50 of 
meer Inclusief 

5 Vervangen DOA's 

f Bepaling 100% levertijden 

80% volledig 
: geleverd binnen 100% volledig geleverd binnen 

1 t /m 4 Levertijd -i- 2 Werkdagen 
5 t /m 7 Levertijd -i- 3 Werkdagen 
8 t /m 9 Levertijd -i- 4 Werkdagen 

10 en hoger Levertijd -H 5 Werkdagen 

Punten op basis van opgave = Minimum + Max aanta 

Levertijdë 

TKpe Bestelling 
1 

Aantal Additionele 
leverdienstverlening 80% vol 

|gj|2jgQ2Q||[ 
1 

0 tot 50 

Exclusief WtÊBSÊÊÊÊÊBÊ 
2 0 tot 50 Inclusief h .. ^ ;j 
3 50 of 

meer 

Exclusief f :'^- AT 
4 

50 of 
meer Inclusief 

5 Vervangen DOA's I H i l M i 



10 
TT 
TT 
TT 

I punten - Opgave 

n formule 2 j 
Norm 

Maximale levertijd 

ledig geleverd binnen 100% volledig geleverd binnen Max aantal 
punten 

Opgave 

WÊÊÊÊÊÊBSÊ WÊÊSÊB3ÊÊ 
'— '•—:§—- •• • • WHBÊÊÊÊKÊSIÊÊSÊÊBÊÊÊÊÊÊÊ WÊÊÊÊ^SBÊÊÊÊ 
• - • • • a . • • WBSB^ÊSBÊ WÊBÊÊÊ^ 

WSÊÊBBÊÊBÊÊÊÊÊÊBÊÊBSM wssmm L__ - ••• •• ̂ - . • •• • WBÊSSÊÊSSSÊBÊKIBÊI^^ÊSÊSÊBÊSÊIMIÊÊBÊBÊM 
il^ÊlMs9W!SISSKKSms9ÊSISGi^^ ilüliËiüB 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Programma ICT 
Werkomgeving Rijk 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 

Den Haag 

Contactpersoon 

verslag Verslag Expertgroep BVLAM 

Datum 
18 augustus 2016 

Kenmeric 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

17 augustus 2016 

Mededelingen: 
opent de vergadering. 

Verslag en actiepunteniijst: 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Actie 28: 
Actie is onderdeel van het uitwerken van de bijlage SLA parameters en bijlage 
functioneel ontwerp webshop. Actiepunt sluiten. 

Actie 43: 
EG-leden worden geacht de Inschatting van de verwachte delen van het contract 
die door hen niet worden afgenomen te melden vla hun vertegenwoordiger van de 
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Datum 
22 juli 2016 

gebruikersgroep aan de c a t e g o r l e m a n a g e r m | | ^ ^ ^ ^ ^ | . De EG-leden hebben 
nog geen uitsluitsel gegeven op dit punt. 

Actie 44: 
Een herhaalde oproep om ervaringen en argumenten waarom benchmarken In het 
verleden zijn mislukt te delen heeft niet geleid tot Input. Actiepunt sluiten. 

Actie 46: 
De mandjes zijn In de Expertgroep op 17 augustus op basis van bijlage 25 
"Overzicht Productcategorieën en mandjes" besproken. Het onderwerp staat voor 
deze expertgroep geagendeerd. Actiepunt sluiten. 

Actie 53: 
Het proces van de benchmark toets Is één van de onderwerpen van de 
aanvullende marktconsultatie prijsmodel IWR2016 op dinsdag 23 augustus. De 
Inzichten vanuit de marktconsultaten zullen eerst worden verwerkt en daarna 
spoedig met de EG-leden worden besproken. 

Actie 54: 

Herhaalde oproep om kwaliteitscriteria aan te leveren voor BVLAM. 

Pr i jsmodel B-V-LAM 
Tomas doorloopt de presentatie prijsmodel B-V-LAM die Is opgesteld voor de 
aanvullende marktconsultatie prijsmodel IWR2016. De stukken zijn ter 
voorbereiding voor voor de aanvullende marktconsultatie openbaar gemaakt op 
de site https://www.hisict.nl/aanbestedinq-iwr/nieuws. 
De volgende opmerking zijn gemaakt naar aanleiding van het doorlopen van de 
presentatie: 

• De experts merken op dat voor een gedegen benchmark een 
onafhankelijke benchmarkpartij een vereiste is. Dit punt is ook onderkend 
In het projectteam. 

• De afkorting Hoofd Product komt overeen met de afkorting van de 
merknaam van één van de potentiële fabrikanten. Het verzoek Is een 
andere naam te gebruiken. 

Tijdens de behandeling van het onderwerp prijsmodel Is de standaard 
garantietermijn ter sprake gekomen. Er zijn deelnemers die een garantie termijn 
langer dan 1 jaar wensen voor bepaalde producten en er zijn deelnemers die het 
willen houden op 1 jaar. Afspraak Is standaard 1 jaar te eisen en aanvullende 
garantie uit te vragen en te laten beprijzen als optie. 

Mandjes 
Op basis van bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën en Mandjes zijn de 
specificatie van de producten In de mandjes besproken. De inhoud van de 
mandjes zijn nog niet actueel. De deelnemers verzoeken Bijlage 25 Overzicht 
Productcategorieën en Mandjes In Word formaat te verstrekken (Act ie 55) . De 
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Datum 
22 juli 2016 

experts wordt verzocht de specificaties van de producten In de mandjes af te 
stemmen met de achterban (Act ie 56 ) . Uitgangspunt voor het goed functioneren 
van het model Is dat de producten in het mandje aansluit op het geen veelal 
wordt besteld door de Deelnemers. 

In de voorliggende stukken worden bestelhoeveelheden van 1, 100 en 1000 
gehanteerd. In veel gevallen wordt Ingeval er 1000 stuks worden besteld om een 
op deze hoeveelheid gebaseerde offerte gevraagd. Uitzondering hier op voor een 
aantal Deelnemers zijn de standaard beeldschermen. Verschillende Deelnemers 
bestellen deze beeldschermen In deze hoeveelheid direct In een webshop. 

Kleinere deelnemers bestellen doorgaans In kleinere hoeveelheden. Tip van de 
Deelnemers onderling Is om bij bepaalde bestelling mee te liften op een grote 
bestelling van een omvangrijker volume van een andere deelnemer. Verzoek Is 
hiermee rekening te houden in de uitwerking van de raamovereenkomst. 

Gunningscriterium: levertijden 
Dit onderwerp Is omwille van de tijd doorgeschoven naar de volgende expertgroep 
bijeenkomst. 

Review 
De planning voor BVLAM Is om In de periode van 23 september tot 06 oktober de 
stukken te reviewen. Van de experts wordt gevraagd om hiervoor ruimte In de 
agenda te reserveren om deze review uit te kunnen voeren (Act ie 57 ) . Verzoek 
Is niet de documenten per mail aan te leveren in verband met capaciteit van 
mailboxen, maar In de samenwerkingsruimte van de Belastingdienst te plaatsen 
en een mail te sturen zodra beschikbaar. 

Ml 

53 

55 

Ma.. 

EG-leden melden de inschatting van de verwachte delen 
van het contract die door hun niet afgenomen zal worden 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. 

ï Aanleveren van arguhnenten waarom benchmarken m het 
! verleden IS mislukt.^ . M . _ _ 
Het proces van de benchmarktoets per e-mail naar de 
Experts yersturen 

. Voorstellen voor kwaliteitscriteria per ernail toesturen aan 
het projectteam.^ ._'„„„,.„„.,.„;.._, ;_••,„......^,„...'„^..,^.„„_..„„,„^.,,„,., 
Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes Ih Word verstrekken aan de 
expertgroepleden. 

, 5 6 Afstemmen document Bijlage 25 - Overzicht 
Prpductcategqriëën en Mandjes met achterban. 

Experts • 

Experts 

Expérts 

Experts 

30 aug 2016 

,30 aug"2Öl6 ' 

30 aug 2016 

jl ÏÖ'aüg 2Ó16 1 
' T -•.' 

j ' ' M V i ' f r ' i ^ li>-Fiif^.,rr>i-irTr.w:.-'irr#»t*-*i.^| 

18 aug 2016 

r30"aug2QÏ6 ' .57 Ruinpte in de agenda resérveren voor review BVLAM. Experts 
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Afgedane actiepunten 

Datum 
22 juli 2016 

Nr Actie Houder Deadline 

18 

2 2 

24 

27 

28 

29̂  

30^ 

; 3 i . 

33 

v35 

36 

37 
.i i 

38 

1 Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
! voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
rEASI2016 voorleggen ter beoordeling.  
N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle' 
deelnëmers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo willen af gaan nemen. _ 

"Arbó: Voorstel uitwerken zodat deelnemers ruimte 
I hebbén om arljo middelen wel/niet uit te sluiten.  
Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de webshop, 

rbeelnémirs hebÈën^^ 
i staffelindëMng dan bij ËASÏ2diÖ Werkplekken. Besloten is 
! voor Vaste werkplekken en Beeldschermen uit te gaan 
I van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen 
i vanaf 50 prodücten. Verwerken in bijlage SLA 
! parameters. ^ ' ; ' ^  
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
uitwerken. Leverancier verplichten aantal en levertijden 
in webshop weer te geven en te garanderen. 

TLBC én SBC~worden als zeer complex ervaren. BesloteTi is l| 
1 de norm en sancties op levertijden en !i 
! servicëdienstverlening te baseren op een 80-20 li 
[verdeling, "•••• '"•• :i _ ' _ _ 
Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
b i j j ie t HIS 

^ffen.opzTchtV^vm€ASI2blO wensen.de^Experts dat NBD-/lh 
i responseïen sverlengde'garantie optioneel kunnen worden 
iafqenomen. Vèi^wèr'ken in SLA pararnëters. _ _ ____ 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwerken 

I Extra p^rameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
i bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte 
• va n[PjNlets_en dergelijke/  
Ergonomie is geen els op zich. Alle producten binnen een 
categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt 
een proces in voor het beheren van het assortiment In de 
webshops. 

Projectteam 

Deelprojectleiders Juli 2016 

|i Juli 2016 

22 juni 
2016 

\ 22 juni 
! 2Öi6 

Experts 

Aug 2016 

22juni 
2016 

22 juni , 
2016 

[ 22 j'uni 
' 2016 

Juli 2016 

ll Juir2Ör6'' 

Deelprojectleiders 22 juni 
2016 

Voor bepaalde producten zou een minimum kwaliteitsels 
zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
beeldschernien en bèveillgde USB-sticks. 
Het projectteam maakt hiervoor een voorstel.  
PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen 

Deelprojectleiders 

Experts 

Juni 2016 

Juli 2016 
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D a t u m 
22 ju l i 2016 

39 

40 
41 

AM 
42 

46 

opleveren 
Online portaal: Navragen bij achterban wat de behoefte 
van jullie organisatie is over de gewenste rollen en 

: autorisaties. ^ , '.AA.^. "':'•••-.- - . ' 
Uitwerken Kwaliteitsborging en Auditing. 
Minicorripetities: 
Navragen bij achterban wat de behoefte is aan 
ondërstéüning vahlJit CCMi'^; •>^;<'V '• :A 
Vraag aan de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden. 
Collectief de inhoud van de mandjes vaststellen. 

Experts Juli 2016 

Deelprojectleiders Juli 2016 
Experts 

Experts 

j~|xperts_ 

Juli 2016 

U i 

Juli 2016 

..JÏjAug 2016 

Besluitenlijst 

Nïv: F Beslui t ' 

••;• -.1»? 

4,1^ 

Er is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besprpkén en alle dpcumenten rondoni de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid..De 
dpcumenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 

; Remote Wipe wordt niet meegenomen jn de aanbesteding 
Openingstijden akkoord -
Parameters: aanleveren van factuur en aanleveren van rapportages worden 
overgenomen  
Reparatie pn site Is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspuntenlijst 

N r. IL Aa ridachtspu nt , 
1: Achterban van alle experts rnogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 

zprgvuldig met de vertrouwelijk Informatie omgegaan wordt. 

Servicecredits toe laten passen in overleg met HIS op deelnemersniyeau 
Step in R|ghts mag in overleg met CCM toegépast worden dp deëlném'ersnivéaü 
Audit: collectief uitvoeren vla CCM bij langlopende dienstverlening 
Na té gaan of de Vragen die de vorige keer (bij EASI2010) in de NvI's waren gesteld In ^ 
de PvE's worden opgenomen. Vooral vragen voor het opstellen van de contracten zijn 
opgenomen?  
Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

Voorlopig geen bejichrnark voor Chromebooken 
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Mfnisterievan Binnen/andse Zaken en 
Kon/nkrijksrelaries 



Gesuggereerde prijsmodellen 

Korting ten opzichte van openbare 
prijslijst 
- wordt afgeraden door de markt 

Toeslag op inkoopprijs 
- kwetsbaar 

Vastleggen kortingsafspraak door 
aanbesteder met fabrikanten 
- past niet binnen aanbestedingsproces 
- maakt de biedingen nog steeds niet 

vergelijkbaar 



Vereisten alternatief prijsmodel 
Passend binnen de kaders van de 
aanbestedingswet. 
Niet afhankelijk van het businessmodel 
van de fabrikant. 
Gezonde marktwerking tijdens 
aanbesteding en exploitatiefase. 
Kunnen gunnen o.b.v. beste prijs-
kwaliteitverhouding. 
Transparant. 
Hanteerbaar, niet te complex. 



Voorstel invulling 
gunningcriterium prijs 
• Tarieven voor aanvullende diensten 

- Bij aanbesteding ROK omschreven diensten 
worden bij inschrijving geprijsd en 
meegewogen bij beoordeling. 

• Relatieve prijs t.o.v. benchmarkprijs 
" Per productcategorie (PCAT) wordt een mandje 

samengesteld waarop tijdens exploitatie 
periodiek een benchmark wordt uitgevoerd. 

- Inschrijvers geven per aangegeven 
productcategorie en per merk een percentage 
op (Toets%BM). 

- Toets%BM X Benchmarkprijs vormt vervolgens 
plafondprijs voor prijzen in webshop. 



IWR2016 Aanbestedingsdocument 

B-V-LAM 
PCATl 

PCAT 2 

Inschrijving 

toets%BM 

Productcategorie 

PCAT 1 MerkZ 110% 

PCAT 2 MirkY : ;8p% 

Inschrijver dient minimaal 1, en maximaal 2 merken per 
productcategorie aan te bieden. 
De verschillende Toets%BM waardes zijn tussen inschrijvers 
objectief vergelijkbaar. 



IWR2016 

\ 

Beeldschermen 
PCAT: Standaard 

Model 1 
Afmeting: 
Resolutie: 
Helderheid: 

Model 2 
Afmeting: 
Resolutie: 
Helderheid: 

Mandje 

22 inch 
1600 X 900 
250 Cd/m2 

27 inch 
1600 X 900 
250 Cd/m2 

PC/cf: High end: 

Mandje 
Model 1 
Afmeting: 
Resolutie: 
Helderheid: 

34 inch 
3840 X 2160 
350 Cd/m2 



IWR2016 Vaste ICT Werkplekken 

PCAT: Fatclients 
i Model 1 
J CPU: i3 

RAM: 4GB 
HDD: 500GB 
Video: 1280x800 VGA 
Aansluitingen: 4x USB 2.0 

Model 2, etc. 

PCAE (y Itr^)th i n̂ Ẑero cI ients 
Model 1 
RAM: 512MB 
Video: 1920x1200 VGA 
Aansluitingen: 4x USB2.0 

Model 2, etc. 



IWR2016 
LAM i^Q) ^ 

La piQ p| I Accessöi rés' / M 0;b iie fë I CT We rkp lekke n 

PCAT Ta bi ets IOS 

Model 1 
Scherm: 10'' 

Model 2: etc. 
•C 'k 4 4 f 

PCAT: Smartphonfes windows 

I 1 

# -

Model 1 
Scherm: 4'' 

Model 2: etc. 

1f «J 

PCAT: Laptops Chrome OS 



Commerciële context 

Verschillen in prijsmethodieken van fabrikanten 
zijn vormvrij door inschrijver/opdrachtnemer in te 
vullen. Opdrachtgever is daarin geen partij. 
Deelnemer beperkt zich in meeste gevallen tot de 
aangeboden merken. 
Maximum van 2 merken per inschrijver per PCAT 
creëert ''schaarste'', en dus marktwerking tussen 
fabrikanten. 
Niet voor alle producten geldt een Toets%BM 
(met name accessoires). 
Instructie voor benchmark en proces t.a.v. 
selectie benchmarkpartij worden vastgelegd, 
t.b.v. aanvaarding ervan door markt. 



Nadere invulling prijsmodel 

Mandje per PCAT wordt periodiek herijkt o.b.v. productinnovatie. 
Mandjes houden rekening met: 
stuksprijzen; prijs bij 100 stuks; prijs bij 1000 stuks. 
Periodiek worden benchmarks uitgevoerd per PCAT. 
Op elk moment dient het actuele mandje van een PCAT voor de 
aangeboden merken te voldoen aan: 
Prijs mandjewebshop <= Toets%BM * Benchmarkprijs. 
Mandje wordt gevuld met door opdrachtnemer aangewezen 
objecten die aan eisen voldoen. Dit zijn de Referentieproducten 
in het prijsmodel. 
Toetsing van deze formule kan door opdrachtnemer 
geautomatiseerd plaatsvinden. 
Niet voldoen leidt tot correctieve maatregelen en/of sanctie 
(verplichting tot aanpassing, uitsluiting NOK's, e tc ) . 



Nadere invulling prijsmodel 

Tarief RP, 

Tarief RP, 

Tarief RP, 

Plafondtarief voor alle Hoofdproducten 

Plafondtarief voor Hoofdproducten < = RP2 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

RPi 

HPA HPB 

RP. RP. Hoofdproducten 

HPr HPr 

Voor de Referentieproducten (RP^ t/m RP3) gelden de volgende voorwaarden: 
Tarief < Tarief voor laagste model uit het mandje waarvoor geldt dat het 
Referentieproduct gelijke of lagere specificaties heeft 
op basis van de criteria in het Mandje. 
Tarief < Tarief voor het hoogste model in het Mandje. 



I 
Bestellingen/NOK's 

Losse bestellingen: Eenvoudig proces voor kleine 
bestellingen. 
- Gunning op basis van functionele karakteristieken en 

prijsvergelijking. 
Preferente NOK: Voor langere tijd bestellen bij 1 
opdrachtnemer voor benoemde scope. 
- Gunning op basis van kwaliteit, functionele 

karakteristieken en prijsvergelijking. 
- Periodieke toets tegen andere 2 opdrachtnemers kan 

leiden tot beëindiging. 
Project NOK: Specifieke (grote) bestelling, bijv. 
projectsituatie, special bid. 
- Gunning op basis van kwaliteit, functionele 

karakteristieken en prijsvergelijking. 



