
 

   

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aanbestedingsleidraad Meubilair Abdijcomplex 

 
Provincie Zeeland  

Europese aanbesteding, openbare procedure 
 
 

 



 

 
Aanbestedingsleidraad openbare EU aanbesteding Meubilair Abdijcomplex 

Pagina 2 van 60 

 

 
 
 
 
 
 

Aanbestedingsleidraad Meubilair Abdijcomplex 

 
Provincie Zeeland  

Europese aanbesteding, openbare procedure 
 
 
 
 
 

  
 
Datum:   20 april 2018 
Dossiernummer: DIG00370007 
Status:   Definitief 1.0  



    

 
Aanbestedingsleidraad openbare EU aanbesteding Meubilair Abdijcomplex 

Pagina 3 van 60 

Inhoudsopgave 
Begrippenlijst 5 
1. Inleiding 7 

1.1. Algemeen 7 
1.2. Keuze aanbestedingsprocedure 7 
1.3. Tenderned 8 
1.4. Beschrijving van de aanbestedende diensten 8 
1.5. Beschrijving en doel van de aanbesteding 9 
1.6. Een klacht indienen 9 

2. Aanbestedingsplanning en inschrijvingsprocedure 11 
2.1. Procedure 11 
2.2. Tijdschema aanbesteding 11 
2.3. Contactpersonen 12 
2.3.1. Contactpersoon Opdrachtgever 12 
2.3.2. Contactpersoon inschrijver 12 
2.4. Nota van Inlichtingen 12 
2.4.1. Indienen van vragen 12 
2.4.2. Nota van Inlichtingen 12 
2.4.3. Rangorde documenten 13 
2.5. Totstandkoming contractuele verplichtingen 13 
2.6. Inschrijvingsprocedure 13 
2.6.1. Indienen van een inschrijving 13 
2.6.2. Opening en beoordeling van de inschrijvingen 14 
2.7. Bindende voorwaarden tot inschrijving 15 
2.7.1. Algemene Voorwaarden 15 
2.7.2. Kostenvergoeding 15 
2.7.3. Bedragen 15 
2.7.4. Integrale kostprijs 15 
2.7.5. Vertrouwelijkheid 15 
2.7.6. Intellectueel eigendom aanbestedingsstukken 15 
2.7.7. Prijsonderhandelingen 15 
2.7.8. Strategische inschrijving 16 
2.7.9. Aanpassing Programma van Eisen en Wensen 16 
2.7.10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 16 
2.7.11. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen 16 
2.7.12. Inschrijven onder voorwaarden 16 
2.7.13. Inschrijving op gedeelte opdracht 16 
2.7.14. Varianten (alternatieven) 16 
2.7.15. Wet arbeid vreemdelingen 17 
2.7.16. Gestanddoening termijn 17 
2.7.17. Verstrekte gegevens 17 
2.7.18. Geheimhouding 17 
2.7.19. Staken bedrijfsactiviteiten 17 
2.7.20. Ontbreken informatie 17 
2.7.21. Ondertekening Uniform Europees Aanbestedingsdocument 17 
2.7.22. Informatie over verplichtingen inschrijvers 18 

3. Programma van eisen 19 
3.1. Schriftelijke presentatie ‘aangeboden meubilair’ 19 
3.2. Boeteclausule 19 
3.3. Minimumeisen duurzaamheidsaspecten 19 
3.4. Levertijd gebouw G. 19 
3.5. Nieuwe ontwikkelingen 19 
3.6. Facturering Provincie Zeeland 19 

4. Selectieprocedure 21 
4.1. Wijze van beoordelen van de inschrijvingen 21 
4.1.1. Beoordelingscommissie 21 
4.1.2. Beoordeling 21 
4.2. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 22 
4.2.1. Uitsluitingsgronden 22 
4.2.2. Selectiecriteria 23 
4.3. Inschrijven met beroep op derden 24 
4.4. Samenwerking met andere ondernemingen 25 
4.4.1. Inschrijving samenwerkingsverband 25 
4.4.2. Inschrijven hoofdaannemer/onderaannemer(s)constructie 25 



 

 
Aanbestedingsleidraad openbare EU aanbesteding Meubilair Abdijcomplex 

Pagina 4 van 60 

 

 

5. Beoordeling inschrijvingen 27 
5.1. Gunningsprocedure 27 
5.1.1. Programma van eisen 27 
5.2. Gunning op basis van BPKV 27 
5.2.1. Gunningscriteria 28 
5.3. Beoordelingssystematiek 28 
5.4. Beoordeling Gunningscriteria Kwaliteit 29 
5.5. Subgunningcriterium K1 Duurzaamheidsaspecten – 25 punten 29 
5.5.1. K1a. Visie op duurzaamheidsontwikkelingen – 5 van de 25 punten 30 
5.5.2. K1b. Gezonde medewerkers – 6 van de 25 punten 30 
5.5.3. K1c. Circulair ontwerpen van producten – 8 van de 25 punten 30 
5.5.4. K1d. Sluiten van de kringloop – 6 van de 25 punten 30 
5.6. Subgunningcriterium K2 Esthetiek van meubilair – 25 punten 31 
5.6.1. K2a. Proefopstelling - 15 van de 20 punten 31 
5.6.1.1. K2a. 1) Kwaliteit en Functionaliteit: 32 
5.6.1.2. K2a. 2) Esthetiek: 32 
5.6.2. K2b. Beoordeling van schriftelijke presentatie gevraagd meubilair – 10 van de 20 punten 32 
5.6.2.1. Schriftelijke presentatie ‘aangeboden meubilair’ 32 
5.7. Subgunningcriterium K3 Levertijd – 10 punten 32 
5.7.1. K3. Levertijd meubilair in raamovereenkomst 32 
5.8. Gunningcriterium Prijs – 40 punten 33 
5.8.1. Indexering 34 
5.9. Bepaling van de Beste Prijs Kwaliteitverhouding (BPK) 34 
5.10. Voorgenomen gunningsbeslissing 34 
5.11. Stand still periode 34 
5.12. Definitieve gunning 35 

Bijlage 1 - Programma van Eisen 36 
Bijlage 2 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument 37 
Bijlage 3 - Verklaring omtrent inschrijving 38 
Bijlage 4 - Referentie voor kerncompetentie 39 
Bijlage 5 - Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Zeeland 40 
Bijlage 6 - Boeteclausule 41 
Bijlage 7 - Conceptovereenkomst 42 
Bijlage 8 - Prijzenblad + afname Gebouw G 44 
Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn en tekeningen gebouw G 45 
Bijlage 10 - Omschrijving en foto’s oud meubilair 46 
Bijlage 11 - Plattegronden Abdijcomplex 52 
Bijlage 12 - Verklaring minimumeisen Duurzaamheidsaspecten 53 
Bijlage 13 - Circulair ontwerpen van producten 56 
Bijlage 14 - 6 categorieën circulair design 57 
Bijlage 15 - Land in Zee merkstijlen boek 59 
Bijlage 16 - Inschrijfblad Schouw 60 

 

  



    

 
Aanbestedingsleidraad openbare EU aanbesteding Meubilair Abdijcomplex 

Pagina 5 van 60 

Begrippenlijst 
Aanbesteding Een wijze van inkoop waarbij meerdere ondernemingen in de 

gelegenheid worden gesteld om aanbiedingen in te dienen ten 
behoeve van het verwerven van een opdracht, de aanneming van werk 
of het sluiten van een koop, huur, raam- of concessieovereenkomst. 

Aanbestedingsstukken Alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door 
Opdrachtgever in procedure zijn gebracht. 

Conceptovereenkomst Door een conceptovereenkomst op te nemen bij de 
aanbestedingsdocumenten kunnen potentiële Inschrijvers 
kennisnemen van de voorwaarden van de te sluiten overeenkomst. 

Contractbegeleider 
Opdrachtgever 

De door Opdrachtgever aan te wijzen persoon/personen die het 
toezicht uitoefent/uitoefenen op de naleving van de verplichtingen uit 
de overeenkomst. De naam/namen en het 
telefoonnummer/telefoonnummers van deze persoon/ personen 
worden in de opdrachtbrief bekendgemaakt. 

Uniform 
aanbestedingsdocument 

De standaardverklaring waarin een aantal minimale bijzondere 
voorwaarden ten aanzien van de Inschrijver zijn opgenomen. 

Eisen en Wensen Eis: indien hier niet aan wordt voldaan betekent dit dat de inschrijving 
terzijde wordt gelegd (knock-out criterium). 
Wens: deze wordt meegenomen in de beoordeling van de Inschrijving. 

BPKV Beste Prijs Kwaliteitsverhouding. Dit kan inhouden dat alleen het 
gunningscriterium Laagste Prijs wordt gebruikt, maar ook een 
combinatie van Kwaliteitscriteria en Prijs. 