Welke processen houden prijzen 
in webshops scherp? 

• Voor objecten die deel uitmaken van 
PCAT: toetsing tegen Toets%BM. 

• Losse bestellingen. 
• Sluiten van (Preferente- en Project-) 

NOK's . 
• Mogelijkheid tot beëindiging NOK's. 



Vragen aan de markt 

Is het voorgestelde prijsmodel werkbaar? 
Bevestigt u dat het opgeven van Toets%BM 
(in 3 staffels) als onderdeel van de 
inschrijving mogelijk is. 
Kunnen de Toets%BM's voor de 3 staffels 
worden gerelateerd aan één benchmarkprijs 
voor bestelling van 100 stuks? 
Leidt de aanpak tot marktconforme tarieven? 
Heeft u een voorbeeld van een bewezen 
succesvolle benchmarkinstructie? 
Welke adviezen wilt u meegeven voor de 
verdere uitwerking? 



iVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
Programma IWR 

verslag Expertgroep BVLAM 

UBR HIS 
Programma IWR 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.hisict.nl 

Contactpersoon 

Datum 
1 september 2016 

Kenmerk 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

31 augustus 2016 

Afwezig 

Tomas opeht'dé vergadering. 

Medètfejïhgen: 
Ir\^^gebrulkersgroep Is de nptitle "keuze positionering aanvullende 
dienstverlening" besproken. Een aantal aanvullende diensten ligt op het grensvlak 
van de aanbestedingen. Deze worden In de notitie besproken: 

• Gebruiksklaar opleveren van de vaste werkplek 
Installatie en gebruiksklaar opleveren van de desktop computer vereist in 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Datum 
1 september 2016 

voorkomende gevallen een groter aantal configuratlehandelingen dan 
normaliter bij Beeldschermen. De gebruikersgroep adviseert deze 
aanvullende diensten aan IWR2016|V toe te wijzen. 

• Integrale diensten rondom SIM en eindgebruikersapparaten. 
De gebruikersgroep adviseert eveneens om de aanvullende diensten zoals 
het samenbrengen van de SIM-kaart en het afleveren van de mobiele 
devices, garantieafhandeling enz. te beleggen bij de aanbesteding 
IWR2016ILAM. 

Verslag en actiepunten: 
De experts merken op dat zij het verslag van de vorige keer niet hebberf 
ontvangen. 
Dit verslag wordt naar de experts gestuurd (Actie 58). 

Stand van zaken van de actiepunteniijst: 
Actiepunt 43: 
Dit actiepunt Is bulten dit gremlum belegd. Actiepunt slufteh 

Actiepunt 44: 

Dit actiepunt heeft geleid tot weinig reacties ( é é ^ ^ ï ^ ^ ^ ) - Actiepunt sluiten. 

Act iepunt 53: ' O O ^ 
Het proces van de benchmarktoets Is nog nIeFultgewerkt. De invulling hiervan Is 
nog afhankelijk van de keuze voor defhar^tconformltelt na het eerste jaar. De 
deadline van dit actiepunt wordt Wei^bF uitgesteld. 
Actiepunt 54: 
Het verzoek Is om de kwalitei^riïeria naar het projectteam te versturen (Actie). 

Actiepunt 55 
Afgehandeld. 

Actiepunt ^^-^ 
Dit punt v e a f a l t ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H | lichten toe hoe bijlage 25 vormgegeven gaat 
worden^op^i§is van voortschrijdend inzicht ten aanzien van het prijsmodel. Deze 
bijlage wordt aangepast en opnieuw aangeboden te review door de experts 

D3I stelt voor om de productcategorie thincllent/zerocllent uit elkaar te trekken in 
twee aparte Productcategorieën. 
DJI levert de eisen aan voor zerocllents (Actie 62). 

Actiepunt 57: 
In de vorige bijeenkomst van de expertgroep BVLAM Is de planning besproken. Er 
wordt aan alle experts verzocht om ruimte in hun agenda vrij te maken voor een 
Integrale review 23 sept.- 5 okt. 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK D a t u m 
1 september 2016 

Prijsmodel 
Op 23 augustus is de terugkomsessie gehouden met de markt om de nieuwe 
Ideeën rondom het prijsmodel voor BVLAM te verkennen. doorloopt de 
presentatie en bespreekt 3 varianten met de voor- en nadelen van 
marktconformiteit na het eerste jaar. 
De Experts vragen zich af welke 4^ variant nog mogelijk Is. 
Indien Experts een 4^ mogelijkheid zien, vernemen we dit graag. 

Bijlage 2 (Specificaties Producten en Diensten) 
Eind van week 35 wordt bijlage 2 specificaties van Producten en Diensten o^Öe 
website van het programma IWR openbaar gemaakt. De markt krijgt twee^i^èl^ên 
de gelegenheid om hierop te reageren. 

In de gebruikersgroep is de Inkoopbehoefte van refurbished product^^^r*sprake 
gekomen. In het Bijlage 2 wordt uitgegaan van nieuwe producte'^i^ndfen 
refurbished producten worden geleverd maakt de expertgroe zorgen over 
onder andere de beveiliging. 

Leidt verwerving van refurlshed producten tot extra eisen In het SpecPD? 

4 Vooralsnog wordt uitgegaan van levering van ultslültend^nleuwe producten, tenzij 
anders wordt overeengekomen met een deelnen^t.. 

Of en hoe e.e.a. In de webshop bestelbaai j^oè^^orden, zal nog worden 
uitgewerkt. 

Actie 59: 
Parallel aan de marktconsultatie-vföpdt? aan de experts gevraagd om hun review 
op bijlage 2 uiterlijk In week<36H^¥e leveren. 

Andere aandachtspunter^i jn^ 
Welke bevell|g|^^èisen stellen wij aan een webshop? Welke onderdelen 
van de BIR^Ij)^van toepassing op de webshop? 

Bepa| i i^^^de bijlage 2 opnemen als de website van de leverancier niet 
benade^rBaar is. Bijvoorbeeld: "Als de webshop van Opdrachtnemer 

tva1l> mag Deelnemer te allen tijd uitwijken naar de website van zijn 
.^nojrrenten...". 

A^tiê)60: 
Momenteel wordt gewerkt aan de bijlage Webshop. De experts worden gevraagd 
naar huii functionele wensen en deze per e-mall naar het projectteam te 
versturen. 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Datum 
1 september 2016 

Gunningscriterium: levertijden 
doorloopt de sheets van de gunningscriteria voor levertijden. 

De expertgroep stemt In met het geschetste model voor de hoofdproducten van 
B, V, L e n M . 
De berekening van het aantal punten blijkt complex. 

Het projectteam werkt verder aan de volgende punten: 
• vereenvoudiging van de puntenberekening voor levertijden en; 
• bepaling van levertijden voor accessoires. 

Actiepunteniijst 

. Het proces van de benchmarktoets per e-maii naar de 
I' Experts versturen. 

Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan 
het projectteam. 
Verslag van de vorige bijeenkomst + dit verslag 
versturen. 
Parallei aan de marktconsultatie wordt aan de experts 
gevraagd om review over bijlage 2 deze week uiterlijk In 
week 36 in te leveren. 

IL Aanleveren van functionele wensen voor de webshops. 
I Bijlage 25 ter review aanbieden aan de experts. 
I - Aanleveren eisen/specificatie voor zerocllents 

Projectteam 

Experts 

Experts 

sept.2016 

Sept. 2016 

7 sept.2016 

Week 35/ 36 

Sept.2016 
9 Sept.2016 
14 sept.2016 
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Afgedane actiepunten 

j A°an Expêftgrö'èp stratégïsche 
•voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
I EASI2016 voorleggen ter beoordeling.' - ;̂   
N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo w|ilen af gaan nemen. 

I Arbo: Voorstel uitwerken zodat .deelnemers ruimte , 
I'hebben om' arbo^ m : 

Projectteani 

Deelprojectleiders Juli 2016 

Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten In de webshop. , 
Deelnemers hebben behoefte aan een andere 

I j staffelindeling dan,bij EASI2010 WerkplekkenV Besloten is 
' voor Vaste werkplekken én Beeidschermen üit te gaan 

II van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen 
j vanaf 50 productén.'Verwerken in bijlage SLA 
[ parameters. , ; 
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
uitwerken. Leverahcier verplichtén aantal en levertijden 

Jn webshop vyeer te gev^ , ,, 
LBC en SBC worden als zeer complex ervaren. Besloten is 

i de norni en sancties pp levertijderi en 
j sérvicëdienstvérlenihg te' baseren óp een 8Ó-20 
verdeling. ^  
Welke levertijden realiseert de huidige ppdrachtnemér? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
bij het HIS. _ 

| Ten opzichte van EASI201p wensen de Experts dat NBD-
j response en veriengde garantie optioneel kunnen worden 
l afgenonien. Verwerken in SLA paramétérs. '" 2 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast yoprstel voor di t proces uitw^^ 
Extra parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: ]\ Experts 

i bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte Jr 
i van pallets én dergelijke. _̂  '_ j | _  

Aug 2016' 

22 juni 
2016 

22 juni 
2016 

Juli 2016 

Juli 2016 

Ergonomie Is geen eis op zich. Alle producten binnen een 
categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt 
een proces in voor het beheren van het assortiment In de 
webshops. 

Deelprojectleiders 22 juni 
2016 

Voor bepaalde producten zou een minimum kwaliteitsels 
zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan'zijn 
beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 

i Het prójèctteam maakt hiervoor e'en voörstél. ' XT:...— 

Deelprojectleiders 

PvE Beheer & Organisatie lezen en opnnerkingèn Experts Juli 2016 
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opleveren 
I Online portaal: Navragen bij achterban wat de behoefte 
[ van jullie organlisatie is over de-gewenste rollen en . j*,»* 
i autorisaties. [ ^  
Uitwerken Kwaliteitsborging én Auditing. 

Experts Juli 2016 

peelprójectièiders Juli 2016 
Minicompetities: , 'v 
Navragen bij achterban wat de behoefte is aan 
ondersteuning vanuit CCM. . .T- 

li Experts 

Vraag aan de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden. 

Experts 

11 Collectief de Inhoud van de mandjes vaststellen. jj Experts 
EG-leden hielden dé Inschatting van dé verwachte déien Experts 
van het cpntract die door hun niet afgenonien zal worden , 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. . 

11 Aanleveren van argumenten waarom benchmarken In het~il Experts 
! veriedén ls"mis|ukt.''".' j^.-: •.^-;- ><.r.. ..jjif;,;^^ ,.^,^^. 
Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes in Word verstrekken aan de 
expertgroepleden. 
Afetemmen document Bijlage" 25 - Overzicht * 

LProductcategorieën en Mandjes met achterban., , , 
Ij Experts 

Ruimte in de agenda reserveren voor review BVLAM. Experts 

Besluitenlijst 

Juli 2016 

Juli 2016 

TAÏÏg~20Ï"6' 
30 aug 
2016 

li 30 aug 
. |,20l6;iV, 

18 aug 
2016 

30 aug 
2016 

i Er is g^eerf behbeftè 'aan leasecohstr-uctiês: •. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet yerder aan externe partijen worden verspreid._De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 
Remote Wipe wordt;nlet-meegenomen In de.aanbeste.ding,. ^ . . >. , > 
Openingstijden akkoord 
Parannéters: aanleveren'^an factuur eh" aarilevérén van rapportages worden 

I! overgenomen  
Reparatie on site is onderdeel van de scope. Deze móet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspuntenlijst 

IN iAa nda^ntspu nt>:^ 
[Achterban van alle experts mogeri"cle Verstuurde DepV documenten raadplegen mits 
! zorgvuldig met de vertrouwelijk informatie omgegaan wordt. 

er 

Servicecredits toe laten passen in overleg niet HIS op deelnemersniveau 
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6 

Step^- lri Rights mag in overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau 
Audit: collectief uitvoeren vla CCM bij langlopende dienstveriening 
Na te gaan of de Vragen die de vorige keer (bij EASI2010) in de NvI's waren gesteld In 
de PvÈ^s wói^déii'öpgéiiöm 
opgenomen'? ^ •- ^  
Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

' VoorlppIg geen benchmark voor Chromebooken 
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Te bespreken 

Mededelingen 
Verslag goedkeuring + actiepunten 
Prijsmodel 
Spec BD 
Referentieproducten 
Gunningscriterium: levertijden 
WVTTK 

"03 

O 

i 
«3 
+-• c 

. QJ 

E 
Q) 

Q. 
QJ 

Q 



Prijsmodel 

Terugkoppeling n.a.v. 
marktconsultatie 
Consequentie voor mandjes 
Bespreking referentie producten 
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Prijsmodel: opgave van 
plafondtarieven 

Aanbestedingsdocument 

/kA 

PCAT 1 E s a M i i i 
- J 

PCAT 2 L 
Specs RR2 

Prinnaire 
inschrijving 

MerkrX 

r Secundaire 
inschrijving 

Merk¥^ 

Merk Z 
Tarief RPl 

mm vrri^M-^rtiliiii^iiti lYrnrili ̂  mi 

Inschrijver dient minimaal 1, en maximaal 2 merken per 
productcategorie aan te bieden. 
Inschrijver geeft een plafondtarief voor elk 
referentieproduct. 
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Welke processen houden prijzen 
in webshops scherp? 

Plafondtarieven voor Hoofdproducten 
Losse bestellingen. 
Sluiten van (Preferente- en Project-) 
NOK's . 
Mogelijkheid tot beëindiging NOK's. 
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Nadere invulling prijsmodel 

Tarief RP3 

Tarief RP, 

Tarief RPi 

Plafondtarief voor alle Hoofdproducten 

Plafondtarief voor Hoofdproducten < = RP2 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

RP. 

HOPA HoPp HoPr 

Hoofdproducten 

HOPD 

Voor de Referentieproducten (RP^ t/m RP3) gelden de volgende voorwaarden: 

Tarief < Tarief voor laagste model uit de PCAT waarvoor geldt dat het 
Referentieproduct gelijke of lagere specificaties heeft. 

Tarief < Tarief voor het hoogste model in de PCAT. 
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Plafondtarieven voor Hoofdproducten 

Tarief RP, 

Tarief RPj 

HoP 

C €400,- ] 
Plafondtarief voor alle Hoofdproducten v _ 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

i 

i 

Hoofdproducten 
- / \ ^ 

RP2 
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Opties marktconformiteit na het 
eerste jaar: 

1. Gunnen aan 5 marktpartijen met 2 
marktpartijen op het reserve bankje. 

2. Plafondtarieven betrekken in de 
gunning van minicompetities. 

3. Relatieve benchmark. 
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Optie 1: Gunnen aan 5 marktpartijen met 2 
marktpartijen op het reserve bankje 

Externe marktdruk is enigszins aanwezig. 

Voordeel: 
• Zet druk op het offreren van nieuwe plafondtarieven. 

Geen benchmark nodig. 
Reserve partij(en) achter de hand om in te kunnen spelen op 
ontwikkelingen (fusies, faillissement, etc.) 

Nadeel: 
5 marktpartijen die een webshop en Digiinkoop-koppeling moeten 
realiseren. 
Meer wisselingen van opdrachtnemer. 

• Afhankelijk van de bereidheid van nummer 4 en 5 om een positie te 
willen herwinnen. 
Indien 3 of minder partijen resteren, dan geen marktwerking. 
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Optie 2: Plafondtarieven betrekken 
in de gunning van minicompetities 

Externe marktdruk is niet aanwezig. 

Voordeel: 
• Zet druk op het offreren van nieuwe 

plafondtarieven. 
• Maakt tevens de minicompetitie t.b.v. een 

preferente NOK simpeler. 

Nadeel: 
• Legt randvoorwaarden op aan deelnemer bij 

minicompetitie voor preferente NOK. 
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I 
optie 3: Relatieve benchmark 

Externe marktdruk is volledig aanwezig 

Voordeel: 
• Goede koppeling aan de 

marktontwikkeling. 

Nadeel: 
• Kosten en inspanning voor benchmarks. 
• Geen zekerheid t.a.v. acceptatie door de 

markt. 
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Spec BD 

Bespreking feedback van specificaties 
van Producten en Diensten 
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Referentieproducten 

Vaststellen per productcategorie 
- Algemene productkenmerken 
- Specifieke cost-drivers 
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Gunningscriterium: Levertijden 
Levertijden formule 2 

Type Bestelling 
Norm i 

Maximale levertijd 

Aantal Additionele 
leverdienstverlening S0% volledig geleverd binnen Ï00°/o volledig geleverd 

binnen 

Bepaling 100% levertijden 

80% volledig 
geleverd binnen 100% volledig geleverd binnen 

1 t /m 4 Levertijd + 2 Werkdagen 
5 t /m 7 Levertijd + 3 Werkdagen 
8 t /m 9 Levertijd + 4 Werkdagen 

10 en hoger Levertijd + 5 Werkdagen 
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Gunningscriterium: Levertijden 

Punten op basis van opgave = Minimum + Max aantal punten - Opgave 

Levertijden formule 2 
Worm 

Type Bestelling Maximale levertijd 

Aantal Additionele 
leverdienstverlening 80% volledig geleverd binnen 100% volledig geleverd 

binnen 
Max aantal 

punten 

Punten öp 
basis 

ODQave 
Minimum Opgave 

1 Exclusief . y T ^'ê '7"A: •m 2 0 tot 50 Inclusief H M • t -/•y-'-'W-yJy' 
3 50 of Exclusief 

• : .: . 4 meer Inclusief 
5 Vervangen DOA's 1 M B 

1 ,_J 1 sSKtsJÊÊÊÊ 
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de volgende keer 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
Programma IWR 

verslag Expertgroep BVLAM 

UBR HIS 
Programma IWR 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.hisict.nl 

Contactpersoon 

Datum 
14 september 2016 

Kenmerk 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

14 september 2016 

Afwezig 

Me^ë^q|ing 
^ m m m meldt dat hij een voorstel heeft gegeven om 3 videosets In 
bruikleen In vergaderzalen te plaatsen. Dit om videoconferencing te bevorderen 
voor experts die veel kilometers af moeten leggen om een vergadering van IWR 
bij te kunnen wonen. 

Goedkeuring verslag vorige keer 
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Het verslag van de vorige keer Is goedgekeurd. 
Alle actiepunten zijn afgehandeld. 