Geschiktheidseisen Eisen inzake financiële en economische draagkracht, technische 
bekwaamheid en beroepsbekwaamheid als mede 
beroepsbevoegdheid als bedoeld in afdeling 2.3.5. Aanbestedingswet. 

Inschrijfprijs (gewogen 
Prijs) 

Inschrijver biedt een prijs aan door het invullen van het bijgevoegde 
Prijzenblad. Deze Prijs is een gewogen Prijs op basis van de 
prognoses van het verbruik. Aan deze prognoses kunnen geen 
rechten worden ontleend. De Inschrijfprijs waarmee vergeleken wordt 
is: Som Gewogen Prijs gebaseerd op prognose per bestekpost x tarief 
per bestekpost. 

Inschrijver Een aanbieder die een inschrijving uitbrengt aan Opdrachtgever op 
basis van dit aanbestedingsdocument. Na de gunning dient (daar waar 
het van toepassing is) de term 'Inschrijver' gelezen te worden als 
'Opdrachtnemer'. 

Inschrijving De aanbieding, inclusief de bijbehorende documenten, van een 
Inschrijver. 

Intellectueel eigendom Is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in 
nationale en internationale verdragen (auteursrecht, octrooirecht et 
cetera.) 

Nota van Inlichtingen Nadere inlichtingen, aanvulling of beperkte wijziging van de 
Aanbestedingsleidraad en de bijbehorende documenten, alsmede 
antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen die dienen tot 
verduidelijking van de Aanbestedingsleidraad en de bijbehorende 
documenten. 

Inschrijving of Offerte Het geheel van aanbiedingsbrief en gevraagde informatie zoals 
omschreven in deze Aanbestedingsleidraad. 

Aanbestedingsleidraad Het document waarin Opdrachtgever alle informatie heeft opgenomen 
die relevant is voor het kunnen uitbrengen van een goede aanbieding 
in het kader van de Aanbesteding waarop deze Aanbestedingsleidraad 
betrekking heeft. 

Ondernemer de organisatie of combinatie van organisaties die van Opdrachtgever 
de opdracht heeft gekregen de leveringen volgens de nieuwe opdracht 
voor Opdrachtnemer uit te voeren. 

Opdrachtgever Provincie Zeeland  

Opdrachtnemer  Degene die de opdracht heeft verworven. 
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Programma van Eisen en 
Wensen 

Beschrijving van de Eisen en Wensen die worden gesteld aan de 
opdracht. 

Uitsluitingsgronden De algemene gronden waarop een Inschrijver van deelneming aan 
een opdracht wordt uitgesloten. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Algemeen 
Deze Aanbestedingsleidraad betreft de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure 
om een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de levering van los meubilair 
voor Provincie Zeeland, gevestigd in het Abdijcomplex, te Middelburg. Hieronder wordt onder 
andere verstaan; bureaus, bureaustoelen, vergadertafels en -stoelen, lounge werkplekken, 
kasten, zitjes, enz.. 
 
Op dit moment wordt gebouw G van het Abdijcomplex verbouwd. Gebouw G is een sterk 
verouderd gebouw dat niet meer aan de huidige Arbo-eisen voldeed. Bij het opstellen van het 
programma van eisen voor de verbouwing van G is rekening gehouden met een flexibel 
kantoorconcept en bij de inrichting hiervan moet het Zeeuws DNA en de Land in Zee merkstijl 
(zie voor meer informatie de kleurenwaaier in bijlage 9 en bijlage 15 Land in Zee merkstijlen) 
worden ingebed. In het gebouw worden onder andere de Statenfracties en de Statengriffie 
gehuisvest. Er worden zoveel mogelijk duurzame en biobased materialen toegepast.  
 
Het gebouw is zo ontworpen dat het uitnodigt tot samenwerken, elkaar ontmoeten en stimuleert 
en ondersteunt zo optimaal het opgaven gestuurd werken. Medewerkers kunnen tijd en plaats 
onafhankelijk werken en hebben geen eigen bureau meer. Oplevering van gebouw G zal rond 
medio september dit jaar plaatsvinden. In deze aanbesteding noemen we dit Fase 1. 
 
Fase 2 is de fase die betrekking heeft op de komende jaren en het is de bedoeling dat het huidige 
meubilair en ook de uitstraling en inrichting van de overige gebouwen wordt aangepast aan de 
behoefte die samengaat met flexibel werken. De gebouwen dienen een frisse en hedendaagse 
uitstraling te krijgen en het meubilair moet ondersteunend zijn aan deze nieuwe werkvorm. De 
prognose is dat deze aanpassingen in de komende jaren worden doorgevoerd. De meubellijn die 
voor gebouw G aangeschaft gaat worden is onderdeel van de raamovereenkomst voor Fase 2 
en heeft dus betrekking op de meubellijn voor de komende jaren.  
 
NB: De vergaderzaal (Statenzaal) van Provinciale Staten en de historische Admiraliteitszaal 
behoren niet bij de scope van deze aanbesteding. 
 
Op deze Europese aanbesteding zijn de Richtlijn 2014/24/EU en de per 1 juli 2016 gewijzigde  
Aanbestedingswet 2012 van toepassing. 
 
Opdrachtgever is voornemens aan de hand van deze aanbestedingsleidraad de opdracht te 
gunnen aan de inschrijver met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV). 
 
De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is gepland op 11 juli 2018. 
 
Deze Aanbestedingsleidraad bevat: 

 Inleiding, nadere omschrijving Opdrachtgever, doel van de aanbesteding, beschrijving 
van de opdracht (hoofdstuk 1); 

 Aanbestedingskader en inschrijvingsprocedure (hoofdstuk 2); 

 Opdracht (hoofdstuk 3) 

 Selectieprocedure (hoofdstuk 4); 

 Beoordeling inschrijvingen (hoofdstuk 5); 

 Tot slot een aantal bijlagen. 
 
Bij deze procedure kunnen alle belangstelle inschrijvers naar aanleiding van de publicatie van de 
betreffende opdracht op www.tenderned.nl en de Tender Electronic Daily (TED) het beschrijvend 
document opvragen en een inschrijving doen. Alle schriftelijke communicatie over deze 
aanbesteding verloopt via www.tenderned.nl. 
 
1.2. Keuze aanbestedingsprocedure 
Met het oog op de eenduidige eisen, de transparante markt en de begrote waarde van de nieuwe 
opdracht heeft Opdrachtgever voor deze aanbesteding gekozen voor een Europese openbare 
procedure.  

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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1.3. Tenderned 
Met betrekking tot Tenderned attendeert Opdrachtgever inschrijver op de site van Tenderned; 
www.tenderned.nl en de daar genoemde informatie voor ondernemers, in het bijzonder het 
gebruik van eHerkenning. 
 
De Aanbestedingsleidraad met alle bijbehorende bijlagen zijn met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden, onduidelijkheden, procedurefouten en/of 
tegenstrijdigheden constateren, dan wel anderszins bezwaren hebben tegen de procedure, de 
voorwaarden en/of eisen, alsmede de beschreven beoordelingssystematiek, dan dient u deze zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk woensdag 9 mei 2018, 12.00 uur omwille van de voortgang en 
efficiëntie van de procedure aan Opdrachtgever kenbaar te maken op de wijze als vermeld in 
paragraaf 2.4.1. Vermeldt u daarbij tevens een opgave van consequenties en/of tekstvoorstellen. 
Hetzelfde geldt voor eventuele bezwaren tegen (delen van) deze Aanbestedingsleidraad 
(bijvoorbeeld met betrekking tot criteria, termijnen en werkwijze). Opdrachtgever behandelt uw 
berichten in de inlichtingenprocedure vermeld onder bovengenoemde paragraaf. Indien u na de 
verstrekking van de Nota van Inlichtingen nog onvolkomenheden, onduidelijkheden, 
procedurefouten en/of tegenstrijdigheden constateert, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk tien (10) dagen voor de sluitingsdatum vóór het indienen van de inschrijving, kenbaar te 
maken aan Opdrachtgever door berichtgeving via www.tenderned.nl bij de gepubliceerde 
aankondiging voor deze aanbesteding.  
Indien naderhand blijkt dat onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in deze 
Aanbestedingsleidraad zitten en deze niet door de inschrijver zijn gemeld, zal dit in het voordeel 
van Opdrachtgever als aanbestedende dienst worden uitgelegd. 
 
1.4. Beschrijving van de aanbestedende diensten 
Opdrachtgever is Provincie Zeeland met adres: 
 
Provincie Zeeland 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 
 
Bezoekadres: 
Provincie Zeeland 
Abdij 6 
4331 BK Middelburg 
 
Politiek bestuurlijke organisatie 
Provinciale Staten (PS) van Provincie Zeeland zijn het aanbestedende orgaan. Voor het dagelijks 
bestuur is het College van Gedeputeerde Staten (GS) verantwoordelijk. 
 