Verfijning Prijsmodel 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 de verfijningen In het prijsmodel naar aanleiding van commentaren 
van de Landsadvocaat en vanuit de Tenderboard. 

Initieel schrijven leveranciers In met minimaal één, maximaal twee merken. Er 
volgt nog een procedure voor het introduceren van nieuwe merken. Gestreefd 
wordt naar het beperken van deze procedure. 

Gewerkt wordt aan daar waar mogelijk meer functionele specificaties vofo^*^ 
referentieproducten. Hiermee volgen de specificaties meer de techTOlö^is^e 
ontwikkelingen. Een referentieproduct groeit mee In de tijd (wet v^n^l^qore). 
De Tarieven voor refurbished producten worden niet meegenomên^^é 
besproken verfijning van het prijsmodel. Refurbished productênSv^rden 
aangeboden In de webshop als nevenproduct. z^^^^^O* 

In dit kader wordt gemeld dat deelnemers onderllna,FOiupten kunnen 
uitwisselen. Zo kunnen deelnemers gebruikte prod^lten^^van een andere 
deelnemer In gebruik nemen. 

Experts melden dat momenteel In voorkorriefKfes^evallen gebruikte producten 
worden teruggekocht door de opdrachtnemeivDIt Is voor ZBO's anders geregeld 
dan voor rijksdeelnemers. 

Gunning nadere o v e r e e n k o m s t ^ ^ 
schetst verplichte (prijs^^erelateerde) gunningscriteria en optionele 

gunningscriteria. Hieronder^^^^ook "kwaliteit". Hierin kunnen bestaande ROK-
kwallteltscrlterla aangesch^Ypt worden. Er kunnen wel nieuwe kwaliteitscriteria 
worden aangevuld. <^^^^^^ 

Binnen het g u n ^ l n ^ ^ t e r l u m "acceptatie" wordt door de Experts een extra 
behoefte g e i ^ ^ d ^ I n het kader van try&buy Is de behoefte om een selectie te 
kunnen ma^er^rb.v. een gebruikerstest met producten van alle Opdrachtnemers. 
Het p r ( ^ ^ ^ a m gaat hiermee aan de slag. 

Tet i ^^u lde l l j k lng wordt bevestigd dat het projectteam templates oplevert voor 
deoiitvoering van een NOK-gunning. Een model-NOK wordt onderdeel van de ROK 
en ligt daarmee vast. 

Bekend Is dat tussen producenten en opdrachtnemers veel gebeurt (bijv. aparte 
afspraken) dat Invloed kan hebben op de deelnemers. Verzocht wordt na te 
denken over het beperkingen over deze Invloed. 

In de fasering van de NOK-gunning zal ook een bezwaarperlode worden 
toegevoegd. 
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Een NOK kan bestaan uit een éénmalige bestelling of een NOK voor langere duur 
(preferent of bulkbestelling). Gevraagd wordt naar de grens tussen belden. Een 
éénmalige bestelling kan beperkt worden In aantal producten en/of de financiële 
omvang. Het projectteam gaat d|t nog na. Binnen de webshop kennen we de rol 
van een hoofdbesteller en een besteller. De Hoofdbesteller kan een besteller 
aanmaken met een beperking op de bestellingen. 

De experts vragen zich af hoe het proces van de minicompetitie verloopt voor de 
gunning van de bestelling van Identieke producten met dezelfde tarieven: wat 
wordt het subcriterium op kwaliteit? Wordt de NOK dan gegund vla een lotlngl" 
Het projectteam komt met een voorstel. 

Specs referentieproducten 
^^^1 bespreekt bijlage 25 Referentieproducten. 

Experts melden dat high-end beeldschermen zeer beperkt wot^^nlafgenomen. 
Bij de Rechtspraak worden afwijkende schermen gebrulkt^ö^li^^^urved waarbij 
2xA4 In beeld zijn. 1 

Experts geven aan de windows-telefoontoestellenjdigefaseerd worden. Suggestie 
is het verwijderen van deze Productcategorie. 

In het prijsmodel worden enkele weglngeat^^fe past. Ple nair worden de 
wegingsfactoren besproken voor de verschmende Productcategorieën. 

Actiepunteniijst 

Afgedane act\^uh%én 

t Aan^Expertgroep strategische keuzes EASI2016;- . / 
i voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
! EA5I2016 yoorleggen-ter b e o o r d e l i n g . > ^ 

j; Projectteam 

1 
'..nM 

N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / met 

I arbo willen af gaan nemen. 
I i Arbo:; Voorstel uitwerl<en.zodat deelnemers ri l imte-
I j_he_bben om"arbo_micldelen ŵ ^ 
• Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de webshop.' -

I, Deëlnemêrs'hêbben behoefte aan'eeh andere - - ^ , i 
I gstaffelmdeling jJan,.,bijfEASI2010^Wer^ 

Deelprojectleiders Juli 2016 

|Tij'ir2Öi6" 

22 juni : 
2016 

h 22 juni 
^^^H i:-„.v 
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vopr Vaste werkplekken en Beeldschermen uit te gaan -i^'"».!^ 
van éen staffel van 1 tot 50'producten en leveringen 'VJL :?~^ 
yan'af 50 producten. Verwerken in bijlage"SLA j ^'V' ^ p 

iparariieters ___T . ^. _ ! a'^--*• l£" \L.r j 
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
uitwerkend Leverancier verplichten aantal en levertijden 
In vyebshop vyeer te geven ê ^ • 

FLBC en SBC wórden als zeer complex ervaren.' BesToten is ] 
j de liorm en sancties op levertijden en ^ ' 
I servicedienstverléhihg te baseren op een 80-20 
i verdeling. ' / , . _ -.'.' 
Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
bij het HIS. 

'^:i-w'i'^.:::l: 

j . 

1 Ten opzichte van EASI2010 wensen de Experts dat NBD-
! response en verlengde garantie optioneel kunnen worden 
I afgenomen. Verwerken in SLA parameters. : • 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel vpor dit proces uitwerken 

[ Extra parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
1 bijvoorbeeld: doorzichtig I.p.v. zwarte "sealing", hoogte ,. 
j van pallets en dergelijke.  
Ergonomie is geen eis op zich. Alle producten binnen een 
categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt 
een proces In voor het beheren van het assortiment in de 
webshops. 

Aug 2016 

;;22ouni 
2016 

22 juni 
2016 

22 juni 
2016 

Experts 

Juli 2016 

Juli 2016 

Deelprojectleiders 

Voor bepaalde producten zou een minimum kwaliteitseis 
' zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 
Het projectteam maakt hiervoor een voorstèl. - - . 

Deelprojectleiders 

22 juni 
2016 

Juni 2016 

PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen 
opleveren 
Online portaal: Navragen bij achterban wat de behoefte 
van jullie organisatie Is over de gevyenste rollen en 

_ autorisatles^; , ' • 
Uitwerken Kwaliteitsborging en Auditing. ^ 

I Minicompetities: 
I Navragen bij achterban wat de behoefte Is aan 
1 ondersteuning ya^^  
Vraag aan de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden. 

Experts 

Experts 

Juli 2016 

Juli 2016 

Deelprojectleiders Juli 2016 
Experts 

Collectief de inhoud van de mandjes vaststellen. 

Experts 

Experts 

Juli 2016 

Juli 2016 

il Aug 2016 
EG-leden melden de inschatting van de verwachte delen 
van het contract die door hun niet afgenomen zal worden 
vla hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriernanager Lucien Claassen. 

Experts 30 aug 
2016 
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Aanleveren van argumenten waarom benchmarken In het 
verleden is mislukt. 
Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes in Word verstrekken aan de 
expertgroepleden. 
Afstemmen document Bijlage 25 - Overzicht 
Productcategorieën en Mandjes met achterban. 
Ruimte in de agenda reserveren voor review BVLAM. 
Het proces van de benchmarktoets per e-maii naar de 
Experts versturen. 
Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan 
het projectteam. 
Verslag van de vorige bijeenkomst + dit verslag 
versturen. 
Parallel aan de marktconsultatie wordt aan de experts 
gevraagd om review over bijlage 2 deze week uiterlijk in 
week 36 in te leveren. 

^Aanleveren van functionele wensen voor de webshops. 
Bijlage 25 ter review aanbieden aan de experts. 

TAanleveren eisen/specificatie voor zerocllents 

Experts 

Experts 

Projectteam 

Experts 

Experts 

' 30 aug | 
2016 J 
18 aug 
2016 

30 aug 
2016 

sept.2016 I 
„i 

Sept. 2016 

7 sept.2016 
_ 

Week 35/ 36 ' 

Sept.2016 ] 
9 Sept.2016 
14 sept.2016] 

Besluitenlijst 

I Er Is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle docurnenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
dpcumenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 

fRernote Wipe wordt niét meegenomen in de'aanbesteding "'- 'T'': '-'•'' '' ' 
Openingstijden akkoord -__ _ ^ ^ _ , ] . 

TparameteTs: aanieyeren van factuur en aanleveren van rapportages worden 
_____ I overgenonien '.:; •-•,••". ' - • • '• -\_ i • . i ; l „__ i : 

Reparatie on site is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspuntenlijst 

Achterban yan alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 
zorgvuldig met de vertrouwelijk Informatie omgegaan wordt. 

Seryicecredits toe jaten passen in pyerleg met HIS op deelnemersniveau 
Step - in Rights még iri overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau 
Audit: collectief uitvoeren via CCM bij langlopende dienstyerléning 
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W ^ Ê \ Na te gaan pf de Vragen die de vorige keer (bij EASI2010) In de NvI's waren gesteld in 
1 de PvE's worden opgïenórrien" VoSVal vragén'vbor hetfopstelleri van dé'cóntrattéri zijrt 
î ppgeno^nien?,-. ' - 'A - . - - - ' t , : : . 'i;-'-A: '•:A-" •-v'''---A' - '^A: .-f' •••;:-. .^.',-A-. ?v.-..^r,. 

l ë ^ S Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

[Vporl O pig geen benchmark voor Chromebooken ;-' 

V 
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Te bespreken 

Mededelingen 
Verslag goedkeuring + actiepunten 
Verfijning prijsmodel 
Gunning Nadere Overeenkomst 
Specs referentieproducten 
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Oud: Opties marktconformiteit 
na het eerste jaar: 

1. Gunnen aan 5 marktpartijen met 2 
marktpartijen op het reserve bankje 

2. Plafondtarieven betrekken in de 
gunning van minicompetities. 

3. Relatieve benchmark. 
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Resumé 

Tarief RP., 

Tarief RPj 

Tarief RP, 

Plafondtarief voor alle Hoofdproducten 

Plafondtarief voor Hoofdproducten < = RP2 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

RP- RP. 

HOPA HoPp HoPr 

Hoofdproducten 

HOPD 

Voor de Referentieproducten (RP^ t/m RP3) gelden de volgende voorwaarden: 

Tarief < Tarief voor laagste model uit de PCAT waarvoor geldt dat het 
Referentieproduct gelijke of lagere specificaties heeft. 
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Tarief < Tarief voor het hoogste model in de PCAT. 



Verfi jning pr i jsmodel 

Aanvullende overwegingen t.o.v. 
vorige keer: 

- Juridisch: nieuwe PT's uitvragen is 
kwetsbaar. 

- Houdt liet simpel! 
Oplossing: Combineer de resterende 
mogelijkheden 
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Verfijning prijsmodel 

Plafondtarief jaarlijks indexeren 
Alternatief: Geen indexering! 
Combinatie van mechanismen 

Vrijwillige verlaging Plafondtarieven. 
- NOK-gunning optioneel mede o.b.v. 

Plafondtarieven. 
NOK beëindiging mede o.b.v. Plafondtarieven. 
Technology refresh: 

Herijking specs voor Referentieproducten resulterend in 
relatieve benchmark 
Uitzonderlijke procedure voor nieuwe PT-uitvraag 

Escape voor valutaschommelingen 
Merkwisselingen gedurende looptijd 
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Plafondtarief indexeren 

Na ieder jaar worden de Plafondtarieven 
(PT) geïndexeerd: 

CBS-Productenprijsindex (PPI) voor computers en 
randapparatuur. De ontwikkeling van de 
afzetprijzen wordt hierbij per jaar vergeleken. 
PPI wordt maandelijks vastgesteld. 
Bij de ROK-gunning wordt per productcategorie 
een index F vastgelegd. 
(mate waarin CBS-index wordt gevolgd) 

Formule indien PPI>0: 
P T n i e u w = P T o u d * ( 1 0 0 % + F * P P I ) 

Indien PPI<0 => Geen verandering? 
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Plafondtarief indexeren 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81974ned&Dl=a&D2=a8i^3 

=&) @ http://statline,cbs.nl/St3tweb/publication/?DM=SLNL8dPA=81974ned&Dl=a&02=a& P T ' Ö { Q ] Rijteportaal ' CBS StatLine - Prod 

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help 

Centraal Bureau 
voor de Statistiek 

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, Invoer-, verbrulksprijzen, 2010 = 100 

' Pröduceritenprïjsindex (PPI) •Ontv/ikkeling tiö;v. een jaar eerder yA • -.:j 
•Totaal 
lafzetprijzen 

; Afzetprijzsn 
jolnnenland 

'Aréetprijzen 
;, buitenland 

Invoerprijzen ! Verbru lïcsprijzen 
1 

'Totaah 
safzetpri}: en 

• Afzetprijzen 
ibirinenland 

Afzetprijzen. i 
buitenland 7 

2010 = 100 % 

105,1 105,7 93,1 93.1 13,9 4,5 

104,2 105,7 97,5 97,5 12,3 4,5 

103,6 105,7 96,4 96,4 10,6 4,5 

103,5 105,0 95.9 95,9 9,0 •7, 9 

107,1 105,0 96,9 96,9 11,7 3,9 
106,1 105,0 96,7 96,7 9,3 7 Cl 

104,2 104,0 99,2 99,2 12,1 3,7 

106,2 104,6 106,4 96,7 96,7 5,5 1,6 

104,9 104,6 104,9 95,9 95,9 2,6 1,6 

104,6 104,6 104,9 96,0 96,0 -0,8 1,6 
. r . y c , -, ,• n 



Vrijwillige verlaging 
Plafondtarieven 

Vrijwillige verlaging van de 
Plafondtarieven op vastgestelde 
momenten (lx of 4x per jaar?). 
Waarom: om meer NOK's te krijgen 
dan wel te behouden (zie volgende 
maatregelen) 
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NOK gunning obv Plafondtarief 

Voor de gunning van NOK's wordt een 
lijst van potentiële (!) gunningscriteria 
opgenomen. 
Deelnemer mag (!) PT's gebruiken als 
onderdeel van de gunningcriteria voor 
NOK's. 
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I 
NOK beëindiging 

Voor de beëindiging van NOK's wordt 
gekeken naar 

- Feitelijke prijs van meest bestelde 
producten (momentopname). 

- Structurele prijsdruk op meest bestelde 
producten=> PT's 

Met drempel 
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Technology Refresh 

Door technologische innovaties veranderen 
de specs van veel-afgenomen producten. 
Verschuiving naar zwaardere modellen 
geschiedt van links naar rechts binnen het 
model. 
Dit werkt deels, maar leidt tot spanning aan 
de rechterkant. 
Oplossingen, te initiëren door CCM: 

- Nieuw Plafondtarief vaststellen door een relatieve 
benchmark 
Op basis van nieuwe specs geeft Opdrachtnemer 
een PT af voor een nieuw Referentieproduct. 
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Valutaschommelingen 

De effecten van heftige 
valutaschommelingen komen pas later 
in de PPI tot uitdrukking. 
- Plafondtariefaanpassing kan geïnitieerd 

worden door de Opdrachtnemer bij een 
koersverandering van xx% ($,¥, ...) 

- Valutaschommelingen komen tot uiting in 
de maandelijks vastgestelde PPI 

Wel of niet iets mee doen? 

CU 

D 
O 

CU 
> 
"fö 
fO 

4-» 

c 
CU 

E 
CU 

4-» 
fO 
Q. 
CU 
Q 



Merkwisselingen gedurende 
looptijd 

• Werd verzocht door de markt 
• Zet meer druk op fabrikant 
• Kan nadelig zijn omdat je dan als 

deelnemer ook wellicht moet wisselen 
• Oplossingen: 

- Niet toestaan 
- Restrictief toestaan na bijv. 2 jaar. Lopende 

NOK's uitdienen? Onder iïandhaving van 
dezelfde PT's. 
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I 
Gunning Nadere Overeenkomst 

Procedure keuze: 

1, Losse bestelling 

2. Minicompetitie 
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I 
Menukaart NOK voorwaarden 

Limitatieve vastgelegde lijst: 
• Exclusief recht 

(Preferente NOK) 

• Buikbestelling 
(Project NOK) 

• Product acceptatie test 
(Ontbindende voorwaarden indien Product niet voldoet) 
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Menukaart subgunningscriteria 

Verplicht: 
• Prijs (V) 

- Prijsvergelijking 
- Functioneel mandje 
- Plafondtarieven 
- Prijsindex Nevenproducten 

Optioneel: 
Diensten 

• Kwaliteit 
- Levertijd 
- Aanvullende kwaliteitseisen en -wensen 

Speciale Producten en Diensten 
- Geen DW procedure 

Nadere Specificaties 
Productacceptatie test 
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Minicompetitie 
Fasel: Opstellen Offerteaanvraag 
- Keuze NOK voorwaarden 
- Keuze subgunningscriteria 

Fase2: Van toesturen offerteaanvraag tot indienen offerte 
- Toesturen offerteaanvraag 
- Aanmelden van vermeende onregelmatigheden, onrechtmatigheden of 

onjuistheden. 
- Optie.: Dag van Inlichtingen 
- Verzoek om nadere informatie 
- Nota van inlichtingen 
- Indienen offerte 
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Fase3: Van ontvangst van de offertes tot definitieve gunning 
- Opening van de offertes 
- Beoordeling van de offertes en gunningsbesllssing 
- Wachttermijn 
- Gunning en start van de uitvoering 



Weging subgunningscriteria 
' • "1 

SubQuninqscriteria WeQinql 
Verplicht: 

Subgunningscriterium A Weging Subgunningscriterium A 

Subgunningscriterium B Weging Subgunningscriterium B 

Subgunningscriterium .. Weging Subgunningscriterium .. 
... 

Optioneel: 
Subgunningscriterium d Weging Subgunningscriterium d 

Subgunningscriterium e Weging Subgunningscriterium e 

Subgunningscriterium .. Weging Subgunningscriterium .. 

• • • 
... 

Totaal 1 0 0 % 
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Verdeling 100% over de subgunningscriteria keuze Deelnemer 



Vaststellen scores 
Wijze van vaststellen scores per 
subgunningscriteria vastgelegd in ROK 

Gunning van de Nadere 
Overeenkomst 
• Losse bestelling in de webshop 
• Standaard Nadere Overeenkomst met in de 

bijlage van de NOK de offerteonderdelen per 
subgunningscriteria 
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Specs referentieproducten 

Specificaties techniek/functionaliteit 
Wegingsfactoren 
- Productcategorieën 
- Referentieproducten 
- Bestelgroottes 
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Specs referentieproducten 

<B> Beeldschermen 
Standaard beeldschermen 
High end beeldschermen 

% 

% 

<V> Vaste ICT-Werkplekken 

% 

Fatclients 
Thin/Ultrathin/Zero clients 
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Specs referentieproducten 

% 

% 

% 

% 

<LAM> Laptops, tablets, mobiele telefoontoestellen 
Laptops - Windows 
Laptops - MacOS 
Laptops - Chrome OS 
Tablets - iOS 
Tablets-Android 
Tablets-Windows 
Mobiele telefoontoestellen - iOS 
Mobiele telefoontoestellen - Android 

% Mobiele telefoontoestellen - Windows 

% 

% 

% 

% 
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de volgende keer 

Reviews CU 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
Programma IWR 

verslag Expertgroep BVLAM 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

12 oktober 2016 

Afwezig 

UBR HIS 
Programma IWR 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.hisict.nl 

Contactpersoon 

Datum 

13 oktober 2016 

Kenmerk 

REVIEWS: OPMERKING VAN SPIR-IT m.b.t. LEONARDO TER BESPREKING 

Tomas opent de vergadering waarin de reviews op de aanbestedingsdocumenten 
versie 0.1 centraal staan. Hij bedankt de experts voor hun Input. 

Verslag van de vorige keer 
Het verslag Is goedgekeurd. 
De actiepunteniijst Is leeg. Behalve de reviews zijn er geen actiepunten. 

Naast de expertleden heeft het programma de aanbestedingsdocumenten In het 
bijzonder het prijsmodel laten reviewen door specialisten en externe adviseurs. 
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Om aan te geven hoe de reviews puntsgewijs worden verwerkt, toont Tomas als 
voorbeeld hoe de reviews van Staatsbosbeheer zijn verwerkt. 

Overzicht besproken reviewonderwerpen 
Reviews 1- . -..-^ Beslui t /act ie.» i:-
Productcategorie beeldscherm high
end: keuze voor resolutie vs speciale 
functionaliteit (gebogen). 

In bijlage Productcategorieën dienen een 
variant voor een gebogen beeldscherm 
en een variant voor een niet gebogen 
variant opgenomen te worden. 

Productcategorie Mobiele telefoon 
Windows: in tegenstelling tot laatste EG 
Is het niet verwijderd. 

Windows telefoon zullen in een later 
stadium niet meer leverbaar zijn. Er 
dient een aanvullende clausule 
opgenomen te worden waarin 
opdrachtnemer een product die niet 
meer leverbaar Is door een gelijksoortig 
product al dan niet van een ander merk 
moet leveren. 

Standaard garantietermijn = I j r 
(ARBIT). 

Het uitgangspunt 1 jaar maar deze 
termijn kan uitgebreid worden tot 3 jaar. 

Verdeling van kwallteltsscores 
(Levertijden, 2emerk, B&O, MVO). 

De verdeling van de punten wordt in een 
aanvullende expertgroep gedetailleerd 
afgestemd met de experts. 

MVO: minimale eisen van planoo. 
Energieverbruik is subgunningscriterium 
voor NOK-fase. Terugname van 
overtollige ICT-hardware ligt bij DRZ. 
Deelnemers kunnen kiezen voor 
refurbished Producten. Nieuwe ambities 
zijn welkom zolang IWRtijdslIjnen niet 
worden geschaad. 

De afstoot van rijksovertolllge goederen 
wordt door Domeinen uitgevoerd. 
Domeinen recycled vla een webshop 
door ICT apparaten te verhuren en In 
een later stadium te vernietigen of vla 
een shredder vernietigt. Mocht een 
Deelnemer aan deze regel niet 
verbonden zijn dan heeft hij de vrijheid 
om zijn intern beleid/proces te volgen. 

Verschil tussen Referentieproducten, 
Hoofdproducten en Nevenproducten 
behoeft nog extra toelichting. 

1/ Goede verwijzing maken In de 
documenten ter verduidelijking van deze 
begrippen. 2/De tekst moet helder zijn. 

Elektronisch bestellen en factureren 
geënt op Digi-Inkoop. Andere systeem 
zoals Leonardo toegestaan? 

Een tekst wordt In de bijlage opgenomen 
dat er meer systemen bestaan dan Digi-
Inkoop. [Aansluiten geldt a priori vooij 
'digi-inkööi5 én Leonardo 1 

SLA openingstijden van de 
administratieve desk 

De openingstijd "van 8:00 tot 18:00 
uur" wordt vervangen door "van 9:00 tot 
17:00 uur". Aandachtspunt voor het 
projectteam: de openingstijden wijken af 
van de range van 8 uur naar 18 uur in 
diverse paragrafen. 

Garantieafhandeling: 20 kalenderdagen 
te lang 

De garantietermijn wordt een extra 
gunningscriterium naast de levertijd 
waarmee de resellers zich kunnen 
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onderscheiden. 
CMDB: alle nuttige gegevens bestelde 
producten met configuratlegegevens die 
In de administratie van DCM over kan 
nemen 

Het gebruik van de webshop van de 
leverancier als bron voor zijn eigen 
CMDB Is niet wenselijk en wordt niet 
overgenomen. Deze suggestie wordt niet 
overgenomen. 

Authenticatle De Inlogfunctle wordt functioneel 
opgevraagd. 

Els huisstijl Deelnemer voor de webshop 
opnemen 

Look and feel van de webshop wordt 
overgelaten aan de leverancier. Er wordt 
geën Deelnemershuisstijl aan de 
leverancier opgelegd. 

Inhoud webshop: subsets maken van 
bestelgemachtigden 

Deze functionaliteit bestaat In Digi-
Inkoop. Rekening mee houden bij 
andere systemen zoals bij de 
Belastingdienst in versie 0.2. 

Openingstijden webshop Webshop Is 24/7 beschikbaar. 
Installatie van patches bulten 
kantoortijden 

Onderhoudsvenster bulten kantoortijden 
uitwerken in uitvraag. 

Schoonmaak van werkplekken Is een optionele dienst en wordt als 
zodanig opgenomen. In prijslijst terug 
laten komen. 

Algehele indruk op versie 0.1 
Er vindt een korte evaluatie plaats onder de experts van de 
aanbestedingsdocumenten versie 0.1. De experts geven gemiddeld een 
voldoende. Desalniettemin wordt geconstateerd dat veel van hun aanvullingen/ 
reviews nog steeds niet zijn verwerkt. Het projectteam belooft beterschap en gaat 
een gedegen terugkoppeling van de 0.1 reviewcommentaren te verzorgen. 

Terugkoppeling Tenderboard 
geeft een korte samenvatting van de diverse onderwerpen die In de 

Tenderboard zijn besproken. 
De Tenderboard heeft bijvoorbeeld het prijsformule vergeleken met de 
superformule. 
Robert Pastoor geeft een korte toelichting op de superformule. 

Bijlage 13 - uitzonderingen van de scope per deelnemer 
benadrukt dat alle deelnemende organisaties gebonden zijn aan de 

diensten die in de prijslijst worden opgenomen tenzij aangegeven In bijlage 13. 
De experts worden gevraagd kritisch te kijken naar de kolom "uitzondering scope" 
van bijlage 13. Aandachtspunt voor alle deelnemende organisaties (dus niet 
alleen SSCs): aangeven wat voor hen als uitzondering op de afname geldt. Ook 
de system Integrator die deelnemende organisaties vertegenwoordigt moet alle 
uitzonderingen aangeven. 
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Als het nog niet in de volmachtbrlef Is opgenomen wordt elke expert verzocht om 
zijn vertegenwoordiger In de GG te vragen de wijziging te laten doorvoeren vla de 

Prijsmodel 
De formules en bijlagen F en G van het prijsmodel worden stapsgewijs door 
m m m m toegelicht. 
De volgende aandachtspunten dienen te worden uitgewerkt: 

Bijlage F 
Bij de scores van de Wensen worden geen punten gegeven als een 
Inschrijver het veld niet zou Invullen. Dit dient nagekeken te worden(actie 
63) 
Scoreberekening: er moet een heldere toelichting worden opgeschreven 
naast het scoretabel of een verwijzing naar de toelichting. Het projectteam 
maakt een voorstel van een geschikte oplossing, (actie 64) 
De aanmaak van de scores voor Thin/ Fat/ Zero Clients komen voort uit de 
spend. Verwacht wordt dat veel meer aanschaf van thin clients dan Fat 
Clients plaats zal vinden. De correctie op de scores hoeven derhalve niet 
doorgevoerd te worden. 
Volgens de experts bestaan er geen tweede merk bij een IOS systeem. Het 
advies zou zijn om een tweede merk niet aan te vragen want er kan niet op 
gescoord worden. Het projectteam gaat onderzoeken of het juridisch 
mogelijk is. (actie 65) 
Laptops met een 15 Inch scherm worden steeds minder afgenomen. 
Daarentegen wordt verwacht een groei van bestelde 13lnch en 14 Inch 
laptops. In de referentieproducten worden 13- en 14 inch opgenomen, (act ie 
66) 

Bijlage G 
Op verzoek van de experts worden de staffels aangepast: <50, 50-1000, 
>1000. Dit wordt aan bijlage G toegevoegd, (actie 67) 

WVTTK 
De experts willen als eis een deployement automatlsatle programma (DEP voor 
apparaten me lOS) in het bestek van LAM voor de NOK opnemen. Daartoe zal het 
projectteam een voorstel van functionele omschrijving maken. Het betreft een 
deploymentautomatlsatle voor smartphones, laptops en tabiets. Met dit 
programma worden applicaties volledig geautomatiseerd en end-to-end op een of 
meerdere omgevingen geplaatst. De door authorized reseller aangeboden 
oplossing bestaat uit het automatiseren van het deploymentproces, waardoor 
processen niet alleen sneller, maar ook betrouwbaarder kunnen worden 
uitgevoerd. Het projectteam gaat dit verder uitwerken met hulp van de 
Belastingdienst. (Actie 68) 

Vervolg reviews 
De reviews op versie 0.1 van de experts dienen zo snel mogelijk 
ingeleverd te worden. 
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Het proces voor de komende week Is als volgt: versie 0.1 wordt 
aangepast met geaccordeerde reviews. Versie 0.2 zal naar de 
Gebruikersgroep verzonden worden. Naar de expertgroep BVLAM wordt 
gelijktijdig deze versie samen met een tussenversie verzonden. 
Een extra bijeenkomst van de expertgroep BVLAM met een inloop lunch 
wordt volgende week Ingepland. Vooral bijlagen F en G zal worden 
besproken. De experts mogen tot die tijd met het tabel oefenen. 

Actiepunteniijst 

IfHoudèr Déadline 

64 

Bij de scores van de Wensen worden geen 
punten gegeven als een Inschrijver h)ét veld 
niet zóu Inyullen. Dit dienFnagekekén te , 
worden 

14-10-2016 
. -5 

Scorebèrekenlng : er moet een heldere project 
toelichting worden opgeschreven naast het' 
scoretabel of een verwijzing naar de 
toelichting. Het projectteam maakt een 
voorstel van een geschikte opjossing. ; , 

[jurlstèrf'vragèn df het nièt%ögen van een : f project 
' tweede merk bij een lOS apparaat juridisch 
mogelijk Is. 

In de réferentleproducten worden 13- en 14 project 
inch opgenomen 
Er wordt een staffelkorting bij een afname j l^oject 
van honderden próducten iti bijlage G, " « jj- ' 
toevoegen '_TL_ _1 . IL  

68 Behoefte aan DEP en look-alikes uitwerken project 

Afgedane actiepunten 

ri>éadliihe,,:. 'Actie <b i.n^u.-'.ai 

i Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
: voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
I EASI2016 voorleggen ter beoordeling.  

Projectteam 

N.a.v. actie 8: mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo willen af gaan nemen. 

Deelprojectleiders Juli 2016 

, Arbo: Voorstel uitwerken zodat deelnèrners ruirrite 
l hebben bm arbo mliïidë wel/niet üit te sluiten." ; 

Juli 2016 

Webshop: SLA Parameter forrhuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de webshop. 
Deélnër^êrs hëbbëh bèho,e^e aan eén andere , ŝ l. • • 
staffëMndéiihg dari^ 

22 juni 
2016 _ 
22 Juni; 
2016 
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[28 
r 
[ 
[29 
f i i 
30 

31 

33 
35 

36 

37 

38 

[39 

46 

voor Vaste werkplekken en Beèldschermén uit te gaan 
van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen 
vanaf 50 producten. Verwerken in bijlage SLA 
parameters. 
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 
uitwerken. Leverancier verplichten aantal en levertijden 
In webshop weer te geven en te garanderen. 
LBC en SBC worden als zeer complex ervaren. Besloten is 
de norm en sancties op levertijden en 
servicedienstverlening te baseren op een 80-20 
verdeling. 
Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
bij het HIS. 
Ten opzichte van EASI2010 wensen de Experts dat NBD-
response en verlengde garantie optioneel kunnen worden 
afgenomen. Verwerken in SLA parameters. 
Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwerken 
Extra paramet?rs/ëisen aan het projectteam aanleveren: 
bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte 

, van pallets en dergëiljkë! , . ^ 

Aug 2016 

22 juni 
2016 

22 juni 
2016 

22 juni 
2016 

Ergonomie is geen eis op zich. Alle producten binnen een 
catëgorie moeten leverbaar zijn. De jjrojectgroep richt 
een proces in voor het beheren van het assortiment in de 
webshops. ^ 

•Voor bepaafdè,prodüctehizpü éen minImum i<waIiteltsëls 
zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 

rbeêldschërmerrèn beveiligde USB-sticks. i, , .j 
Het projectteam maakt hiervoor een voorstel. ^  

Experts 

Deelprojectleiders 

Juli 2016 

-Ml 2016 A 

22 juni 
2016 ; 

ipDeëlprojëctleiders ^i]uni-2016;"j 

PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen 
opleveren 
Online portaal: Navragen'bij achterban wat de behoefte 
van jullie organisatie Is oVer de gewenste rollen en 

1 autörlsaties. > • ie v.= «: - \ \ -

Experts Juli 2016 

Experts. ' Juli 2016. 

Uitwerken Kwaliteitsborging en Auditing. 
i MIrilcompetltlesv • - . . 
Navragen.bij achterban wat de behoefte is aan 

I ondersteuning vanuit CCM. •» _.v  

Deelprojectleiders Juli 2016 
^ r i x p e r t T " ^ ^ ~ ~ 2016" 

.ML „JL 
Vraag aan de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden. 

Experts Juli 2016 

Collectief de inhoud van de mandjes vaststellen.  
EG-leden melden de inschatting van de verwachte delen 
van het contract die door hun niet afgenomen zal worden 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. 

Experts 
Experts 

Aug 2016 
30 aug 
2016 
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44 

55 

56 

=̂ 58 

Aanleveren van argumenten waarom benchmarken in het ji 
verleden is mislukt. , , j ! 
Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes in Word verstrekken aan de 
expertgroepleden. 

Experts Ij 30 aug 
J L 2 0 1 6 -

18 aug 
2016 

Afstemmen document Bijlage 25 - Over2:icht  
"Productcategorieën eii Mandjes met achterban. 

Experts 30 aug 
2016' 

Ruimte in'de agenda reserveren voor review BVLAM. Experts 
Het proces van de benchmarktoets per e-mail naar de 
Experts versturen.. j . , *_..„_. i  

sept.2016 

Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan 
het projectteam. 

Experts 

Verslag van de vorige bijeenkomst. + dit verslag 
versturen. ' 

Projectteam 

Sept. 2016 

7-_sept.2016 j 

Parallel aan de marktconsultatie wordt aan de experts 
gevraagd om review over bijlage 2 deze week ultërlijk in 
week 36 in te leveren. 

rAanlev.eren van functionele yyensen voor de webshops. 
Bijlage 25 ter review aanbieden aan de experts. 

' n l e v e r e i n eisen/specificatie voor zerocllents ^ 

Experts Week 35/ 36 

ll^Experts 

j»14 sept:2016 i 

Beslu i tenl i js t 

••NraKBèslüit-ï . -V •5, 

Er Is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
docunnenten zijn als DepV. (Departementaal^ 
Remote Wipe wordt niet nrjeigenomen in de aanbesteding • .i._„j,.__s,_ 
Openingstijden akkoord 

,1 

Parameters: aanleveren van factuur en aanleveren van rapportages worden 
overgenomen ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Reparatie oh site Is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspunten l i js t 

h^vSifiBactitspunt^ 
i Achterban van alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mjts.er . 
['zorgvuldig met dé vertrouwelijk Informatie omgégaan wordt. 

S 3 Servicecredits toe laten passen in overleg met F|ISpp deelnemersniveau 
3lt Step^- in Rights mag in overleg met CCM toegepast wórden öp cieëlnëmersnivëau 

Audit: cóllectief uitvoeren vla CCM bij langlopende dienstverlening 
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Na te gaan óf de Vragen die dëvór lge'keërtbi j EASI20ip) Ih de NvI's waren gesteld In * 
de PvE's worden opge'riomeri. Vooral vragen voor hét opstellen van de contracten zijn , ? 
O pg e nO me_n? ;: . , , :„ ,_._1 JL .__± : i l l : J l !u l . . „ . : -1..'2-.,' 
Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

Voorlopig geen benchmark voor Chromebooken 
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Te bespreken 

Mededelingen 
Verslag goedkeuring + actiepunten 
Overzicht reviews vO.l 
Prijsmodel 
WVTTK 
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Overzicht reviews vO.l 
UÓrgénisatie^^yT-T/TTA-A J;:Naam5^xi|#gv. v^Oiïïnlricingein^^^ 

Be las t ingd ienst Robert 
Pastoor 

Integrale review excl. Bijlagen F&G 

Spi r - i t Rechtspraalc Caroline 
Poppellers 

Integrale review excl. Bijlagen F&G 

Staatsbosbeheer Lies 
Zég waard 

Integrale review excl. Bijlagen F&G 

V&J Fred Monster Integrale review excl. Bijlagen F&G 
SVB Gerrit 

Verbruggeri 
Bijlagen 02, 12, 19 

DUO Jan Taeke 
Schuilinga, 
Saskia 
Hoogwerf 

Bijlagen 02, 11 , 13, 24 

SSC-ICT Toegezegd 
ha^rénfmdeJr 

OCW ?? ?? i 
RWS ::Ruud[^',;V 

Huijskens 
Integrale review excl. Bijl. A t /m G, 24 ! 