Ambtelijke organisatie 
De provinciale organisatie bestaat uit de directie en verschillende afdelingen. Naast de afdelingen 
bestaat er een concernstaf en kabinet. De leiding van de provinciale organisatie is in handen van 
de directie. Daarnaast is er de door de werkgeverscommissie van Provinciale Staten 
aangestuurde statengriffie en de onafhankelijke Rekenkamer Zeeland. In totaal werken ongeveer 
530 mensen bij de Provincie. 
 
Meer informatie betreffende de organisatie van Provincie Zeeland kunt u vinden op de website 
www.zeeland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tenderned.nl/
http://www.zeeland.nl/
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1.5. Beschrijving en doel van de aanbesteding 
Opdrachtgever ziet de uitvoering van deze opdracht als één geheel met één meubellijn, daarom 
wordt in de procedure geen onderverdeling gemaakt in percelen.  
De aanbestedende dienst beoogt met deze aanbesteding één (1) Opdrachtnemer te contracteren 
die het meubilair voor het Abdijcomplex levert. 
 
U dient uw inschrijving volledig te baseren of het gevraagde in deze Aanbestedingsleidraad 
inclusief het Programma van Eisen. Het indienen van varianten/alternatieve oplossingen is niet 
toegestaan.  
De vorming van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van: 

 de bepalingen van deze Aanbestedingsleidraad inclusief de bijbehorende bijlagen 

 de concept raamovereenkomst 

 de eventueel opgemaakte Nota’s van Inlichtingen  

 de definitief gegunde inschrijving 
 

De initiële looptijd van de raamovereenkomst loopt vanaf datum ondertekening tot 31 december 
2021, daarin is inbegrepen de order voor het meubilair van gebouw G.  
 
Daarbij bestaat de mogelijkheid dat 4x tot verlenging van steeds 2 jaar zal worden overgegaan. 
De optie tot verlengen berust uitsluitend bij de aanbestedende dienst.  
De totale periode van de raamovereenkomst is maximaal 3,5 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11,5 jaar. 
 
Voor deze periode is gekozen omdat: 

 Het Abdijcomplex slechts fasegewijs (intern) wordt opgeknapt en gerenoveerd. De 
huidige verwachting/prognose is dat dit de komende plm. 7-10 jaar gaat gebeuren. 
Gedurende deze periode zal ook het concept van flexibel werken en een toenemende 
mate van samenwerking met externe partners plaatsvinden. De uitstraling van een 
moderne meubellijn is hierbij van belang. 

 Provincie Zeeland zoekt een partner waarmee een langdurige relatie kan worden 
opgebouwd. Hierdoor verkrijgen de medewerkers in hun dagelijks werk optimale 
ondersteuning op gebied van meubilair en Arbo-omstandigheden. 

 Provincie Zeeland hecht veel waarde aan circulair inkopen en het is daarom een 
belangrijk onderdeel van deze aanbesteding. Circulariteit in optima forma is echter het 
fysiek terugnemen van geleverde producten aan het einde van de levensduur. Concreet 
komt dit terug in de gevraagde restwaardeprijs en de afnameverplichting wanneer het 
meubilair na 7 jaar door Opdrachtgever aangeboden wordt aan de leverancier.  

 
De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 11 juli 2018. 
 
De eerste concrete uitvraag (en order) binnen de raamovereenkomst wordt meegenomen in deze 
aanbesteding en heeft betrekking op de verbouwing van gebouw G. 
 
Na deze initiële uitvraag zal het benodigde meubilair voor de rest van de looptijd van de 
raamovereenkomst op basis van behoefte besteld worden. Naar verwachting zal de komende 
jaren € 100.000 euro per jaar uitgegeven worden aan vernieuwing van het meubilair. 
Over de omvang van deze orders zijn vooralsnog geen concrete uitspraken te doen. Het betreffen 
prognoses en er zijn geen afnameverplichtingen binnen deze raamovereenkomst van toepassing. 
Aan deze prognoses kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
1.6. Een klacht indienen 
Een aanbestedingsprocedure kan aanleiding geven tot inhoudelijke vragen of opmerkingen over 
de aanbestedingsprocedure of over de wijze van aanbesteden. Deze vragen en opmerkingen kan 
een ondernemer stellen tijdens de aanbestedingsprocedure en deze worden beantwoord in de 
Nota van Inlichtingen. Blijft naar de mening van de ondernemer een reactie uit of is hij het niet 
eens met de reactie dan kan hij een klacht indienen. Opdrachtgever heeft er voor gekozen voor 
eventuele klachten met betrekking tot deze aanbesteding een klachtenmeldpunt in te stellen. 
Hierbij zal de procedure worden gevolgd als aangegeven in de definitieve versie 
"Klachtenafhandeling bij aanbesteden". Voor de inhoud van deze regeling zie: 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-
aanbesteden    
Uw eventuele klachten kunt u, conform het gestelde in deel 1 van de bovengenoemde 
"Klachtenafhandeling bij aanbesteden", enkel per e-mail indienen op het volgende mailadres: 
klachtenaanbesteding@zeeland.nl ter attentie van het college Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, met in de onderwerp regel: de naam van aanbesteding en de contactpersoon (zoals 
vermeld in paragraaf 2.3). 
De afhandeling van uw klacht zal plaatsvinden conform het gestelde in III.4 als opgenomen in 
deel 1 van de bovengenoemde "Klachtenafhandeling aanbesteden". 
Wij willen u er op wijzen dat de procedure voor deze klachtenregeling niet is bedoeld voor het 
verkrijgen van eventueel benodigde verduidelijkingen met betrekking tot het gestelde in de 
aanbestedingsstukken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen als aangegeven in paragraaf 2.4.1 van deze Aanbestedingsleidraad. 
 
Indien de klager zich niet kan verenigen met de uitspraak van de klachtencommissie van 
Opdrachtgever op de ingediende klacht, dan kan de klager zich wenden tot de Commissie van 
Aanbestedingsexperts (zie artikel 4.27 van de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012), 
zoals deze door de Minister van Economische Zaken is ingesteld. Indien klager een klacht indient 
bij de hiervoor genoemde Commissie van Aanbestedingsexperts, verzoekt Opdrachtgever de 
klager een afschrift van de ingediende klacht toe te zenden aan de contactpersoon van deze 
aanbesteding. 
 
Wellicht ten overvloede vermeldt Opdrachtgever de onderstaande punten: 

 Het staat belanghebbende/klager vrij een gerechtelijke procedure aan te spannen, zoals 
in deze Aanbestedingsleidraad staat beschreven. 

 Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze 
aanbestedingsprocedure. 

 Een door de Commissie van Aanbestedingsexperts gedane uitspraak is niet bindend voor 
Opdrachtgever tenzij, door middel van een gerechtelijke uitspraak door de bevoegde 
rechter, hier vervolg aan wordt gegeven.  

Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil. Opdrachtgever is vrij om al 
dan niet te besluiten tot opschorting van de procedure. 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden
mailto:klachtenaanbesteding@zeeland.nl
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2. Aanbestedingsplanning en inschrijvingsprocedure 
 
2.1. Procedure 
Dit aanbestedingsdocument beschrijft de voorwaarden die op deze aanbestedingsprocedure van 
toepassing zijn en de eisen waaraan u en uw inschrijving moeten voldoen. Deze Europese 
aanbesteding vindt plaats conform de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze 
Europese aanbesteding zijn de Richtlijn 2014/24/EU en de per 1 juli 2016 gewijzigde 
Aanbestedingswet 2012 van toepassing. De aanbesteding vindt geheel digitaal plaats via 
www.tenderned.nl. Tevens zal alle schriftelijke communicatie via www.tenderned.nl verlopen. 
U wordt uitgenodigd om een inschrijving in te dienen op basis van deze Aanbestedingsleidraad 
inclusief alle toegevoegde bijlagen. 
 
2.2. Tijdschema aanbesteding 
In onderstaand tijdschema staat de indicatieve planning, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht 
wordt genomen om de datum van aanbesteding aan te houden. Inschrijvers kunnen aan de 
planning geen rechten ontlenen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om van deze 
planning af te wijken. Indien een wijziging van het tijdschema aan de orde is, zal Opdrachtgever 
een aangepaste planning via www.tenderned.nl door middel van een bericht bekend maken. 
 