DICTU ?? ?? 
I W R CCM ^ Mtó|a^ IBeschnjvend Document 

FÖGUS op tekst/consistentie. 
I W R commun ica t i e Bianca 

Trijssenaar 
Integrale review excl. Bijlagen F&G 
Gericht op tekst/stijl/consistentie (nog niet afgerond) 

Extern Tsong Ho 
Chèri 

Bijlage F, Bijlage G 
Rèsuïtaat: verbetering in opzet (parameters) en uitwerking 
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Overzicht reviews vO.l 

Algehele beeld: 

• Verbeteringen en aanscherpingen vooral tekstueel: 
omschrijvingen, spelling, typo s, consistentie tussen bijlagen 

• Nadruk heeft vooral gelegen op bijlagen 02 en 24. 
• Weinig overlap in de reacties, grote diversiteit. 
• Bijlagen zijn niet ingevuld zoals inschrijver dit zou doen. 

Verwerking: 
• Alle tekstuele zaken worden doorgevoerd in vO.2 (31-10). 
• Aandachtspunten worden 1:1 (telefonisch) besproken of 
• Plenair besproken in de Expertgroep BVLAM. 
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Overziclit reviews vO.l 

Ter bespreking: 

• Productcategorie beeldscherm-high end: keuze voor resolutie 
VS speciale functionaliteit (gebogen). 

• Productcategorie Mobiele telefoon Windows: in tegenstelling 
tot laatste EG is het niet verwijderd. 

• Standaard garantietermijn = Ijr (ARBIT). 
• Verdeling van kwaliteitsscores (Levertijden, 2^merk, B&O, 

MVO). 
• MVO: minimale eisen van pianoo. Energieverbruik is 

subgunningscriterium voor NOK-fase. Terugname van 
overtollige ICT-hardware ligt bij DRZ. Deelnemers kunnen 
kiezen voor refurbished Producten. Nieuwe ambities zijn 
welkom zolang IWRtijdslIjnen niet worden geschaad. 

• Verschil tussen Referentieproducten, Hoofdproducten en 
Nevenproducten behoeft nog extra toelichting. 
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Prijsmodel 

Scoreprijs = Maximale scorepri— a x (Pj — iP) 

Maximale scoreprijs De maximale score voor het subgunningscriterium prijs, die 
wordt toegekend aan de Inschrijver met de laagste prijs. 

a 
De richtingscoëfficiënt van de score-lijn in de grafiek. 
De Aanbestedende dienst hanteert een a van <B> 0,00100. 
<V> 0,00240 <LAM> 0,00010. 

Pi Prijs van de inschrijving 

LP 

Prijs van de laagste inschrijving: Deze waarde heeft geen 
effect op de ranking, maar is toegevoegd om de score voor 
het subgunningcriterium prijs voor de laagste Inschrijving te 
ijken op de maximaal haalbare score daarvoor. 
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Prijsmodel 
• Rechtevenredig (lineair) verband tussen de score en de prijs. 
• De Inschrijving met de laagste prijs ontvangt de maximale score op 

het subgunningscriterium prijs. 
• Inschrijvingen met een hogere prijs ontvangen een rechtevenredige 

lagere score op het subgunningscriterium prijs. 
• Behaalde score kan 

negatief worden 
afhankelijk van de 
hoogte van de Prijs 
waarmee de 
Inschrijver inschrijft. 
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Prijsmodel: a 

Maximale score voor kwaliteit 
a = AP 

a De richtingscoëfficiënt van de score-lijn in de grafiek. <B> 
0,00100. <V> 0,00240 <LAM> 0,00010. 

Maximale score 
voor kwaliteit De Aanbestedende dienst hanteert een maximum van 

1000 punten op kwaliteit. Zie paraaf 6.2. 

AP 

Het prijsverschil die de Aanbestedende dienst over heeft 
voor de maximale score op kwaliteit. 
Voor AP is een waarde aangehouden van 20% van de 
verwachte contractwaarde per jaar. 
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Prijsmodel: totaalscore 

De Inschrijving met de hoogste totaalscoremschnjving krijgt rangnummer 1. De 
Inschrijving met de één na hoogste totaalscoreinschhjving krijgt rangnummer 2; 
etc. De Raamovereenkomsten worden (voorlopig) gegund aan de Inschrijvers 
wiens Inschrijving rangnummer 1, 2 of 3 hebben gekregen. 
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Prijsmodel: totaalscore 

ScoreKwaiiteit Billage F 
Scoreprijs = Maximale scorep^ij^ - a x (P^ - LP) 

Bijlage G 
Scoreprijs ̂  IWR 
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... de volgende keer 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUW/ELIJK 

Vragen: Levertijden 

:Nr l| jmschriivin<i ' . , , , ' [=HB!Hfll pax. '] 
LDuntenJ 

V.l Levertijd bij ordergrootte tot 50 stuks, exclusief uit te voeren 
Diensten voor aflevering. (> 1 Werkdag) 

Werkdag: , 40 

v.2 Levertijd bij ordergrootte tot 50 stuks, inclusief uit te voeren 
Diensten voor aflevering. (> 3 Werkdagen) 

Werkdag: 40 

V.3 Levertijd bij ordergrootte vanaf 50 stuks, exclusief uit te voeren 
Diensten voor aflevering. (> 3 Werkdagen) 

Werkdag: 40 

V.4 Levertijd bij ordergrootte vanaf 50 stuks, inclusief uit te voeren 
Diensten vooraflevering. (> 4 Werkdagen) 

Werkdag: 40 

V.5 Binnen hoeveel dagen vervangt u een DOA? (> 2 Werkdagen) Werkdag: 40 



•j.Vmi: Uitvoeringsorganisatie 
1 ^ ^ ^ Bedrijfsvoering Rijk 
tSLill. Ministerie von Bfnncn/andse Zaten CT 

Koninkni'terelanes 

sodïpiiiijiüiiiiyiBate 

Bi j lage F 

Behorend bij 

Europese aanbesteding 
ICT W e r k o m g e v i n g R i j k 
I W R 2 0 1 6 1 < B-V-LAM > 

ten behoeve van het 

Programma Aanbesteding IWR 

Het werkt altijd en overall 

Contactpersoon aanbestedingIWR@rijksoverheid.nl 
Datum 13 oktober 2016 
Kenmerk <2015011223.032.009-B/V><201501223.032.010> 
Versie 0.11 
Status Concept 



Toelichting: 
In dit tabblad wordt de score bepaald op Tarieven in drie stappen: 
1. Berekening Gewogen Plafondtarief 
2. Berekening Gewogen Dienstentarief 
3. Prijs Inschrijving 

Bèrekeninq Pril 

: 1: Berekening Gew.o 
Overzicht wegingsfactoren: Wegingsfactoren Productcategorieën: 18% Productcategorie 

18% Productcategorie 
1% Productcategorie 
1% Productcategorie 
9% Productcategorie 
5% Productcategorie 
5% Productcategorie 

37% Productcategorie 
5% Productcategorie 
1% Productcategorie 

Laptops-Windovi/sl3' t.o.v. i 
LaptopS'Windowsl4' t.o.v. ï 
Laptops'MacOS t.o.v. alle Pi 
Laptops-ChromeOS t.o.v. ai 
Tablets-iOS t.o.v. alle Produ 
Tablets-Android t.o.v. alle P 
Tablets-Windows t.o.v. alle 
Smartphones-iOS t.o.v. alle 
Smartphones-Android t.o.v. 
SmartphoneS'Windows t.o.v 

CBS-Computer^ qn randappara^qî r faf/etgriizgn tjinnenland): 3,25% Gemiddeld over 2014 en 2015 

Laptops-Windows 13' Primair A -merk (verp l i ch t ) j 
Weging: "80% 

Weging RP Referentieproduct Plafondtarief Staffelkorting Staffelkorting ^.Gewogen PT per RP  
(PT)*- " ï i b o ' ^ ! i lOOO met staffeikoitingen ^ 

Referentieproduct 1 
Referentieproduct 2 
Referentieproduct 3 € 0,00 

CBS-volgfactor: Gewogen PT alle RP's le jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: C 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e laar: € 0.00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: C 0.00 

Gewogen Plafondtarief van Productcategorie Laptops-Windows 13' 

1) De Gewogen PT per RP met staffelkortingen wordt bepaald op basis van het opgegeven Plafondtarief (PT), de staffelkorting en de weging van de staffi 
LET OP: wanneer een opdrachtgever 500 Producten bestelt in een Nadere overeenkomst, dan wordt de prijs van die overeenkomst berekend door 500 maa 

2) De Gewogen PT alle RP's le jaar , wordt bepaald met de Gewogen PT per RP rekening houdend met het gewicht van de Refe re ntie produ eten in Wegin 
De Gewogen PT alle RP's van de overige jaren worden aangepast met de gemiddelde CBS-tndex voor computer producten en de opgegeven CBS-volgfaci 
Weging RP. 

3) Het gewogen Plafondtarief van de gehele Productcategorie volgt uit de gewogen Plafondtarieven van de aangeboden A-merken en de wegingsfactoren 
Productcategorie, gelijk aan het Gewogen Plafondtarief voor primair A-merk. 

Primair A-merk (verplicht) Laptops-Windows 14' 
Weging: 80% 

Weging RP Referentieproduct 
(RP) 

Plafondtarief Staffelkorting Staffelkorting Gewogen PT per RP 
(PT) T ËIOO ÏIOOO 

20% Referenlieproduct 1 C £ 0.00 
• 70% Referentieproduct 2 C 0,0% 0,0% € 0.00 

10% Referentleproducl 3 C £ 0,00 

CBS-volgfactor: Gewogen PT alle RP's le jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: €0,00  
Gewogen PT allé RP's 4e ;iaar: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: €0.00 

Gewogen Plafondtarief van Productcategorie Laptops-Windows 1 4 ' : 

Weging RP Referentieproduct Plafondtarief staffelkorting staffelkorting Gewogen PT per RP | 
(RP) (PT), Ï IOO 'ÏIOOO met staffelkortingen^ 1 

20% Referentieproduct 1 c €0,00 
70% Referentieproduct 2 c 0,0% 0,0% £0,00 
10% Referentieproduct 3 c £ 0,00 

l^ptops-MacOS Primair A-merk (verplicht) l 
Weging': 80% 

CBS-volgfactor: 
0,0% 

Gewogen PT alle RP's le jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e jaar: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: € 0.00 

Gewogen Plafondtarief van Productcategorie Laptops-MacOS :^ 

Laptops-ChromeOS Pr imai r A -merk (verp l i ch t ) | 0 
Weging: 80% 

Weging RP Referentieproduct Plafondtarief Staffelkorting Staffelkorting Gewogen PT per RP 
(RP) (PT) ï lOO 2:1000 met staffelkortingen ^ 

20% Referentieproduct 1 C £ 0,00 
70% Referentieproduct 2 e 0,0% 0,0% £ 0,00 
10% Referentieproduct 3 e £ 0,00 

CBS-volgfactor: Gewogen PT alle RP's le jaar: ̂  
+ 

£0,00 
0,0% Gewogen PT alle RP's 2e jaar: £ 0,00 

Gewogen PT alle RP's 3e jaar: £0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e laar: £0,00 

Gewogen Plafondtarief primair A*merk: £ 0,00 

Bijlage G - Invulformulier Tarieven behorend bij IWR2016|<naam aanbesteding> 
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Gewogen Plafondtarief van Productcategorie Laptops-ChromeOS: 

T a b l e t s - i O S P r i m a i r A - m e r k ( v e r p l i c h t ) 1 
Weging: 8 0 % 

Weging RP Referent ieproduct 
( R P ) Ï 

Plafondtarief 
* (PT) 

Staffelkort ing Staffelkorting 
.. ïlOO . v ilooo;» 

G e w o g e n PT per RP 

20% Referentleproducl 1 c £ 0,00 
70% Referentieproduct 2 c 0,0% 0,0% £ 0,00 
10% Referentieproduct 3 c £ 0,00 

CBS-vo lg fac to r ; Gewogen PT alle RP's l e jaar: 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: 
Gewogen PT alle RP's 3e Jaar: 

- Gewogen PT alle RP's 4e jaar: 

£ 0,00  
£ 0,00  
£ 0 , 0 0  
£ 0.00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: £ 0.00 

Gewogen Plafondtarief van Productcategorie Tablets-iOS :^ 

T a b l e t s - A n d r o i d P r i m a i r A - m e r k ( v e r p l i c h t ) [ _ 
Weging: 8 0 % 

, Weging R P j Referent ieproduct Plafondtarief . ,_Staffe|kartlng Staffelkorting . Gewogen PT per RP 

20% Referentieproduct 1 € £ 0,00 
70% Referentieproduct 2 c 0,0% 0,0% £ 0,00 

. 10% Referenlieproduct 3 c , £ 0,00 

CBS-volgfactor: 
0,0% 

Gewogen PT alle RP's l e jaar: ' £ 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e Jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e laar: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: £ 0,00 

Gewogen Plafondtarief van Productcategorie Tablets-Android: 

T a b l e t s - W i n d o w s P r i m a i r . A - m e r k ( v e r p l i c h t ) i _ 
W e g i n g : " 8 0 % . 

.Weging RPo; ^Réferent leproduct , 
f— (RPr 

PlafondtariefJ^,^Staffelkörtlng Staffelkorting , 
(PT ) * 21000; 

G e w o g e n pT per RP  
m é t staffell^b^t^hgen^'| 

Refierentieproduct 1 
Referentieproduct 2 
Referentieproduct 3 -

0,0% 0,0% 
€ 0,00 

CBS-volgfactor: 
0.0% 

Gewogen PT aile RP's l e jaar: € 0,00 
Gevyogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e jaar: C 0,00 

Gewogen Plafondtarief primaii* A-merk: C 0.00 

G e w o g e n . P l a f o n d t a r i e f v a n P r o d u c t c a t e g o r i e T a b l e t s - W i n d o w s : 3 

S m a r t p h o n e s - i O S P r i m a i r A - m e r k ( v e r p l i c h t ) 
W e g i n g : 8 0 % 

t Referènt leproduct ^^V • ^Plafondtarlef'^v Staffelkort ing . Staffelkorting 
( R P ) ^ • (PT ) ' ^iiirwï ' ' - •• innrt 

, ;)Weging RP" 
2100 ^21000 

- G e w o g e n PT per RP.-

20% Referentieproduct 1 c £ 0,00 
70% Referentieproduct 2 £ 0,0% 0,0% £0,00 
10% Referentleproducl 3 e • £0,00 

CBS-vo lg fac to r : 
0 ,0% 

Gewogen PT alle RP's l e jaar : ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar; € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0 , 0 0 
Gevifogen PT alle RP's 4e jaar: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief van Productcategorie A?ojj/e/e telefoontoestellen-iOS'.3 

Primair A-merk (verplicht) l 
,~, W e g i n g : 8 Ö % 7 

S m a r t p h o n e s - A n d r o i d 

' •Weging R P ' 'Referèntleproduct 
(RP) -'--A 

' P lafondtar lef^a^taf fe lkort lng Staffelkorting 
«•(PT)' tioo .aioob'. 

' G e w o g e n PT pe r RP.  
m e t ' s t a f f e l k o f t i n g e h ^ 

Referentieproduct l 
Referentieproduct 2 
Referentieproduct 3 

0,0% 0,0% 
€ 0,00 

CBS-volgfactof : Gewogen PT alle RP's l e jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar; € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e jaar: € 0.00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk; € 0.00 

G e w o g e n P l a f o n d t a r i e f v a n P r o d u c t c a t e g o r i e M o b i e l e t e l e f o o n t o e s t e l l e n - A n d r o i d : 3 

Smartphones-Windows Primair A-merk (verplicht) 
80% 

0 
Weging: 80% , 

.f; - • ; Weging RP 'Referèntleproduct'^'' 'Plafondtarief Staffelkorting staffelkorting Gewogen PT per RP / 
(RP) (PT) 2100 £1000 met staffelkortingen ̂  

20% Referentieproduct 1 e £ 0,00 
. 70% Referenlieproduct 2 • c 0,0% 0,0% £ 0,00 

10% Referentieproduct 3 e £ 0,00 

CBS-volgfactor: Gewogen PT atle RP's le jaar: ^ 
+ 

£0,00 
0,0% Gewogen PT alle RP's 2e jaar: £0,00 

Gewogen PT alle RP's 3e jaar: £ 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e laar; £0,00 

Gewogen Plafondtarief primair A-merk: £ 0,00 

G e w o g e n P l a f o n d t a r i e f v a n P r o d u c t c a t e g o r i e M o b i e l e t e l e f o o n t o e s t e l l e n - W i n d o w s : 3 

2. Berèkenlnq score T 
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Dienst T a r i e v e n 

Producten uniek "merken" t .b.v. asselnianagement met een door de Deelnemer aangeleverde sticker en aanleveren van 
ID'S in een bestand om de in gebruik zijnde CDMB te vullen. 

Producten uniek "merken" t .b.v. assetmanagement op verschillende manieren (active/passive RFID, laseren etc.) en 
aanleveren van ID's in een bestand om de in gebruik zijnde CDMB te vullen. € 

Uitvoeren van een DOA(dead-on-arrival)-test van een Product en afhandeling omrui l in geval van een DOA. € 

Geplakte stickers/RFID's van Deelnemer van Producten te verwi jderen. € 

Kort- of langdurige opslag inclusief verzekering tegen brand, diefstal, etc. Daarnaast aan de buitenkant van de 
dozen/verpakkingsmaterialen duideli jk de naam van de Deelnemer en het inkoopnummer vermelden, zodat duideli jk is 
welke pallets deel uitmaken van de betreffende part i j goederen. 

€ 

Webshopontwikkelaar € 
Technicus/engineer € 
Voorri jkosten € 
Kosten voor een extra Jaar garantie bovenop de standaard garantie. e 
Toeslag % op de inkoop van onderdelen voor Speciale diensten. 0,0% 
BlOS-instellingen van een Product configureren op aanwijzing van de Deelnemer, voor levering. 
Een image plaatsen. , , € 
Producten inclusief de meebestelde opties ui tpakken. e 

Bedrijfsklaar oplèvérèh van een tCt-Werkplek, opleveren van de ICT-Werkplek. Bedrijfsklaar opleveren kan bestaan uit: 
- Gedelegeerd afroepen van Producten van derden. 
- Op aanwijzing van de Deelnemer plaatsen in een kantoor van de Deelnemer, inclusief het logisitieke proces 
- Plaatsen/moriteren van een door de Deelnemer aangeleverde anti-diefstal beveiliging (bijvoorbeeld een Kensington lock) 
- Wegwerken van bedrading. 
- Apparatuur aansluiten op het netwerk van de Deelnemer en testen op correcte werking volgens een door de Deelnemer 
aangeleverde test . 
- Apparatuur overdragen aan de beheerorganisatie van de Deelnemer 
Minimale afname is vier uren. 

€ 

Verrichten van werkzaamheden zoals het wissen van een harde schijf / overige media van apparaat op basis van de eisen 
die de Deelnemer daaraan stelt. Deelnemer kr i jgt per apparaat (dus op serienummer) een schponmaakcertiftcaat. € 
Inventariseren van Producten op locatie(s) van de Deelnemer. Minimale afname is vier uren. € 
Aanleveren van een elektronische CMDB lijst n.a.v. inventarisatie. Minimale afname is vier uren. € 
Coördineren van de garantieafhandetingen en reparaties van Producten afkomstig van IWR2016|B en IWR2016|LAM. e 

Coördineren van de garantieafhandelingen en reparaties van Producten afkomstig van IWR2016|B en IWR2016|LAM. € 

-PrJjsJn 

-Totaal gewogen Plafondtarief per product: € 

(nog niet definitief) Spend: 

Totaal gewogen Plafondtarief per jaar: € 

Totaal gewogen Tarief Diensten per jaar: € 

p r i j s I n s c h r i j v i n g : I .C , 

80.000 
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sinscb rij ving: 

en Pi a fo ndta ri eve n 
i l le Productcategorieën 
ille Productcategorieën 
-oductcategorieën 
le Productcategorieën 
ictcategorieën 
roductcategorieën 
Productcategorieën 
Productcategorieën 
alle Productcategorieën 

'. alle Productcategorieën 

Wegingsfactoren opvolgende ja ren: 

3 0 % Weging l e jaar 
30% Weging 2e jaar 
2 0 % Weging 3e jaar 
2 0 % Weging 4e jaar 

S e c u n d a i r A - m e r k ; 
W e g i n g : 2 0 % ^Weging s t a f f e l g r ö o t t e s ; 

Refe rentiep roduct 
..(RP),.^:.,.^ r 

Plafondtarief Staffelkort ing 'Staf fe lkort ing G e w o g e n PT per RP 
i ' . ='(PT) . . 3 2 1 0 0 . - 2 1 0 0 0 ^ met staffelkort ingen ' 

Staffel Staf fe l Staffel 
< 5 0 A l 2 5 0 : 2 1 0 0 0 -

Referentieproduct 1 
Referentieproduct 2 
Referentieproduct 3 

0,0% 0,0% 
€ 0,00 

4 0 % 
4 0 % 

I CBS-volgfactor : 
0,0% 

Gewogen PT alle RP's l e jaar: ^ - € 0,00 
Gewogen FT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen FT alle RP's 4e jaar: . € 0.00 

Gewogen Plafondtarief secundair A-merk: € 0.00 

elgroottes. 

.ll de staffelprijs uit te rekenen en niet door op de eerste 100 beeldschermen de (hogere] prijs van de eerste staffel toe te passen, 

g RP. 

tor. Het plafondtarief in het l e jaar wordt bepaald met de Gewogen PT per RP rekening houdend met het gewicht van de Refe re ntie produ eten in 

I voor het primaire merk en het secundaire merk. Als geen secundair A-merk wordt opgegeven, is het Gewogen Plafondtarief voor de gehele 

S e c u n d a i r A - m e r k 
Weging: 2 0 % W e g i n g s t a f f e l g r ö o t t e s : 

Rèferent iepröduct 
( R P ) ^ 

-Plafondtarief Staffelkort ing Staffelkort ing G e w o g e n PT per RP  
(PT ) 4 ' 'î ^ fciob • . y 2 1 0 0 0 > -met staf fe lkort ingén ' 

Sitaffel Staf fe l Staffel 
<50 :: |̂;-^250';.'-. v21000. 

Referentieproduct 1 
Referentieproduct 2 
Referentieproduct 3 € 0,00 

4 0 % 
4 0 % 

I CBS-volgfactor : Gewogen PT alle RP's l e jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e jaar: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief secundair A-merk: C 0.00 

''"'•' ''''-' :A '-f • ' • • ' • -'-y-
Weaing staffelgröottes: 

Staffel : Staffel . Staffel.. 
<50 ' £50 £1000 

90% 5% 5% 
90% . 5% S% 
90% 5% 5% 

• € 
S e c u n d a i r A - m e r k 

Weging: ^20°/ W e g i n g s t a f f e l g r ö o t t e s : 
Referent ieproduct 

r(RP) 
Plafondtarief Staffelkort ing Staffelkort ing G e w o g e n PT per RP 

(PT ) £ 1 0 0 £ 1 0 0 0 
Staffe l Staf fe l Staffel 
<50 £ 5 0 £ 1 0 0 0 

Referentieproduct 1 c 
0,0% 0,0% 

£ 0,00 90% 5% 5% 
Referentieproduct 2 c 0,0% 0,0% £0.00 90% 5% 5% 
Referentieproduct 3 C 

0,0% 0,0% 
£ 0,00 90% 5% 5% 

I CBS-volgfactor : Gewogen PT alle RP's l e jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e jaar: C 0,00 

Gewot^en Plafondtarief secundair A-merk: € 0 . 0 0 

Bijlage G - Invulformulier Tarieven behorend bij IWR2016|<naam aanbesteding> 
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W e g i n g s t a f f e l g r ö o t t e s : 
Staffel Staffel Staf fe l 
< 5 0 £ 5 0 £ 1 0 0 0 

40% 40% 20% 
40% 40% 20% 
40% 40% 20% 

€ 
Secundair A-merk I 

Weging: '20%'" Weging staffelgröottes: 
Referentieproduct 

(RP) 
plafondtarief Staffelkorting Staffelkorting Gewogen PT per RP  

(PT) £100 £1000 , met staffelkortingen ' 
Staffel Staffel Staffel 
<50 £50 £1000 

Referenlieproduct 1 
Referenlieproduct 2 
Referenlieproduct 3 

0,01/h 0,0% £ 0,00 
£0,00 

5% 
5% 

I CBS-volgfactor: Gewogen PT alle RP's le jaar: ' € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: €0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: £ 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e laar: ,, . € 0.00 

Gewogen Plafondtarief secundair A-merk: € 0.00 

Secundair A-merk 
Weging: 20% Weging staffelgröottes: 

- Referèntleproduct 
= (RP) ,• , 

Plafondtarief Staffelkorting Staffelkorting Gevvqgén PT per RP 
(PT) : £100V, 

Steffel ,, Staffel  
<50' -' •' -£50 ' • 

Staffel , ! 
£ l0Ó0 *• 

Referèntleproduct 1 c 
0,0% 0,0% 

£ 0 , 0 0 4 0 % 4 0 % 2 0 % 
Referentieproduct 2 € 0,0% 0,0% £ 0,00 4 0 % 4 0 % 2 0 % 
Referentieproduct 3 c 

0,0% 0,0% 
£ 0,00 4 0 % 4 0 % 2 0 % 

I CBS-volgfactor; Gewogen PT alle RP's le jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar;. € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e iaar: € 0,00 

Gewogen Plafondtarief secundair A-merk: € 0,00 

W e g i n g s t a f f e l g r ö o t t e s : 
Staffel Staffel Staffel 
<50 £ 5 0 £ 1 0 0 0 

40% 40% 20% 
40% 40% 20% 

.40% 40% 20% 

• -
€ -

Secundair A-merk 
Weging: 2Ö%','» Wègihg 'staffelgröottes:' 

'l Referèntleproduct 
• (RP) 

^'Plafondtarief 
(PT) 

Staffelkorting Staffelkorting * Gewdgen'PT per RP  
£100 ' • £1000 met staffelkortingen ' 

Staffel  
<50 

'Staffel Staffel 
£50 £1000 

Referentieproduct 1 
Referentieproduct 2 
Referenlieproduct 3 

0,0% 0,0% 
£ 0,00 

20% 
20% 

CBS-volgfactor: 
0,0% 

Gewogen PT alle RP's le jaar: ^ €0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e Jaar: - ' € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: £ 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e iaar:_ € 0,00 

Gewogen Plafondtarief secundair A-merk: € 0,00 

S e c u n d a i r A - m e r k 0 
Weging: 20% W e g i n g s t a f f e l g r ö o t t e s : 

Referent ieproduct Plafond tarief Staffelkorting Staffelkort ing G e w o g e n PT per RP Staffel Staffel Staf fe l 
( R P ) (PT ) £ 1 0 0 £ 1 0 0 0 m e t s t a f f e l k o r t i n g e n ^ <50 £ 5 0 £ 1 0 0 0 

Referentieproduct 1 e £ 0 , 0 0 90% 5% 5% 
Referentieproduct 2 e 0,0% 0,0% € 0 , 0 0 90% 5% 5% 
Referentieproduct 3 € € 0,00 90% 5% 5% 

CBS-volgfactor: 
0.0% 

Gewogen PT alle RP's le jaar: ^ € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 2e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 3e jaar: € 0,00 
Gewogen PT alle RP's 4e iaar: € 0.00 

Gewogen Plafondtarief secundair A-merk: € 0.00 

riéven van Diensten 

Bijlage G - Invulformulier Tarieven behorend bij IWR2016|<naam aanbesteding> 
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Iwegingsfactor I, i , , i Gewogen kosten 

5.000 € 
5.000 € 

500 £ 

1,000 £ 

1.000 £ -

100 € 1.000 € 500 €'• 3.000 € . , • . "-€ 50.000 € , • • 2.000 € 2.000 € 5.000 € 

100 € 

1.000 £ -

500 £. • ' • • -
500 £ 

500 £ 

200 £ -

Gewogen Tarief Diensten: € -

Toelichting: 

De wegingsfactoren zijn de jaarl i jkse afnames. 

Het product met de opgegeven Tarieven leidt tot 
gewogen kosten per jaar. 

Ingevulde Tarieven worden afgerond op twee 
decimalen. 

De wegingsfactor voor het Toeslag % op de inkoop 
van onderdelen voor Speciale diensten is de 
jaaromzet voor inkoop van onderdelen ten 
behoeve van Speciale diensten. 

cilrjjvlnq • 

•Producten/jaar 

Bijlage G - Invulformulier Tarieven behorend bij lWR2016|<naam aanbesteding> 
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LAM Tarieflijst Producten 

Toelichting: 
Ingevulde Tarieven worden bij de berekening afgerond op twee decimalen. 
Percenta£K worden In de berekening afgerond op Mn decimaal. 

Het secundaire A-merk mag niet gelijk lijn aan het primaire A-merk. 

Productcategorie: Laptops - Windows 13' 

'iWlllllilM : 9K8SS3E33SSESS0 
Primair A-m«rk 

Referentieproduct 1 c 0,0% 0,0% 

Primair A-m«rk 

Referentlepioduct 3 c 
0,0% 0,0% 

flefe ren liep roduct 1 
Rrfe rent ie product 2 
Refer en tie pro duet 3 

€ 
C 
€ 

0.0% 0,0% 0,0% 

l'-AT-y.- . tlum Tariaf p<r stuk excl. BTW MBSSSBMi 
Primair A-merk 

Referenlieproduct 1 € 
0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

Referentieproduct 3 € 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-mefk 
Referenlieproduct 1 C 

0,0K 0,0% 0,0% 

Secundair A-mefk 

Referenlieproduct 2 
Referenlieproduct 3 

t 
€ 

0,0K 0,0% 0,0% 

Productcategorie: Laptops - MacOS 

WsmSmmwiSfWIi^lmSi Tarief per ituh exd. BTW WsmSmmwiSfWIi^lmSi 
Primair A-merk — = - i - = — 

0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 
Referenlieproduct 1 € 0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

Referenlieproduct 2 C 0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

Referenlieproduct 3 C 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk - — 1 — -

0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 
Rèferentiepröduct 1 c 0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referentieproduct 2 € 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Rrferentieproduct 3 C 

0,0% 0,0% 0,0% 

Produacategorie: Laptops - Chrome 05 

• Tarief p«r stuti excl. BTW . — „ 1 
1 1 ' 

0,0% 0,0% 0,0% 
Referentieproduct 1 € 0,0% 0,0% 0,0% 
Referenlieproduct 2 C 

0,0% 0,0% 0,0% 

Referenlieproduct 3 C 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 
Referèntleproduct 1 € 0,0% ao% 0,0% 

Secundair A-merk 

Rd'erentieproduct 2 € . 
0,0% ao% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referèntleproduct 3 t 

0,0% ao% 0,0% 

Prod cteategoiie; Tabiets - tos 

N>«m B8BB3SBSSI 
Primair A-merk 

0,0% 0,0% 0,0% ' 

Primair A-merk 
Referentieproduct 1 € 0,0% 0,0% 0,0% ' 

Primair A-merk 

Referentieproduct 2 € 
0,0% 0,0% 0,0% ' 

Primair A-merk 

Referentieproduct 3 € 
0,0% 0,0% 0,0% ' 

Secundair A-merk — -
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 
Referenlieproduct 1 € 0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referentieproduct 2 € 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referenlieproduct 3 C 
0,0% 0,0% 0,0% 

Productcategorie: Tabiets - Andraid 

[•,•.••,•"::•.•.•,• •.,•:! Na>m 
flllll£^^$iilHIII [•,•.••,•"::•.•.•,• •.,•:! Na>m 

TarirfpcrstukeMl. BTW flllll£^^$iilHIII Uweranciersindsi ' 1 

Primair A-merk 

0,0% 0,0% 0.0% 

Primair A-merk 
Referentieproduct 1 C 

0,0% 0,0% 0.0% 

Primair A-merk 

Referentieproduct 2 € 
0,0% 0,0% 0.0% 

Primair A-merk 

Referenlieproduct 3 € 

0,0% 0,0% 0.0% 

Secundair A-merk 

0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 
R^erentieproduct 1 € 0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referentieproduct 2 € 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referenlieproduct 3 C 

0,0% 0,0% 0,0% 

Productcategorie: Mobiele telefoontoestellen -iOS 

{A , • Naam Tarief per Jtukeul BTW 

' 
0,0% 0.0% 

Referentieproduct 1 € 0,0% 0.0% 
Referenlieproduct 2 C 0,0% 0.0% 

Rrferen lie pro duet 3 C 
0,0% 0.0% 

Secundair A-merk 

0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 
Referentie product I C 0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referent ie pro duet 2 t 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk 

Referenlieproduct 3 e 
0,0% 0,0% 0,0% 

Productcategorie: Mobiele telefoontoestellen - Andiold 

r LaverandarsindcK 

Primair A-merk —- — " 
0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 
Referenlieproduct I c 

0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

Referenlieproduct 2 c 0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

Referenlieproduct 3 € 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A-merk —^— 
0,0% 0.0% 0,0» 

Secundair A-merk 
Refei entieproduct 1 c 0,0% 0.0% 0,0» 

Secundair A-merk 

Referenlieproduct 2 t 
0,0% 0.0% 0,0» 

Secundair A-merk 

Referenlieproduct 3 c 
0,0% 0.0% 0,0» 

Productcategorie: Mobiele telefoontoestellen • Windows 

Primair A-merk 

0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 
Referèntleproduct 1 t 0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

R herent ie product 2 e 0,0% 0,0% 0,0% 

Primair A-merk 

Rrierent ie product 3 c 
0,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A^merk — ——' 
: Ó,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A^merk 
Referent ie product 1 € : Ó,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A^merk 

Rèferentiepröduct 2 C : Ó,0% 0,0% 0,0% 

Secundair A^merk 

Referentieproduct 3 c -

: Ó,0% 0,0% 0,0% 

Bijlage G-Invulformulier Tarieven behorend bij IWR2016| B-V-LAM 
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iVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
Programma IWR 

verslag Expertgroep BVLAM 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

19 oktober 2016 

Afwezig 

UBR HIS 
Programma IWR 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.hisict.nl 

Contactpersoon 

Datum 

13 oktober 2016 

Kenmerk 

Tomas opent de vergadering. Dit overleg betreft een Ingelaste expertgroep om 
Bijlage F - Invulformulier subgunningscriterium kwaliteit en Bijlage G -
Invulformulier Tarieven in detail te bespreken 

Verslag van de vorige keer 
Het betreft een ingelast overleg kort. Verslaglegging vorig overleg Is nog niet 
afgerond. 

Bijlage F en G worden In detail besproken. Diverse detailaanpassing worden direct 
verwerkt In de betreffende bijlagen. 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Datum 
13 oktober 2016 

De volgende punten aanpassingen zijn behandeld: 

Schoonmaak valt onder V. 
Afname losse toetsenbord, dockingstation valt onder LAM. 
DEP: device deployement programma. Experts adviseren om dit expliciet 
te benoemen In de stukken anders vrezen de experts ongewenste 
oplossingen. Dat moet juridisch uitgezocht worden. Het projectteam zegt 
toe de uiteindelijke formulering voor te leggen aan de experts. 
Deelnemers willen de mogelijkheid om het assortiment te beperken voor 
bestellers toebehorend aan een specifieke deelnemer. De hoofdbestellers 
van een deelnemer dienen dit te kunnen Instellen voor tot de Deelnemer 
toebehorende bestellers. De beperkingen dienen analoog aan de 
filtermogelijkheden te kunnen worden ingesteld. De 
assortimentbeperkingen moeten kunnen worden vastgelegd In een 
bestelprofiel. 
Leesbaarheid onderscheid tussen de diverse aanbestedingen BVLAM 
nakijken. 

- -Prijsmodel: 
B&O wordt uit elkaar getrokken van de score voor MVO: score B&O wordt 
150. 
Dit moet nog uitgewerkt worden. 
Tweede A-merk valt in kwaliteit en prijs. 
Onderscheid maken: kort / lang opslag. 
Kosten per maand gelijk aan EASI2010. 