Planning Data 

Publicatie op Tenderned Vrijdag 20 april 2018 

Schouw van Abdijcomplex en overtollig 
meubilair* 

Maandag 7 mei 2018, 14:00 uur 

Uiterste datum voor het indienen van vragen Woensdag 9 mei 2018, 12:00 uur 

Verzenden Nota van Inlichtingen Woensdag 16 mei 2018 

Indienen van eventuele vragen n.a.v. gegeven 
antwoorden in 1e Nota van Inlichtingen 

Woensdag 23 mei 2018, 12:00 uur 

Verzenden van antwoorden 2e Nota van 
Inlichtingen  

Vrijdag 25 mei 2018 

Uiterste datum inschrijving + tijd Dinsdag 5 juni 2018, 10.00 uur 

Openen Inschrijvingen Dinsdag 5 juni 2018, 11.00 uur 

Beoordeling Inschrijvingen  Donderdag 7 juni t/m maandag 11 juni 2018 

Proef met proefopstelling** Maandag 18 juni 2018 

Verzenden brief voornemen tot gunning 
alsmede afwijzingsbrieven  

Woensdag 20 juni 2018 

Definitieve gunning Woensdag 11 juli 2018 

 
*Schouw van Abdijcomplex en overtollig meubilair 
Wanneer een gegadigde deel wil nemen aan de bezichtiging dient gegadigde zich door gebruik 
van het formulier dat u kunt vinden in bijlage 16, hier uiterlijk vrijdag 4 mei 2018, 12.00 uur op te 
geven via het e-mailadres: aanbesteding@zeeland.nl  
Opdrachtgever wijst nadrukkelijk op:  
- Het feit dat tijdens de bezichtiging geen vragen kunnen worden gesteld. De vragen die 

gegadigde heeft kunnen gesteld worden via de Nota’s van Inlichtingen. 
- Het feit dat gegadigden op tijd aanwezig dienen te zijn. Wanneer gegadigde onverhoopt te 

laat aanwezig is, is gegadigde daar zelf verantwoordelijk voor en kan geen aanspraak maken 
op de al eerder gegeven informatie. 

 
**Proef met proefopstelling  
Donderdag 14 juni 2018, tussen 09.00 uur en 16.00 uur dient Inschrijver zijn/haar proefopstelling 
te leveren en monteren op een nader aan te geven ruimte in het Abdijcomplex.  
Zo spoedig mogelijk na 11 juni 2018 zullen Inschrijvers worden geïnformeerd of men nog een 
kans maakt en eventueel kunnen afzien van het meedoen aan de proefopstelling. 
 
 
 
 
 

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
mailto:aanbesteding@zeeland.nl
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2.3. Contactpersonen 
2.3.1. Contactpersoon Opdrachtgever 
De aanbesteding wordt begeleid door het cluster Inkoop van Provincie Zeeland. Voor vragen met 
betrekking tot de aanbestedingsprocedure en de inhoud van de opdracht kunt u uitsluitend 
schriftelijk via een bericht terecht op www.tenderned.nl. 
Alle correspondentie dient schriftelijk te geschieden. In dit kader hebben mondelinge 
toezeggingen geen enkele rechtsgeldigheid en worden telefonische vragen niet in behandeling 
genomen. 
Het is niet toegestaan functionarissen van Opdrachtgever in het kader van deze 
Aanbestedingsleidraad te benaderen. Bij constatering hiervan behoudt Opdrachtgever zich het 
recht voor de aanbieder uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. 
 
Contactpersoon Provincie Zeeland Functie 
Dhr. C.R. Tromp Inkoopadviseur 
bij afwezigheid: dhr. M.C. Scherpenisse Inkoopadviseur 
  
2.3.2. Contactpersoon inschrijver 
Opdrachtgever wenst het contact met u als inschrijver te laten verlopen via één contactpersoon 
van uw onderneming. De namen, adressen en overige relevante contactgegevens dient u op te 
nemen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor aanbestedingsprocedures bij uw 
inschrijving. De contactpersoon dient gemachtigd te zijn om namens uw onderneming te kunnen 
optreden. De contactpersoon beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende 
mate om zo de communicatie juist te laten verlopen. Indien tijdens de aanbestedingsprocedure 
een nieuwe contactpersoon wordt aangewezen, dan stelt u Opdrachtgever daarvan onmiddellijk 
via Tenderned op de hoogte. 
 
2.4. Nota van Inlichtingen 
2.4.1. Indienen van vragen 
Tot uiterlijk woensdag 9 mei 2018, 12.00 uur bestaat de mogelijkheid tot het indienen van 
eventuele aanvullende  vragen omtrent de aanbesteding, verzoeken gericht op verduidelijking 
van aspecten van deze aanbestedingsprocedure, alsmede het verzoek tot het doorvoeren van 
een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten. Aanbieders krijgen hiertoe één (1) 
keer de gelegenheid. Vragen en/of opmerkingen dienen uitsluitend via de Tenderned 'Vragen 
over de aanbesteding'-module te worden gesteld.  
 

Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen dient u per vraag aan 
te geven:  

 Om welk document het gaat  

 Het paragraafnummer 

 Het Paginanummer  

 Om welke bijlage het gaat 
 
NB: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om in 1 vraag subvragen te stellen met 
verschillende onderwerpen. Elke vraag moet betrekking hebben op 1 onderwerp. 
Wanneer dat niet het geval is zullen de vragen niet in behandeling worden genomen. 

 
2.4.2. Nota van Inlichtingen 
Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte aanvullende inlichtingen wordt een 
geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgemaakt, die uiterlijk op woensdag 16 mei 2018 via 
www.tenderned.nl wordt gepubliceerd. De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het 
downloaden van deze Nota van Inlichtingen. 
 
Indien beantwoording van de vragen voor aanbieder onduidelijk is, biedt Opdrachtgever de 
mogelijkheid om verduidelijking te vragen over de gegeven antwoorden in de eerste nota van 
inlichtingen tot uiterlijk woensdag 23 mei 2018 in een tweede nota van inlichtingen. 
Beantwoording hiervan vindt uiterlijk vrijdag 25 mei 2018 plaats via www.tenderned.nl. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor naar aanleiding van de gestelde vragen en 
opmerkingen aanpassingen te doen aan de eisen, vragen en wensen. De Aanbestedingsleidraad 
is daarom pas definitief op het moment na het versturen van de laatste Nota van Inlichtingen. 

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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2.4.3. Rangorde documenten 
De Nota(’s) van Inlichtingen maakt/maken integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsleidraad. 
In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en de Aanbestedingsleidraad 
prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen. Indien er meerdere Nota’s van Inlichtingen 
beschikbaar zijn gesteld, prevaleert in geval van tegenstrijdigheden het bepaalde in de laatste 
Nota van Inlichtingen. 
Bij opdrachtverlening geldt de volgende rangorde van documenten: 

1. Overeenkomst 
2. Nota('s) van Inlichtingen 
3. Aanbestedingsleidraad en bijlagen 
4. Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Zeeland 
5. Inschrijving 

 

2.5. Totstandkoming contractuele verplichtingen 
Voor de te hanteren contractvoorwaarden is bij deze Aanbestedingsleidraad een 
conceptovereenkomst (Bijlage 7) toegevoegd. In de periode van informatie-uitwisseling zoals 
beschreven in de paragrafen 2.4.1 en 2.4.2 kunnen inschrijvers eventuele opmerkingen en 
bezwaren tegen de voorgestelde teksten van deze conceptovereenkomst kenbaar maken en 
concrete alternatieve tekstvoorstellen doen. Opdrachtgever zal deze alternatieve tekstvoorstellen 
in overweging nemen. Door middel van de Nota van Inlichtingen wordt gelijktijdig aan alle 
inschrijvers kenbaar gemaakt op welke punten en op welke wijze de conceptovereenkomst wordt 
aangepast. Opdrachtgever benadrukt dat zij het recht voorbehoudt aangeboden tekstsuggesties 
al dan niet over te nemen. Met het verzenden van de Nota van Inlichtingen en het beschikbaar 
stellen aan alle inschrijvers wijzigt de status van conceptovereenkomst in overeenkomst. De 
overeenkomst zal door inschrijver zonder voorbehoud moeten worden aanvaard, wil inschrijver 
in aanmerking komen voor gunning van de opdracht. Met het indienen van een inschrijving stemt 
inschrijver in met de overeenkomst. 
 
2.6. Inschrijvingsprocedure 
 
2.6.1. Indienen van een inschrijving 
Uw inschrijving worden uitsluitend digitaal via www.tenderned.nl ingediend. De sluitingsdatum 
van het indienen van de inschrijving is dinsdag 5 juni 2018, 10.00 uur, conform het tijdschema 
in paragraaf 2.2.  
Inschrijvingen die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen. Inschrijvingen die per post, e-mail of per fax worden aangeboden aan 
Opdrachtgever worden niet geaccepteerd.  
Mocht het zich voordoen dat verzenden van uw digitale inschrijving via Tenderned niet mogelijk 
is, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de contactpersoon zoals vermeld onder de 
contactgegevens van paragraaf 2.3.1, zodat deze, voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn, 
in staat wordt gesteld een oplossing te vinden. 
Het risico van niet-bezorging of vertraging in de bezorging komt voor rekening van inschrijver.  
Degene die heeft besloten een inschrijving in te dienen, wordt geacht te hebben ingestemd met 
de gestelde procedurele eisen en de eisen die Opdrachtgever stelt aan de inschrijving. 
 
Uw inschrijving dient volledig, juist en geldig te zijn. Volledig betekent dat alle gevraagde 
informatie uit deze Aanbestedingsleidraad feitelijk en compleet wordt ingediend en voorzien is 
van een rechtsgeldige handtekening. Een rechtsgeldige handtekening van een daartoe bevoegd 
persoon blijkt uit het bewijs van inschrijving in het nationaal beroeps-/ en handelsregister óf een 
bewijs van inschrijving van vergelijkbare strekking volgens de voorschriften van de lidstaat waarin 
hij is gevestigd. Wij verwijzen u hiervoor naar Deel VI van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. 
 
Opdrachtgever neemt de inschrijvingen in behandeling waarvan: 

 Alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd; 

 Alle gevraagde documentatie door Opdrachtgever bij de inschrijving wordt aangetroffen; 

 Alle documenten waar nodig van handtekeningen, waarmerken, dateringen en dergelijke 
zijn voorzien. 

 

http://www.tenderned.nl/
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Ieder gevraagd document dient u apart toe te voegen. Het overzicht biedt tevens een houvast 
aan u als inschrijver voor het correct en volledig aanleveren van de gevraagde informatie. 
 

Overzicht bijlagen en gevraagde documenten Indienen bij inschrijving ja/nee 

Bijlage 1 - Programma van Eisen 
Bijlage 2 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Bijlage 3 - Verklaring omtrent Inschrijving 
Bijlage 4 - Referentie voor kerncompetentie 
Bijlage 5 - Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 
Bijlage 6 - Boeteclausule 
Bijlage 7 - Conceptovereenkomst 
Bijlage 8 - Prijzenblad + afname gebouw G 
Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn en tekeningen gebouw G 
Bijlage 10 - Omschrijving en foto’s oud meubilair 
Bijlage 11 - Plattegronden Abdijcomplex 
Bijlage 12 - Verklaring minimumeisen 
Duurzaamheidsaspecten 
Bijlage 13 - Circulair ontwerpen van producten 
 
Bijlage 14 - 6 categorieën van circulair design 
Bijlage 15 - Land in Zee merkstijlen boek 
Bijlage 16 - Inschrijfblad Schouw 
 
Schriftelijke presentatie ‘aangeboden meubilair’ 
(paragraaf 5.6.2.1) 

Nee 
Ja  
Ja 
Ja 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 
Nee 
Nee 
Nee 
 
Ja (inclusief bewijsstukken) 
Ja (inclusief maximaal 2 pagina’s 
toelichting) 
Nee 
Nee 
Ja, wanneer van toepassing. 
 
Ja 

Overzicht gevraagde documenten na voorlopige gunning 

 Gedragsverklaring aanbesteden die niet ouder is dan één (1) jaar na sluitingsdatum van 
de inschrijving; 

 Bewijs van aanmelding uit het Beroeps/Handelsregister (KvK), niet ouder dan 6 maanden. 

 Verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies, niet ouder 
dan 6 maanden. 

 
Het is inschrijver uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde 
formats, standaardverklaringen en/of modellen. Het aanbrengen van wijzigingen in (één van) 
deze standaardverklaringen, modellen en/of formats en/of het aanleveren van de gevraagde 
documenten in een gewijzigde vorm kan leiden tot uitsluiting van uw inschrijving. 
 
2.6.2. Opening en beoordeling van de inschrijvingen 
De opening van de inschrijvingen vindt plaats binnen www.tenderned.nl ná de sluitingsdatum van 
inschrijving. Opdrachtgever stelt hiervan een proces verbaal van opening op. 
 
Opdrachtgever kan ten aanzien van onduidelijkheden en/of onvolledige inschrijvingen vragen om 
een toelichting of aanvulling bij inschrijver. Dit geschiedt wanneer er sprake is van een omissie. 
In dit geval geeft Opdrachtgever inschrijver de gelegenheid om binnen een vastgestelde termijn 
de inschrijving toe te lichten en/of aan te vullen.  
Indien blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan inschrijver van deelname 
worden uitgesloten, kunnen reeds gemaakte afspraken worden geannuleerd en kan de 
overeenkomst worden ontbonden zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. 
 
Na de opening van de digitale kluis worden de inschrijvingen exclusief het prijsdocument 
beschikbaar gesteld aan de beoordelingscommissie. Het prijsdocument wordt door de 
inkoopadviseur apart gehouden totdat de kwalitatieve beoordeling heeft plaats gevonden. Dit om 
de beoordeling zo objectief en transparant mogelijk te houden. Daarna wordt het prijsdocument 
beschikbaar gesteld en beoordeeld.  
 
 
 
 

http://www.tenderned.nl/
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2.7. Bindende voorwaarden tot inschrijving 
Inschrijvingen die niet voldoen aan de hieronder weergegeven vormvereisten worden uitgesloten 
van deelname aan deze aanbesteding. 
 
2.7.1. Algemene Voorwaarden 
In Bijlage 5 vindt u de Algemene inkoopvoorwaarden Provincies. 
 
2.7.2. Kostenvergoeding 
Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van 
deze aanbesteding. Kosten door inschrijvers gemaakt in deze aanbestedingsprocedure vanwege 
het opstellen en verzenden van de inschrijving kunnen niet op Opdrachtgever worden verhaald, 
ook niet wanneer de aanbestedingsprocedure wordt gestaakt. 
 
2.7.3. Bedragen 
Alle bedragen moeten worden aangeboden in euro en exclusief BTW. 
 
2.7.4. Integrale kostprijs 
Het uitgangspunt voor de inschrijving dient gebaseerd te zijn op de integrale kostprijs. Inschrijver 
dient derhalve alle relevante kostenposten die samenhangen met de opdracht te vermelden 
(zoals belastingen, heffingen, administratiekosten, licentiekosten, etc.), ook als daar in deze 
aanbestedingsleidraad niet expliciet om gevraagd wordt. Kosten die niet expliciet in de 
inschrijving van inschrijver zijn opgenomen, worden tijdens de eventuele contractduur niet 
geaccepteerd. 
 
2.7.5. Vertrouwelijkheid 
Opdrachtgever behandelt de inschrijvingen vertrouwelijk. Deze worden uitsluitend getoond aan 
de ambtelijke medewerkers die direct bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken. Alle 
correspondentie en ontvangen inschrijvingen worden na afronding van de aanbesteding niet 
retour gezonden en blijven in het bezit van Opdrachtgever. 
Het is inschrijver bekend dat Opdrachtgever gehouden is aan verplichtingen die voortvloeien uit 
de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Nakoming van één of meer van deze verplichtingen 
houdt in géén geval schending van geheimhouding of vertrouwelijkheid in. 
 
Alle contacten met betrekking tot deze procedure dienen via www.tenderned.nl te verlopen. 
Telefonisch of ander contact met personen werkzaam bij de aanbestedende dienst met 
betrekking tot deze procedure is niet toegestaan.  
Indien inschrijver contact zoekt met het doel aanvullende informatie te verkrijgen waardoor deze 
een voordeel verkrijgt ten opzichte van de andere inschrijvers zal de aanbestedende dienst deze 
inschrijver van verdere deelname uitsluiten. 
 
2.7.6. Intellectueel eigendom aanbestedingsstukken 
Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Opdrachtgevers verstrekte 
documenten en informatie in het kader van de aanbestedingsprocedure, waaronder in ieder geval 
te begrijpen de onderhavige aanbestedingsleidraad evenals bijlagen en verstrekte toelichtingen, 
berusten uitsluitend bij Opdrachtgevers. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure. 
 
Behoudens uitzonderingen door de auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgevers niets uit de door Opdrachtgevers verstrekte documenten alsmede daarbij 
behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en 
volledig kunnen beantwoorden van de vragen, dan wel het kunnen doen van een inschrijving. 
 
2.7.7. Prijsonderhandelingen 
Er wordt niet over de inschrijving onderhandeld. Dit heeft tot gevolg dat inschrijver een inschrijving 
dient uit te brengen die zijn beste condities weerspiegelt. In uw inschrijving zijn de eisen en 
wensen verwerkt. 
 
 
 

http://www.tenderned.nl/
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2.7.8. Strategische inschrijving 
Inschrijver doet in zijn aanbieding een reële prijsaanbieding per gevraagd onderdeel gebaseerd 
op marktconformiteit. Ingeval van strategische inschrijvingen door middel van het aanbieden van 
irreële lage of hoge prijzen wordt aangenomen dat inschrijver de gunningsprocedure manipuleert. 
Dergelijke inschrijvingen zullen door Opdrachtgever niet geaccepteerd worden. 
 