Actiepunteniijst 

fc63^ tBii de scores van de Wensen worden geen . ^ j l 4 - l 0 -20 l6^ 
I punten gegeven als een^inschnjver het veld - j 7 ^ ^ . . ^ ^ J A L ^ " 

É^^^^i W.'Ê^''^^-y'-T^^^^AS"^ 

i 

in ie fzd i f invullen. Dit 
wgrelen^)^ 

project 
'AA 

65 

Scoreberekening : er moet een heldere 
- toelichting worden opgeschreven naast het r 
scoretabel of een verwijzing naar de 
toelichting. Het projectteam maakt een 
voorstel van een geschikte oplossing. 
Juristenj/ragen^of ^het met vragen van een i project, ^ ' 

^tweede merk bij een lOS apparaat juridisch . ^ \ i'̂  
bmogelijk IS • ' . r ' 

'f66i In de referentieproducten worden 13- en 14 project 
inch opgenomen. > ' 

6 7 | :'Ér wordt,eén sfaffélkorting .bijeen afname •: j;'project 
i van honderden producten m bijlage Gy^ - ,J( - ' 
Jtoevoegen L ' _ 

|j68;| Behoefte aan DEP en lopk-alikes uitwerken project 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Datum 
13 oktober 2016 

Afgedane actiepunten 

LHoüdeifS»~.«ï?a^^Jt»DM 
1 Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
1 voorleggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
:EASI2016 voorleggen ter,beoordeling. -•A:T- • -.'AA 

1 Projectteam p - .. -

1 . ;• 

L' r::.^ "TÈ 

I r 
N.a.v. actie 8:mall versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo willen af gaan nemen. 

Deelprojectleiders Juli 2016 

! Arbó: Vciórstél üitwêrkèn zodat deeineiiiefs ruimte 
! hebben órfi arbo iriidclelen wel/niét üit te sluiten. 1 

' 
( JuTr2Ö"l6" ' 

;24 Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de webshop. 

22 juni 
2016 

,27 i Deelnemers hebben behoefte aan een andere 
j staffelindeling dan bij EASÏ.2pi0 Wérkpleklcèn. Beslóten is 
! voor Vasté werkplekken én Beeldschermen'üit te gaan 
! van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen 
j vanaf SO^roductejr. Vervyetken in) b „Ü., 
!'P^araméterS'/' ' •''H'')" ; f:-;- • ''f-'''' ' •-••' • '^ 

\ ^ ^ ^ ' - 'i' 

W'' yy- --W'-
22 juni 
20jT6y ••^•-4 • 

1 
^ 8 Evaluatie levertijd: apart vopr accessoires een voorstel 

uitwerken. Leverancier verplichten aantal en levertijden 
m webshop weer te geven en te garanderen. ™, -

Aug 2016 

| 29 
MÊ' i' 

W- .i''i 

: LBC ëh SBC wórden als zéër compléxëryarén. Besloten is 
! de hórhi én sanctieis öp léyértijde • / .? 
I servicediénstveflénihg te baseren of) een ê̂ ^̂ ^ ,'* '*' 
1 verdeling. 

hr- --iT^-'-T^A 
1 22 juni 
\ 2016 ".' "'"-''l 
1 , ^ i 

po; 
^^^^ 

Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantvyoordelijke contractmanager 
bij het HIS. 

22 juni 
2016 

ï , 

' Ten opzichte van EASI20ip wensen de Experts dat NBD-
r respöhsé'eh vé 
; afgenomen. Verwerken in SLA parameters.; i 

22 juni 
f20Ï?-""'"'"'' 
1 ' . 
1 

^33 Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwerkèn 

Juli 2016 

1. 

1 Extra parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
bijvoorbeeld: doorzichtig I.p.v. zwarte "sealing", hoogte 

1 van pallets en dergelijke. :v- % • • -A-' 

1 Experts i Juli 2016 
i 
i, ,• •„ 

^36 

f . 
•fj.'-i' 

Ergonomie is geen eis op zich. Alle producten binnen een 
categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt 
een proces in voor het beheren van het assórtiment in de 
webshops. 

Deelprojectleiders 22 juni 
2016 

. ' 

I Voor bepaalde producten zöü een minimum kwaliteitseis 
i zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
! beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 
1 Het, projectteam maakt, hiéryoor eèp voorstél,. 4 * ; 

f Deëlproj'ectleiders" 
1 
i 

, „ . , , ' i ^ • . . • ' • „ • • „ , i . . . ,., i : , . ; ' . . : , 

!Juni 2016 • " 
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3 8 

39 
i 

42'. 

PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen 
opleveren 

Experts: Juir2016 

i Online portaal: Navragëh bij achtérbari wat de bëhóeftë - -ir-Ex^^ 
i van jullie organisatie is over de gewenste rollen én 
t-.autorisaties.^.. '.:/•<'• ' - r fe ' A. •.. Ui;:;-

.-Juli 2016 

Ui. 
40.1 Uitwerken Kwaliteitsborging en Auditing. beelprojëctleiders Juli 2016 

t Navragen bij achterban'wat de behoefte is aaii 
; ondersteuning vanuit CGM. ^. T 

i Experts Juli 2016 

Vraag aari de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden.. 

Experts 

Collectief,de inhóud vari.de m_andjes.yaststellen.'j- -
EG-leden melden de inschatting vari de verwachte delen 
van het contract .die door hun niet afgenomen zal worden 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. 

Experts 

: Aarileveren^vari afgunnènten waarorii ben iri'hét-
verleden is mislukt. 

Experts' 

Juli 2016 

30 aug 
2016 

3 0 aug 
2016 

Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes in Word verstrekken aan de 
expertgroepleden. 
Afsterrimen docuiriènt Bijfag§25 - Óvérzlcht 5' t; 
Productcategorieën en Mandjes met achterban.  

18 aug 
2016 

Experts [ 3 0 aug" 
L2016 

Ruimte In de agenda reserveren vóór review BVLAM. Experts 
Het proces van de benchmarktoets per e-niail naar de {; Tomas || sept.2016 ) 
'Experts versturenv.' •̂ .Ji»>:---''-yi';:v.> / •J-jati-'" 
Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan Experts Sept. 2016 
het.projectteani.: _ :.....[ ...T _ 

!r7'sept.2016;'^ i Verslag vari de vorige bijeenkomst -i- dit verslag 
i versturen. 

II Prójèctteam 

Parallel aari de marktcorisultatié wordt aan de experts 
gevraagd om review over bijlage 2 deze week uiterlijk in 
week 36 in te leveren. / 

Experts Wéék 35/ 36 

60 ! Aanleveren van functionele wensen voor de webshops. 
Bijlage 25 ter revievy aanbieden aan de experts. 

62 I [ Aanleveren eisen/specificatie voor zerocllents 

j^seiDt^gie 
9. Sept. 2016^ 
14sep£2ÖT6_] 

Besluitenlijst 

Nr ;il BejluïT 
Er is geen behoefte aan leaseconstructies. 

•2 " I Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanvyege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
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I. ...V' I documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 
( Remote_,Wip£„wor̂ ^^^^ : . ,̂  

\::ill ïA Openingstijden akkoord 
i Parameters: aarijéveren van factuur en aanleveren van rapportages worden 
' Qy§r9ÊQ9II!éü.:;:^„l_-.,,..:-^^ .„ . . ... 
Reparatie on site is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspunten l i js t 

l:Nr-3GSiaildéchtspu^ . . T-J :A. ...-.:-, . .. 
Achterban van alle experts mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 

(Zorgvuldig met de vertrouwelijk informatie omgegaan wordt. 

|2,"':'J Servicecredits toe laten passen in overleg met HIS op deelnemersniyeau 
r s Step - in Rights niag in overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau 

Audit: collectief uitvoeren via CCM bij langlopende dienstverlening 
i Na te gaan of de Vragen die de vorige keer (bij EASI2010) in de NvI's waren gesteld in 
i de PvE's worden opgenomen. Vooral vragen voor het opstellen van de contracten zijn 
;;opgenornen?^ _ _ 
Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

I^7A^ I Voorlopig geen benchmark voor Chromebooken  
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Aandachtspunten n.a.v. reviews 
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Aandachtspunten n.a.v. reviews 

"Schoonmaak werkplek" 
kan in V of LAM. 
Afname van losse 
dockingstation/toetsenborden/muis 
kan in LAM of V. 
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Prijsmodel B-V-LAi^ 

Totaalscorei^ckrifving = ^^orej^^rautet: + Scoreprijs 

Score Kwaliteit wordt berekend in 

Bijlage F - Invulformulier subgunningscriterium kwaliteit 

Scoreprjjs wordt na inschrijving bepaald met: 

Scorepy.ijs = Maximale score^^jj^, — a x (P^ - LP) 

Berekening Pi=PrijSinschrijving in 
Bijlage G - Invulformulier Tarieven 
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Prijsmodel B-V-LAM 

Bijlage F • Invulformulier subgunningscriterium kwaliteit 

- Wensen 
• Diversiteit assortiment 
• B&O 
• MVO 

- Vragen 
• 5 levertijden 
• Afhandeling garantie 

CU 

13 
O 

i 
fD 
CD 
•M 
C 
CU 

E 
CU 
1_ 
(D 
Q. 
CU 
Q 



Prijsmodel B-V-LAM 

Subgunningscriteria + (concept)weging 

Subgunningscriteria Te behalen 
punten 

Maximale 
score 

Kwaliteit 
Wensen 

Beheer & Organisatie 
MVO 410 

1000 

Kwaliteit 
Wensen 

T A-Merk 350 
1000 

Kwaliteit 

Vragen Levertijden 240 

1000 

Prijs 2000 

Maximale score beste prijs-kwaliteitverhouding 3000 

O 
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Prijsmodel B-V-LAM 

Bijlage G - Invulformulier Tarieven 
- Tarieflijst Producten 

• A-merken 
• Tarieven 
• Kortingspercentages 
• CBS-volgfactor 

- Tarieflijst Diensten 
• Tarieven voor dienstverlening 
• Toeslagpercentage 

- Prijsberekening 
• Gewogen som van Tarieven 

(Gewogen som van Tarieven voor Referentieproducten, 
staffels, meerdere jaren, gewogen som van Tarieven voor 
diensten) 

• Pi=PrijSinschrijving o.b.v. verwachte afname 
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IVlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

verslag Expertgroep BVLAM + Strategische keuzes EASI2016 

UBR HIS 
Programma IWR 

Wilhelmina van Pruisenweg 
52 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Datum 

1 november 2016 

Kenmerk 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

22 november 2016 

Afwezig 

opent de vergadering. Deze vergadering is bedoeld om het verschil tussen 
Referentieproducten, Hoofdproducten en Nevenproducten toe te lichten. 

Daarnaast worden openstaande punten uit de reviewcommentaren besproken. 

Mededelingen 
Geen 

Goedkeuring verslagen 
Niet alle verslagen zijn gelezen. Experts kunnen nog commentaren toesturen. 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK D a t u m 
1 november 2015 

Actiepunteniijst 
De Actiepunten 63 tot en met 70 zijn gereed gemeld. 

Belangrijke openstaande punten 
• Schermformaat Laptops 

Experts uiten een aangepaste wens voor zowel 13", 14"en 15". 
De aanwezigen zijn akkoord over een gelijke verdeling van de weging. 
Het projectteam gaat onderzoeken hoe dit kan worden verwerkt. 

• Handleidingen bij producten. De aanwezige zijn akkoord om geen fysiek 
handleidingen te eisen bij producten. Het is wel verplicht een verwijzing 
naar handleidingen van hoofdproducten in de webshop op te nemen. 

• Experts zijn akkoord met wijziging van eisen in bijlage 02 voor Mobiele 
ICT-Werkplekken: 

O Alle laptops moeten leverbaar zijn. Dit stond niet in versie 0.11 
beschreven. 

O Alle tabiets moeten leverbaar zijn. (dus ook diegenen die alleen 
voor Wifi bedoeld zijn. 

• Na enige discussie is besloten om in de Referentieproducten voor 
Beeldschermen, geen ingebouwde webcams in de specificaties mee te 
nemen. 

• Experts zien geen reden op hardwaretokens in accessoires mee te nemen. 
Veelal zijn deze in andere contracten ondergebracht. 

• Aanlevering OS-image voor zowel V als LAM wordt aangepast. Er is 
behoefte aan. 

• De specificaties van Referentieproducten windows-laptops bevatten geen 
waarden voor RAM-geheugen. 
Projectteam gaat argumentatie na voor alle keuzen in Bijlage 24. 
[Uitgangspunt is een toekomstvaste specificatie. Uitgaande van een SSD 
van 256GB en het modernste model laptop uit de zakelijke lijn van een A-
merk levert dit altijd een comfortabele hoeveelheid RAM.] 

• De Gebruikersgroep heeft besloten om Mobile Device Management-
dienstverlening niet meer onder Mobiele communicatie, maar bij LAM 
wordt ondergebracht. Onderdeel hiervan is ook een baliefunctie zoals 
SSC-ict en RWS dit hebben ingericht. 

• Op basis van de input van RWS zijn specifieke BIR beveiligingseisen 
toegevoegd in Bijlage 2. Reviewers wordt gevraagd goed te kijken naar 
deze eisen. 

Nagekomen bericht: 
TPM1.2 VS TPM2.0 
TPM2.0 is vereist voor windowslO. TPM2.0 is niet backwards compatible. Om aan 
te sluiten bij de installed base wordt door organisaties gekozen voor TPM1.2. 
Slechts enkele leveranciers bieden momenteel producten met TPM2.0 en TPM1.2. 
TPM1.2 zal de komende periode worden ultgefaseerd. 
In de specificaties van Referentieproducten beperken we ons tot TPM2.0 of hoger. 
Producten met TPM1.2 zijn als Nevenproduct af te nemen. Daar waar A-merken 
beide versies ondersteunen zijn ze Hoofdproduct beschikbaar. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Pagina 2 van 5 



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Datum 
1 november 2016 

Afgedane actiepunten: 

Nr Actie lilHÖudëF" l("P,éadline" 

28 

r • 
'' : 

18 

22 

2 4 

27 
•TfSi^>">i. 

29 

f 

30 

31 

• fr '4 

35 

36; 

37 

! Aan Expertgroep strategische keuzes EASI2016 
ivooHeggen: voorstel herverdeling aanbestedingen 
•' EASI2016 voorleggen ter beoordeling.  
N.a.v. actie 8:mail versturen met het verzoek aan alle 
deelnemers een bevestiging te sturen of ze wel / niet 
arbo vyillen af gaan nemen. 

f Arbo: Voorstel uitwerken zodat deelnemers ruimte 
' hebben om arbo middelen wel/niet uit te sluiten. : • 
Webshop: SLA Parameter formuleren die toeziet op het 
snel wijzigen van producten in de webshop. 

I Deelnemers hebben behoefte aan een andere : ^ 
i staÏFfelmdelmg dan bij EASI2010 Werkplekken. Besloten IS'IP 
! voor Vaste werkplekken en Beeldschermen uit te gaan >3t 
! van een staffel van 1 tot 50 producten en leveringen - , as, 
' vanaf 50 ,producten. Verwerken m bijlage SLA v ;:: ' y ,tf 
[ parameters ^_ _ ~, ^ 
Evaluatie levertijd: apart voor accessoires een voorstel 1 
uitwerken. Leverancier verplichten aantal en levertijden 
in webshop weer te geven en te garanderen. 

1 LBC en SBC worden als zeer complex ervaren. Besloten is 
I de norm en sancties op levertijden en . " . • 
I servicëdienstverlening te baseren op een 80-20 , . 
Lverdding. , _ - _ '"-'•..i.--'-'':.A:.-..'h-.. 
Welke levertijden realiseert de huidige opdrachtnemer? 
Navraag doen bij de verantwoordelijke contractmanager 
bij het HIS. 

Projectteam 

Deelprojectleiders Juli 2016 

Juli 2016 

22 juni 
2016 
22 juni 
2016 

Aug 2016 

!( 22 juni 
I 2016 

22 juni 
2016 

i Ten opzichte van EASI201Ö wénsen de Experts dat NBD-
1 response en verlengde garantie optioneel kunnen worden 
i afgenomen. Verwerken in SLA parameters. ._ „ 

]r22Tuni' 
!!2oiè 

Bevestiging bestelproces: wellicht differentiëren. 
Aangepast voorstel voor dit proces uitwérken 
Extra parameters/eisen aan het projectteam aanleveren: 
bijvoorbeeld: doorzichtig i.p.v. zwarte "sealing", hoogte 
van pallets en dergelijke.  
Ergonomie is geen eis op zich. Alle producten binnen een 
categorie moeten leverbaar zijn. De projectgroep richt 
een proces in voor het beheren van het assortiment in de 
webshops. 

! Voor bepaalde producten zou een minimum icwaMteltseis 
1 zinvol kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
I beeldschermen en beveiligde USB-sticks. 
i Het projectteam maakt hiervoor een voorstel. 

Experts 

Deelprojectleiders 

Juli 2016 

'Juïi 2016 

22 juni 
2016 

Deelprojectleiders Juni 2016 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK Datum 
1 november 2016 

38 

39 

40 
41 

42 

46 
43 

44 

55 

56 
t 

57 
53 

54 

58 

59 

[ 

rei 
62 
63 

i 
! 

64 

65 

Experts 

Experts 
Experts 

Experts 

PvE Beheer & Organisatie lezen en opmerkingen Experts 
,opleveren,.' ^ . 
ÓnTi,ne^fïa#:'^'Navra^^^ iDÏj^cihtërban wat'"de^'ehoWé" ''^ Experts 
van jullie organisatie is over de gewenste rollen en 
autorisaties. 
Uitwerken Kwaliteitsborging en Auditing. 
Minicompetities: 
Navragen bij achterban wat de behoefte is aan 

i ondersteuning vanuit CCM. 
Vraag aan de achterban : vereiste 
garantieafhandelingstijden. 

[^Collectief de inhoud van de mandjes vaststellen. 
EG-leden melden de inschatting van de verwachte delen 
van het contract die door hun niet afgenomen zal worden 
via hun vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep aan 
de categoriemanager Lucien Claassen. 
Aanleveren van argumenten waarom benchmarken in het 
verleden is mislukt. 
Het document Bijlage 25 - Overzicht Productcategorieën 
en Mandjes in Word verstrekken aan de 
expertgroepleden. 
Afstemmen document Bijlage 25 - Overzicht 
Productcategorieën en Mandjes met achterban. 
Ruimte in de agenda reserveren voor review BVLAM. 
Het proces van de benchmarktoets per e-mail naar de 
Experts versturen. 
Voorstellen voor kwaliteitscriteria per email toesturen aan 
het projectteam. 
Verslag van de vorige bijeenkomst + dit verslag 
versturen.  
Parallel aan de marktconsultatie wordt aan de experts 
gevraagd om review over bijlage 2 deze week uiterlijk In 
week 36 in te leveren.  
Aanleveren van functionele wensen voor de webshops. ' Experts 
Bijlage 25 ter review aanbieden aan de experts. 
Aanleveren eisen/specificatie voor zerocllents 
Bij de scores van de Wensen worden geen punten 
gegeven als een inschrijver het veld niet zou invullen. Dit 
dient nagekeken te worden 
Scoreberekening : er moet een heldere toelichting project 
worden opgeschreven naast het scoretabel of een 
verwijzing naar de toelichting. Het projectteam maakt 
een voorstel van een geschikte oplossing. 
Juristen vragen of het niet vragen van een tweede merk project 
bij een iOS apparaat juridisch mogelijk is. 

Juli 2016 

Juli 2016 

Deelprojectleiders JuN 2016 
Experts JÏÏi l^oTe 

Juli 2016 

Aug 2016 i 
30 aug 
2016 

30 aug 
i:Jöoi6̂ ._, 

Is aug 
2016 

' 30 aug j 
2016 i 

sept.2016 1 
^ j 

Sept. 2016 Experts 
Projectteam ^ ^ ^ p l e i 3 t r 2 0 1 6 

'.-.•wTÊT?-AAv '. ' 
Experts Week 35/ 36 

" Sept.2gi6  
9 Sept2016_ 
14 sept.2016 
14-10-2016 

7-11 

7-11 
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66 ; ïn de feférentieproducten worden i 3 - en 14 inch 
' opgenomen 

jl project " • 
i T  

7-11 ~ —1 

" • 1 
67 Er wordt een staffelkorting bij een afname van honderden project 

producten in bijlage G toevoegen 
7-11 

68 ! Behoefte aan DEP en look-alikes uitwerken J: project 7- ï l 
69 Onderzoeken of wens energystar toegevoegd kan 

worden. 
project 7-11 

^7o; r-/Bmticiperen op Innbvaties zoals smartwatch> virtual 
1 reality brillen... die aan dé Referentie Producten 
i toegevoegd moeten worden. 

j; project' f 
if • ' ' ' 
i' . , • 

i| 
Ir • 

7-11 
i ' 
i 

;• -. ï 

Besluitenlijst 

Besluit 

5 

Er is geen behoefte aan leaseconstructies. 

Wat binnen EG-BVLAM wordt besproken en alle documenten rondom de aanbesteding 
mogen vanwege de gevoeligheid niet verder aan externe partijen worden verspreid._De 
documenten zijn als DepV. (Departementaal Vertrouwelijk) geclassificeerd. 

.MniPi§..Wipe wordt nlet nrieegenomen in de, aanbesteding ___'.£_>.;. 
Openingstijden akkoord . , ' . 

1 Parameters: aanleverenivan fact^^^ aanleveren van rapportages"worden 
IjjN^genomen -'^'d,'.,' ^ ' ̂  , • ':.i..TT^._l  
Reparatie on site is onderdeel van de scope. Deze moet bij één partij belegd worden. 

Aandachtspuntenlijst 

• i r . V 

'mS^m 

i Achterban van alle experts'mogen de verstuurde DepV documenten raadplegen mits er 
i zorgvuldig met de vertrouwelijk informatie omgegaan wordt. 

Servicecredits toe laten passen In overleg met HIS op deelnemersniveau 
! Step - in Rights mag in overleg met CCM toegepast worden op deelnemersniveau  
Audit: collectief uitvoeren vla CCM bij langlopende dienstverlening 

, Na te gaan of de Vragen diè de vorige keer (bij EASI2010) in de NvI's vyaren gesteld in 
! de PvE's "worden opgenomen. .Vooral vragen voor het opstellen van de .contracten zijn 
i_qpgenoméni?___ ' :;J,„il,..;,,„.,. T....  
Voorgestelde garantieafhandelingstijden korter dan 1 maand uit te vragen. 

i Voorlopig geen benchmark voor Chromebooken 
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Verslagen / actielijst 
Nr Actie^ ~' Houder Déadline 

63 

64 

65 

6& 

67 

68 
6d 

4:70.1 

I Bij de scores van de Wénsen worden geen 
I p u nte n g eg eve n "̂a I sî  eé n i n sch ri j ^e r hef vel d 
l niet zou invullen^ Dit dient nagekeken te " 
LWqtxiei1_.^  
Scoreberekening : er moet een heldere 
toelichting worden opgeschreven naast het 
scoretabel of eeri verwijzing naar de 
toelichting. Het projectteam maakt een 
voorstel van een geschikte oplossing, 

i Juristen vragen pf het niet vragen van een-
I tweede merk bij een iÖS apparaat juridisch 
mogelijk is. ' : ^ 

Tomas 

project 

project 

In de refe re ntie produ eten worden 13- en 14 
inch opgenomen 
Er wordt een staffelkorting bij een afname 
van hohdërdën producten in bijlalge G 
toevoegen --A-' A-• -••-•' t -'r. •:-.• 

project 

project 

14-10-2016 

Behoefte aan DEP en look-alikes uitwerken 
Onderzoeken ^of weris energystar toegeyoégd} 
kan worden. 

project 
project 

Anticiperen op innovaties zoals smartwatch, 
Virtual reality brillen... die aan de Referentie 
Producten toegevoegd moeten worden. 

project 

7-11 

7-11 

7-11 

7-11 

7-11 
7-11 
i 
! 
i' 

I  
7-11 
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Plafondtarieven 

Tarief RP3 

Tarief RP2 

Tarief RPi 

Plafondtarief voor alle Hoofdproducten 

Plafondtarief voor Hoofdproducten <=RP2 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

RPi RP- RP. Hoofdproducten 

HoP. HoPp HoP. HOPD 

CU 

O 

CU 
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"CD 
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CD 
Q. 
CU 
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Voor de Referentieproducten (RP^ t/m RP3) gelden de volgende voorwaarden: 

• Tarief < Tarief voor laagste model uit de PCAT waarvoor geldt dat het 
Referentieproduct gelijke of lagere specificaties heeft. 

• Tarief < Tarief voor het hoogste model in de PCAT. 



Plafondtarieven voor Hoofdproducten 

Tarief RP, 

Tarief RPi 

C €400,- ] 
Plafondtarief voor alle Hoofdproducten /<-A 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

i 

i 

^^^^^^ 

Hoofdproducten 
i \ 1 \ > 

RP2 
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Referentie-Hoofd-Neven 

Referentieproducten: fictieve producten ter 
bepaling van Plafondtarieven. Specs'Vuim'' 
geformuleerd in Bijlage 24. 
Hoofdproducten: ectite producten. 

Meest recente model op de Nederlandse markt. 
Aantal Hoofdproducten per Referentieproduct 
beperkt. 
Opdrachtnemer wijst Hoofdproducten aan. 
Prijs in de webshop < Plafondtarief bijbehorend 
Referentieproduct. 

Nevenproducten zijn overige producten. 
Tarief niet begrensd door een Plafondtarief. 
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Verslagen / actielijst 
Nri Actié T' T'' Houder Deadline 

63: 

64 

65 

66 

67 

Bij dé scores van de^Wehseri wórden geen 
punten gegevenAals een4nschrijyer het veld^ 
niet zou invullen. Dit dient nagekeken te 
worden £ ' '2.^ _,,1,_„_,_ A.... .,1.._-..1.1_2„__Z-._„.J-.,__-1 
Scoreberekening : er moet een heldere 
toelichting worden opgeschreven naast het 
scoretabel of een verwijzing naar de 
toelichting. Het projectteam maakt een 
voorstel van een geschikte oplossing. 
Juristen Vragen óf het niet vragen van een^ 
tweede merk bij eenviOS apparaat juridisch' 
mogelijk is. 

Tomas 

project 

project 

68 
69 

70 

In de referentieproducten worden 13- én 14 
inch opgenonien 
Er wordt een staffelkorting Bij een afname ; 
van honderden prodücten in"bijlage G > -
toevoegen • ,̂ ,,.i_.,._,._.__„.,:,i„ 
Behoefte aan DEP en look-alikes uitwerken 
Öndérzoëkerf oT wéns ehergystar^ t̂ ^ 
kan worden. -

project 

project 

JL 
project 
project 

Anticiperen op innovaties zoals smartwatch, 
Virtual reality brillen... die aan de Referentie 
Producten toegevoegd moeten worden. 

project 

14-10-2016 

7-11 

i 7 - l l 
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Plafondtarieven 

Tarief RP^ 

Tarief RP, 

Tarief RP^ 

Plafondtarief voor alle Hoofdproducten 

Plafondtarief voor Hoofdproducten <=RP2 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

RPl RP. RP. Hoofdproducten 

HOPA HoPp HoPr HoPr 
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Voor de Referentieproducten (RP^ t/m RP3) gelden de volgende voorwaarden: 

• Tarief < Tarief voor laagste model uit de PCAT waarvoor geldt dat het 
Referentieproduct gelijke of lagere specificaties heeft. 

• Tarief < Tarief voor het hoogste model in de PCAT. 



Piafondtarieven voor Hoofdproducten 
01 

I-

Tarief RP, 

Tarief RP. 

HoP 

HOPA 

900x600 pixels 

HoP 

r €400,- J) 
Plafondtarief voor alle Hoofdproducten v:^^ _J 

Plafondtarief voor 
Hoofdproducten < = RPi 

Hoofdproducten 
/ \ 1 

RPl 
\ > 

RPz 

1200x800 pixels 1600x1000 pixel? 1600x1000 pixels 
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Referentie-Hoofd-Neven 

Referentieproducten: fictieve producten ter 
bepaling van Plafondtarieven. Specs'Vuim'' 
geformuleerd in Bijlage 24. 
Hoofdproducten: ectite producten. 

Meest recente model op de Nederlandse markt. 
Aantal Hoofdproducten per Referentieproduct 
beperkt. 
Opdrachtnemer wijst Hoofdproducten aan. 
Prijs in de webshop < Plafondtarief bijbehorend 
Referentieproduct. 

Nevenproducten zijn overige producten. 
Tarief niet begrensd door een Plafondtarief. 
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Referentie-Hoofd-Neven 

Afstand tussen Referentieproducten op basis 
van behoefte Deelnemers. 
Beperkte afstand tussen Referentieproducten 

Scherpe Plafondtarieven; 
• Aantal Hoofdproducten beperkt 

(meer standaardisatie); 

Tarief RPj 

Tarief RPi 

Plafondtarief vooralle Hoofd prediicten 

Plafondtarief voor Hoofdpioducten < = RP. 

Plafondtarief voor 
Hoofdprriducteii < = RPi 
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Welke processen houden prijzen 
in webshops scherp? 

Indexatie Plafondtarieven; 
Vrijwillige verlaging Plafondtarieven; 

Losse bestellingen; 
Minicompetities: 
- NOK-gunning mede o.b.v. Tarieven webshop; 
- NOK-gunning mede o.b.v. Plafondtarieven; 
- NOK-gunning mede o.b.v. Index 

Nevenproducten; 
Mogelijkheid tot beëindiging NOK's. 
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Indexatie Plafondtarieven 

Na ieder jaar worden de Plafondtarieven 
(PT) geïndexeerd: 

- CBS-Productenprijsindex (PPI) voor 
computers en randapparatuur. De 
ontwikkeling van de afzetprijzen wordt hierbij 
per jaar vergeleken. 
PPI wordt maandelijks vastgesteld. 

- Bij de ROK-gunning wordt per 
productcategorie een CBS-volgfactor (F) 
vastgelegd. 

Formule indien PPI>0: 
P T n i e u w = P T o u d * ( 1 0 0 % + F * P P I ) 
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Index Nevenproducten 

Na ieder jaar worden de Plafondtarieven 
(PT) geindexeerd: 
- CBS-Productenprijsindex (PPI) voor 

computers en randapparatuur. De 
ontwikkeling van de afzetprijzen wordt hierbij 
per jaar vergeleken. 
PPI wordt maandelijks vastgesteld. 

- Bij de ROK-gunning wordt per PCAT een CBS-
volgfactor (F) vastgelegd. 
(mate waarin CBS-index wordt gevolgd) 
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Formule indien PPI>0: 
PTnieuw = P T o u d * ( 1 0 0 % + F * P P I ) 



I 
Voorbeeld: 
Ontwikkeling Tarief Rp2 

+ 

Introductie 
nieuw model 

1  

Indexatie* 

Vrijwillige verlaging 

Prijsniveau webshop 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

HOPB 

1600x1000 pixels'' 

looptijd 
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* Indexatie: PT,i,,^=PT,,d*(100%+F*PPI) 



Aandachtspunten n.a.v. reviews 
Laptops 

Formaat beeldscherm (13", 14", 15") 
Verdeling gewichten 

Handleidingen 
Voorstel project: alles online in NL of ENG 
Reviewers: ook op papier 

Mobiele ICT werkplekken nu niet in scope: 
Behoefte aan Producten zonder SIM? (zoals wifi-tablet of ipod) 
Behoefte aan laptops met ingebouwde 4G? 

Software 
Behoefte om leveranciers hardware-gebonden software te laten 
installeren? 
Device drivers zijn onderdeel van V en LAM voor zover hardware
gebonden. 

Eis 10.3.3 
Deelnemer dient binnen 60 min. te reageren na gereedmelding van de 
Opdrachtnemer ... 

wat ons betreft is dit haalbaar. 
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Aandachtspunten n.a.v. reviews 

Accessoires 
Hardwaretokens ^ EG: onderdeel van andere overeenkonnsten 

Aanlevering OS-image voor zowel V als LAM 
Laptops 

Formaat beeldscherm (13", 14" 15") 
Verdeling gewichten 

Chrome 
(Aanvankelijk niet belangrijk) 

Books (touchscreen, NGN-touchscreen) 
Boxen 

LAM = persoonsgebonden mobiele apparatuur 
Gok bruikbaar om met elkaar te delen 
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Uitvoeringsorganisatie 
^^^^ BecJrijfsvoering Rijk 
•/ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkri/ksre/aties 
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Te bespreken 

Mededelingen 
Verslagen/actielijst 
Update 
Bijlage 24 
Beoordeling 
WVTTK 

CU 

ZJ 
O 

CU 
> 

"rö 
CD 

4-» 

c 
CU 

E 
CU 

4-> v_ 
CD 
Q. 
CU 
Q 



Verslagen / actielijst 

Goedkeuring verslag 
Geen openstaande actiepunten 
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de volgende keer 

Beoordeling CU 
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Te bespreken 

Mededelingen 
Update 
Verwervingsprocedures 
WVTTK 
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Verwervingsprocedures 

Losse bestelling 
(Zonder Nadere Oproep) 

\A(ebshop/ 

\/yebshoi 

Minicompetitie 
(Met Nadere Oproep) 

Menukaart met opties 

T 

Jl 

Offerteaanvraag 

Gunningsproces 

NGK 
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Bestelling zonder Nadere 
oproep tot mededinging 

Kleine bestellingen in beginsel kleiner dan 
€5000,-
Keuze o.b.v. functionele karakteristieken en 
prijsvergelijking. 
Alleen toegestaan indien geen verplichting 
aangegaan. 
Indien functionele karakteristieken gelijk dan 
bestellen in webshop met laagste Tarief. 
Tarieven gelijk bestelling plaatsen in webshop 
met laagste Plafondtarief. 
Tarief en Plafondtarief gelijk -> bestellen 
o.b.v. loting. 
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Verwervi ngsproced u res 

Losse bestelling 
(Zonder Nadere Oproep) 

Minicompetitie 
(Met Nadere Oproep) 

Webshop/ 

Menukaart met opties 

e b s h y 

Offerteaanvraag 

Gunningsproces 

NGK 
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Minicompetitie 
• Fasel: Opstellen Offerteaanvraag 

- Keuze NOK voorwaarden 
- Keuze subgunningscriteria 

FaseZ: Van toesturen offerteaanvraag tot indienen offerte 
- Toesturen offerteaanvraag 
- Aanmelden van vermeende onregelmatigheden, onrechtmatigheden of 

onjuistheden. 
- Optie: Dag van Inlichtingen 
- Verzoek om nadere informatie 
- Nota van inlichtingen 
- Indienen offerte 
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Fase3: Van ontvangst van de offertes tot definitieve gunning 
- Opening van de offertes 
- Beoordeling van de offertes en gunningsbeslissing 
- Wachttermijn 
- Gunning en start van de uitvoering 



Nadere oproep tot mededinging 

• Menukaart NOK-voorwaarden 
- Exclusief recht 
- Projectbestelling 
- Selectie acceptatietest 

• Nadere eisen 
• Menukaart subgunningscriteria 

- Prijs 
- Kwaliteit (wensen) 
- Diensten 
- Speciale producten en/of diensten 
- Functionele productselectie Menukaart met opties 
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Menukaart NOK voorwaarden 

Exclusief recht 
(Exclusief recht verstrekken onn benoennde producten 
en diensten te leveren) 

Projectbestelling 
(selectie aan producten en diensten - en een bepaalde 
omvang - afnemen tegen een vast Tarief - en afname 
in een bepaalde periode) 

Selectie acceptatietest 
(Ontbindende voorwaarden indien Product niet voldoet) 

CU 

ZJ 
O 

i 
CD 
CD 

4 - J 

c 
CU 

E 
CU 

4 - J 
CD 
Q . 
CU 



Menukaart subgunningscriteria 
Verplicht: 
• Prijs (V) 

- Prijsvergelijking 
- Functioneel mandje 
- Plafondtarieven 
- Prijsindex Nevenproducten 

Optioneel: 
Diensten 

• Kwaliteit 
- Levertijd 
- Aanvullende kwaliteitseisen en -wensen 

Speciale Producten en Diensten 
- Geen wijzigingsprocedure 

Nadere Specificaties 
Prod uctacceptatietest 
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Ondersteuning menu-opties 
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Functionele specificaties voor Tal 

A r t i k e l n u n i m e r : 

lil'lli'iiHi 

Maxtrriate Score p, 

MtKïiial? Score i^_, 

Oe Deelr !er i?rbepadlTde n iaïèvan Itv/atitel: in pnjs/lcwalltel':sverhoL'Cing: 

O G'Jratng cp assen ót oi'^ 

O Gur^ftJic rrtx fwider nedrJi ookYiiiieii 

Taheflijst-Producten 

H e r h / t y p e d a t h n n i l l r n g g e e f t a a n h e t Q e v r a a g d e P t v d u c t 

smar tphone and ro id 

Kwaliteit: Nadere wensen 
Techniek / Beheer en ,Organ isa t ie / Maa tschappe l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e m e n 

To ta len - - > l e behal^r 1.000 Score: 1000 

W-02 

W-O 3 

W-04 

Tarief per Product ; 

Tarief per Product ; 

Tariaf per Product : 

Tarief per Product : 

Tar ief per Product : 

to'aalscore, w<nt de 
i r rT ie :d*r iOögi :e 
; BIJ geli jke 

svolgi lQUng.  
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