2.7.9. Aanpassing Programma van Eisen en Wensen 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de schriftelijke vragenronde(s) 
het Programma van Eisen en Wensen aan te passen. Indien het Programma van Eisen en 
Wensen als gevolg hiervan wordt gewijzigd, zullen de potentiële inschrijvers hierover via een Nota 
van Inlichtingen worden geïnformeerd. 
 
2.7.10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op deze aanbestedingsprocedure is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze 
aanbesteding, wordt beslecht door de hiertoe bevoegde rechter in het arrondissement  
Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door het 
uitbrengen van een dagvaarding. 
 
2.7.11. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen 
Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel niet te gunnen, 
bijvoorbeeld in geval van: 

 Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen; 

 Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande de gunning; 

 Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding 
aangepast dient te worden. 

 Deze opsomming is niet limitatief. 
 
Mocht gedurende de aanbestedingsprocedure over een inschrijver nadelige informatie bekend 
worden, dan behoudt Opdrachtgever zich het recht voor de beoordelingsprocedure voor die 
inschrijver te beëindigen. 
Indien inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure aangeeft dat de voor de aanbesteding 
relevante bedrijfsactiviteiten worden gestaakt, dan behoudt Opdrachtgever zich het recht voor de 
inschrijving om die reden ter zijde te leggen en niet verder in de beoordeling te betrekken. 
Aan wijzigingen in de planning kan inschrijver nimmer rechten ontlenen. 
Door het indienen van een inschrijving verklaart inschrijver zich akkoord met het voorbehoud en 
het daaromtrent gestelde. 
 
2.7.12. Inschrijven onder voorwaarden 
Indien aan een inschrijving door inschrijver voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving 
geacht niet te zijn gedaan. 
 
2.7.13. Inschrijving op gedeelte opdracht 
Inschrijven op een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan. 
 
2.7.14. Varianten (alternatieven) 
Varianten (alternatieven) worden niet toegestaan. 
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2.7.15. Wet arbeid vreemdelingen 
De volgende bepalingen zijn van toepassing voor wat betreft de Wet arbeid vreemdelingen (Wav): 

 Inschrijver wordt geacht bekend te zijn met wat in de Wav is bepaald omtrent het 
tewerkstellen van vreemdelingen. Inschrijver dient deze bepalingen na te leven. Inschrijver 
dient er tevens voor te zorgen dat zijn natuurlijke persoon of rechtspersoon en/of 
leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen wordt/worden en dat hij/zij deze 
bepalingen naleeft/naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van 
inschrijver. 

 De inschrijver dient bij de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav 
nakomt. Hiertoe moet de inschrijver op verzoek van de opdrachtgever, voor een nader te 
bepalen datum, de opdrachtgever een lijst overhandigen van alle bij de dienstverlening 
aanwezige personen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. 
Inschrijver zal op verzoek van Opdrachtgever ook de bewijsvoering overhandigen met 
betrekking tot deze tewerkstellingsvergunning; 

 Eventuele boetes die worden opgelegd aan Opdrachtgever omdat Opdrachtnemer 
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden handelt in strijd met de bepalingen van de 
Wav zullen op Opdrachtnemer worden verhaald. 

 
2.7.16. Gestanddoening termijn 
Uw inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van vijf (5) maanden vanaf de 
uiterste termijn van indiening van de inschrijving. De inschrijving is onherroepelijk en zonder 
voorbehoud. Inschrijver stemt reeds hierbij in met een verlenging van de gestanddoeningstermijn 
van veertien (14) dagen na de uitspraak van de rechtbank, in geval tegen de voorgenomen 
gunningbeslissing een procedure is of wordt aangevangen. 
 
2.7.17. Verstrekte gegevens 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen 
aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te (laten) controleren.  
 
2.7.18. Geheimhouding 
Van inschrijver wordt verwacht dat hij strikte vertrouwelijkheid in acht neemt ten aanzien van de 
inhoud van deze Aanbestedingsleidraad. Anderzijds zal Opdrachtgever de inhoud van de 
inschrijvingen evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen.  
Inschrijver zal bovendien strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle 
vertrouwelijke informatie die hem bekend is of wordt van Opdrachtgever. De informatie die hem 
ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts 
bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitbrengen van de inschrijving.  
Opdrachtgever is niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van 
evaluaties, adviezen aangaande gunning aan inschrijvers bekend te maken.  
Door een inschrijving in te dienen gaat inschrijver akkoord met bekend- dan wel openbaarmaking 
van (onderdelen) van de inschrijving indien een rechter in een gerechtelijke procedure 
Opdrachtgever hiertoe verplicht. 
 
2.7.19. Staken bedrijfsactiviteiten 
Indien inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure aangeeft dat de voor de aanbesteding 
relevante bedrijfsactiviteiten worden gestaakt, dan behoudt Opdrachtgever zich het recht voor de 
inschrijving om die reden ter zijde te leggen en niet verder in de beoordeling te betrekken. 
 
2.7.20. Ontbreken informatie 
Het risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of onvolledige 
overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij inschrijver. Afhankelijk van de 
aard van de omissie of onjuistheid kan dit leiden tot uitsluiting van de inschrijving, dan wel verlies 
in waardering. 
 
2.7.21. Ondertekening Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
De inschrijving geschiedt uitsluitend door het indienen van de ingevulde en rechtsgeldig 
ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument en de documenten genoemd in 
paragraaf 2.6.1. 
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2.7.22. Informatie over verplichtingen inschrijvers 
Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, 
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden in Nederland en die 
gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van inschrijver van toepassing 
zijn, zijn verkrijgbaar bij: 
• de Belastingdienst: voor bepalingen inzake belastingen www.belastingdienst.nl   
• het ministerie van Infrastructuur en Milieu: voor bepalingen inzake milieubescherming 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm   
• het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: voor bepalingen inzake 

arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw   

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
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3. Programma van eisen 
In dit hoofdstuk wordt het Programma van eisen uitgewerkt. De meeste informatie kunt u echter 
vinden in Bijlage 1 – Programma van Eisen. 
 
3.1. Schriftelijke presentatie ‘aangeboden meubilair’ 
Inschrijver dient bij zijn inschrijving een schriftelijke presentatie toe te voegen waar al de te 
leveren meubilair in beschreven en afgebeeld wordt.  
 
3.2. Boeteclausule 
Op de (nadere) opdrachten vallend onder de af te sluiten raamovereenkomst is een boeteclausule 
van toepassing. Deze kunt u vinden in Bijlage 6 – Boeteclausule.  
 

3.3. Minimumeisen duurzaamheidsaspecten 
De producten moeten (knock-out eis) voldoen aan de (Europese) grenswaarden voor: 

 Formaldehyde 

 Textiel 

 Coating 
De uitwerking van deze minimumeisen en bijgevoegde verklaring dat voldaan wordt aan de 
gestelde eisen worden beschreven in Bijlage 12 – Verklaring minimumeisen Duurzaamheid. 
 

3.4. Levertijd gebouw G. 
De uiterste levertijd voor de bestelling, na definitieve gunning, voor Gebouw G kunt u vinden in 
Bijlage 8 - Prijzenblad en geldt voor een aantal items als een knock-out eis voor deze 
aanbesteding. Wanneer inschrijver niet kan voldoen aan deze levertijd voor de betreffende items 
zal de inschrijving terzijde worden gelegd. 
 

3.5. Nieuwe ontwikkelingen 
Opdrachtgever zal als dat mogelijk en voordelig is ten opzichte van efficiency, effectiviteit, 
kwaliteit of kosten, door Opdrachtgever aangedragen nieuwe aspecten in de opdracht opnemen. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe communicatiemogelijkheden, digitale ontwikkelingen, 
nieuwe producten en mogelijkheden, actuele kennis enz. 
 
3.6. Facturering Provincie Zeeland 

 Provincie Zeeland werkt met een digitaal inkoopsysteem. Met dit systeem worden alle 
opdrachten voorzien van inkoopordernummer (digitaal) verstrekt.  

 Betaling van facturen vindt alleen plaats wanneer deze worden gestuurd naar 
facturen@zeeland.nl onder vermelding van het inkoopordernummer.  

 De factuur dient in een digitale (verzamel)nota in Pdf-formaat (incl. bijlagen in één bestand) 
worden gestuurd.  

 Indien de opdracht wordt gegund dient u genoemde werkwijze te hanteren. Facturen die niet 
op deze werkwijze worden verstuurd en geen ordernummer hebben worden niet betaald. 

 Provincie Zeeland zal in de toekomst meer en meer gebruik maken van e-facturatie (UBL) 
om zo het factuur- en betaalproces verder te optimaliseren. Opdrachtnemer dient aan deze 
optimalisatie mee te werken. 

 Als een factuur ten onrechte is verstuurd of wanneer de factuur onjuistheden bevat, dient de 
aanbestedende dienst ten allen tijde een creditnota van Opdrachtnemer te ontvangen. 

 Alle facturen inzake reparatie, onderhoud en schade zijn gespecificeerde facturen. Op deze 
facturen is minimaal gespecificeerd: 

o De verwerkte onderdelen met daarbij aangegeven de aantallen en de prijs per 
onderdeel; 

o Het aantal gefactureerde uren en het uurtarief; 
o Voorrijtarief gesplitst in vaste kosten en/of kilometertarief; 
o Eventueel overige kosten zoveel mogelijk gespecificeerd dat controle door 

Opdrachtgever direct mogelijk is. 
o  

Nadrukkelijk wordt gesteld dat u aan de gestelde Eisen uit hoofdstuk 3 en Bijlage 1 - 
Programma van Eisen volledig moet voldoen. Het niet voldoen aan deze eisen leidt tot 
uitsluiting van verdere beoordeling.  

mailto:facturen@zeeland.nl
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U dient nadrukkelijk aan te geven dat u akkoord bent met de gestelde eisen in deze 
aanbestedingsleidraad en de bijbehorende bijlagen door de Verklaring Omtrent Inschrijving 
(Bijlage 3) in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.  
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4. Selectieprocedure 
 
4.1. Wijze van beoordelen van de inschrijvingen 
In dit hoofdstuk wordt de wijze uitgelegd waarop Opdrachtgever de inschrijvingen beoordeelt. 
 
4.1.1. Beoordelingscommissie 
Voor de beoordeling van de inschrijvingen heeft Opdrachtgever een ter zake kundig 
beoordelingscommissie samengesteld. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld in geval van 
uitdiensttreding of ziekte, wordt er een ter zake deskundige vervanger aangewezen. De 
beoordelingscommissie besluit in consensus over de toe te kennen scores.  
 
De inkoopadviseur beoordeelt het procedurele verloop van de inschrijving, zoals tijdigheid, 
volledigheid, voldoen aan uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, verificatie van 
bewijsstukken en dergelijke. De uitkomsten van deze beoordeling worden aan de 
beoordelingscommissie toegelicht. Daarnaast begeleidt de inkoopadviseur het proces van de 
inhoudelijke beoordeling door de overige leden van de beoordelingscommissie. 
 

Functies beoordelingscommissie Organisatie 

Afdelingshoofd bedrijfsvoering (Facilitair) Provincie Zeeland 

Senior facilitair medewerker uitvoering  Provincie Zeeland 

Technisch medewerker gebouwen  Provincie Zeeland 

Beleidsmedewerker afdeling P&O Provincie Zeeland 

Projectsecretaris & Management assistent  Provincie Zeeland 

Senior beleidsmedewerker Duurzame 
ontwikkeling  

Provincie Zeeland 

Extern deskundige MVI  Extern deskundige MVI 

Inkoopadviseur (begeleider) Provincie Zeeland 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijvingen conform de in deze 
Aanbestedingsleidraad nader omschreven beoordelingsmethodiek. 
 
4.1.2. Beoordeling 
Beoordelingsprocedure  
Voor de selectie van inschrijvers is een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf) 
bijgevoegd die door elke inschrijver moet worden ingevuld. Het ondertekenen van het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument wordt beoordeeld en is voor Opdrachtgever bepalend of men 
qua uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoet of niet voldoet. Indien een inschrijver niet 
voldoet wordt de inschrijving niet verder in behandeling genomen. Bijgevoegde link geeft uitleg 
ten behoeve van invulling van het nieuwe Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=nl 
 
Verificatie met bewijsstukken 
In de periode ná het uitspreken van de (voorlopige) gunningsbeslissing, van woensdag 20 juni 
2018 tot maandag 9 juli 2018, zal een verificatie plaatsvinden door middel van het opvragen door 
Opdrachtgever van de gevraagde bewijsstukken bij de inschrijver die de inschrijving op Beste 
Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) heeft gedaan. Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf 2.6.1 van 
deze Aanbestedingsleidraad.  
De op grond van de kerncompetentie(s) gevraagde referentie(s) dient/dienen evenwel bij de 
inschrijving te worden bijgevoegd. Wellicht ten overvloede merkt Opdrachtgever op dat bij het 
inschrijven in samenwerkingsverband of met een beroep op derden ook bewijsstukken worden 
gevraagd. Na een positieve verificatie én na de uitwerking van de bezwaarperiode na de 
mededeling van de gunningsbeslissing zal de opdracht definitief worden gegund. Ondertekening 
van de overeenkomst door Opdrachtgever en de geselecteerde partij geldt als afronding van deze 
aanbestedingsprocedure. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=nl
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4.2. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 
Met de inwerkingtreding van de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 maakt 
Opdrachtgever gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor het bepalen van 
de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
is bij deze Aanbestedingsleidraad als separate bijlage toegevoegd. Van inschrijver wordt 
verwacht dat hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument op de aangegeven plaatsen 
invult en rechtsgeldig ondertekent. In onderstaande paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 is opgenomen 
welke bewijsstukken Opdrachtgever vraagt om aan te tonen dat op uw onderneming niet één van 
de uitsluitingsgronden van toepassing is en/of uw onderneming voldoet aan de gevraagde 
geschiktheidseisen.  
 
4.2.1. Uitsluitingsgronden 
Het van toepassing zijn van de in het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
verplichte én de aangegeven facultatieve uitsluitingsgronden op de onderneming van inschrijver 
zijn redenen voor uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Inschrijver 
verklaart hierbij dat geen van onderstaande uitsluitingsgronden op de onderneming van 
toepassing is. 
 
Onderstaand overzicht van uitsluitingsgronden 

Uitsluitingsgr
onden 

Omschrijving Bewijsstukken 

Deel III A van 
het Uniform 
Europees 
Aanbestedings
-document  

Gronden die verband houden met 
strafrechtelijke veroordelingen: 
door middel van het invullen Deel III A en 
rechtsgeldig ondertekenen van het 
Uniform Europees Aanbestedings-
document verklaart inschrijver dat op zijn 
onderneming niet (één van) de gestelde 
uitsluitingsgronden van toepassing is. 

Gedragsverklaring 
aanbesteden die niet ouder is 
dan één (1) jaar na 
sluitingsdatum van de 
inschrijving. Deze aanpassing 
van 2 jaar naar 1 jaar is in de 
nieuwe aanbestedings-
wetgeving bepaald. Voor uitleg 
wordt verwezen naar de 
volgende link: 
https://www.pianoo.nl/actueel/n
ieuws/1-juli-2017-
gedragsverklaring-
aanbesteden-van-voor-1-juli-
2016-niet-meer-toegestaan  

Deel III B van 
het Uniform 
Europees 
Aanbestedings
-document  
 

Gronden die verband houden met de 
betaling van belastingen of sociale 
premies: 
door middel van het invullen Deel III B en 
rechtsgeldig ondertekenen van het 
Uniform Europees Aanbestedings-
document verklaart inschrijver dat op zijn 
onderneming niet (één van) de gestelde 
uitsluitingsgronden van toepassing is. 

(Kopie van) Verklaring van 
betalingsgedrag loonbelasting 
en sociale verzekeringspremies 
(loonheffingen) van de 
Belastingdienst of document 
dat een gelijkwaardig doel dient 
uit het land van herkomst. 
Het bewijsstuk is niet ouder dan 
zes (6) maanden vanaf 
sluitingsdatum van de 
inschrijving. 

Deel III C van 
het Uniform 
Europees 
Aanbestedings
-document  

Gronden met betrekking tot insolventie, 
belangenconflicten of beroepsfouten, 
te weten: 

- Schending verplichtingen o.b.v. 
milieu-, sociaal of arbeidsrecht 

- Faillissement, insolventie of 
gelijksoortig 

- Vervalsing van de mededinging 
- Belangenconflict 
- Betrokken bij de voorbereiding 
- Prestaties uit het verleden 
- Onrechtmatige beïnvloeding 

Verklaring van de 
Belastingdienst die op het 
tijdstip van het indienen van de 
inschrijving niet ouder is dan 
zes (6) maanden. 
 
Door middel van het invullen en 
rechtsgeldig ondertekenen van 
het Uniform Europees 
Aanbestedings- document 
verklaart inschrijver dat zijn 
onderneming, bij het 

https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/1-juli-2017-gedragsverklaring-aanbesteden-van-voor-1-juli-2016-niet-meer-toegestaan
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/1-juli-2017-gedragsverklaring-aanbesteden-van-voor-1-juli-2016-niet-meer-toegestaan
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/1-juli-2017-gedragsverklaring-aanbesteden-van-voor-1-juli-2016-niet-meer-toegestaan
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/1-juli-2017-gedragsverklaring-aanbesteden-van-voor-1-juli-2016-niet-meer-toegestaan
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/1-juli-2017-gedragsverklaring-aanbesteden-van-voor-1-juli-2016-niet-meer-toegestaan
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- Valse verklaring 
 
Door middel van het invullen Deel III C en 
rechtsgeldig ondertekenen van het 
Uniform Europees Aanbestedings-
document verklaart inschrijver dat op zijn 
onderneming niet (één van) de gestelde 
uitsluitingsgronden van toepassing is. 

verstrekken van inlichtingen die 
door de aanbestedende dienst 
van hem waren verlangd in het 
kader van aanbestedings-
procedures, zich niet in ernstige 
mate schuldig heeft gemaakt 
aan valse verklaringen of dat 
zijn onderneming deze 
inlichtingen niet, of niet volledig, 
heeft verstrekt. 

   

 
4.2.2. Selectiecriteria 
Selectiecriteria zijn vereisten waaraan de onderneming absoluut moet voldoen. Indien blijkt dat 
de onderneming niet kan voldoen aan de geformuleerde selectiecriteria behoudt Opdrachtgever 
zich het recht voor om de inschrijving ter zijde te leggen en uit te sluiten van verdere deelname 
aan deze aanbesteding. Het zijn zogenoemde knock-out criteria. De geformuleerde 
selectiecriteria hebben als doel om de continuïteit in de uitvoering van de opdracht gedurende de 
contractperiode te waarborgen. 
 

Selectiecriteria 

A Geschiktheid Omschrijving Bewijsstuk 

Deel IV van het 
Uniform Europees 
Aanbestedings-
document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectiecriterium  
Inschrijving in het beroeps- en 
handelsregister: 
 
Inschrijver dient in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel (KvK), dan wel in een 
overeenkomstig register van het land van 
vestiging van de onderneming, te zijn 
ingeschreven. In het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument dient u het nummer 
van inschrijving te vermelden. 
Bij gunning dient inschrijver een uittreksel uit 
het Handelsregister op verzoek van 
Opdrachtgever te overleggen. 
De in deze aanbesteding gevraagde 
verklaringen en documenten dienen te zijn 
ondertekend door degene die volgens het 
uittreksel uit het handelsregister bevoegd is 
de onderneming rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen, dan wel te zijn 
ondertekend door degene van wie de 
rechtsgeldig vertegenwoordiger een 
machtiging heeft. 

(Kopie van) bewijs van 
aanmelding uit het 
Beroeps-
/Handelsregister (KvK) of 
document dat een 
gelijkwaardig doel dient 
uit het land van 
herkomst. 
 
Het bewijsstuk is niet 
ouder dan 6 (zes) 
maanden vanaf 
sluitingsdatum 
inschrijving. 
 
 
 
 
 

 
 

Selectiecriteria 

B. Technische en 
beroeps 
bekwaamheid 

Omschrijving Bewijsstuk 

Deel IV van het 
Uniform Europees 
Aanbestedings-
document 
 

Verrichting van diensten van de vastgestelde 
soort, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de 
Aanbestedingsleidraad. 
 
Inschrijver verklaart dat zijn organisatie, 
althans voor dat deel van de organisatie dat 
betrokken is bij de uitvoering van een 

Bij de gevraagde 
kerncompetentie dient u 
één (1) referentie van een 
vergelijkbare opdracht 
van de afgelopen drie (3) 
jaar bij uw inschrijving 
in te dienen, waarbij de 
technische bekwaamheid 
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opdracht, voldoet aan de volgende 
kerncompetenties:  
1. Ervaring met levering, plaatsing en 

(af)montage van kantoormeubilair ten 
behoeve van een flexibel, innovatief 
kantoorconcept bij een Opdrachtgever 
van minimaal 250 kantoormedewerkers. 

2. Ervaring met levering, plaatsing en 
(af)montage van duurzaam 
kantoormeubilair zoals benoemd in 
paragraaf 5.5. 

 
Inschrijver heeft per kerncompetentie 
minimaal 3x deze werkzaamheden 
uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar. 
 
Voor zover een referentieproject betrekking 
heeft op een opdracht die in combinatie is 
uitgevoerd, wordt alleen het gedeelte dat de 
inschrijver heeft uitgevoerd in aanmerking 
genomen bij de beoordeling. 
In de beschrijving van de gevraagde ervaring 
moeten tenminste de volgende aspecten aan 
de orde komen: 
- naam, soort en vestigingsland van 

referentieorganisatie of -persoon; 
- contactpersoon, voorzien van 

telefoonnummer; 
- omvang en duur (begin- en eindtijdstip) van 

de referentieopdracht/het project; 
- omschrijving van de referentieopdracht; 
- Uit deze informatie per referentieproject 

dient duidelijk te blijken dat aan de gestelde 
eisen wordt voldaan. 

- eventuele bijzonderheden. 
 
Er hoeft geen tevredenheidsverklaring te 
worden meegeleverd. 
 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor 
om zonder tussenkomst en/of toestemming 
van Inschrijver contact op te nemen de 
referentiepersoon.  
Indien van de opgegeven referentie de 
referentiepersoon een overwegend negatieve 
mening heeft met betrekking tot de aldaar 
door inschrijver verrichte diensten, behoudt 
Opdrachtgever zich het recht voor uw 
inschrijving ter zijde te leggen en niet 
inhoudelijk te beoordelen. 

door inschrijver kan 
worden getoetst. U dient 
hiervoor het format uit 
bijlage 4 te gebruiken. 
Opdrachtgever behoudt 
zich het recht voor met 
betrekking tot de 
opgegeven referentie 
navraag te doen bij de 
betreffende 
Opdrachtgever. 

 
4.3. Inschrijven met beroep op derden 
Om als onderneming of samenwerkingsverband (beter) te kunnen voldoen aan de in deze 
Aanbestedingsleidraad gestelde selectiecriteria kunt u zich beroepen op de financiële en 
economische draagkracht én/of de technische en beroepsbekwaamheid van andere natuurlijke 
personen of rechtspersonen. Voorwaarde is dat u aantoont dat u daadwerkelijk kunt beschikken 
over de noodzakelijke middelen van deze natuurlijke of rechtspersonen. 
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4.4. Samenwerking met andere ondernemingen 
Indien inschrijver zich bij zijn inschrijving beroept op de financiële en economische draagkracht 
én/of op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen is dit mogelijk mits inschrijver 
kan aantonen dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke 
middelen. De wijze van inschrijven in samenwerking met andere ondernemingen is omschreven 
in de volgende sub paragrafen. 
 
Randvoorwaarden 

 Eenmaal aanmelden 
Opdrachtgever merkt hierbij op dat iedere partij zich slechts eenmaal kan aanmelden: als 
zelfstandige organisatie, als deelnemer in een samenwerkingsverband óf als 
hoofdaannemer/onderaannemer. 

 Wijziging in samenwerking 
Wijzigingen van ondernemingen in een samenwerkingsverband of via een 
hoofdaannemer/onderaannemer(s)constructie is alleen toegestaan na schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever en voor zover niet één van de verplichte uitsluitingsgronden 
én de facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2, die zijn 
opgenomen in het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument, van toepassing 
zijn op de nieuwe onderneming. Instemming kan worden onthouden indien de wijziging 
inhoudt dat het “nieuwe” samenwerkingsverband of de 
hoofdaannemer/onderaannemer(s)constructie niet meer voldoet aan de in deze 
Aanbestedingsleidraad omschreven geschiktheidseisen. 

 
4.4.1. Inschrijving samenwerkingsverband 
Wanneer inschrijver inschrijft in een samenwerkingsverband dan verklaart elke deelnemer aan 
het samenwerkingsverband gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor 
de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving alsmede de eventuele 
uitvoering van de overeenkomst. Het samenwerkingsverband wijst tevens de leiding van het 
samenwerkingsverband (penvoerder) aan, die als verantwoordelijk gemachtigde tegenover 
Opdrachtgever mag optreedt. 
 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Alle deelnemers van het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk het “Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument” bij te voegen bij de inschrijving. Wij verwijzen inschrijver hiervoor naar 
de vereisten in onderstaand overzicht met betrekking tot het indienen van de inschrijving. Zie 
hiervoor Deel II van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 
 
Samenwerkingsverband met andere ondernemingen 

Criteria / documenten  Alle ondernemingen Penvoerder 

Volledig ingevuld Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 

x*  

Gunningscriteria  x 

*Iedere onderneming vermeldt afzonderlijk voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn 
onderneming wordt gedaan. 
 
4.4.2. Inschrijven hoofdaannemer/onderaannemer(s)constructie 
Indien inschrijver voor (een gedeelte van) deze opdracht een beroep doet op een ander natuurlijk 
of rechtspersoon (onderaanneming), geeft inschrijver in dit geval aan welk gedeelte inschrijver 
voornemens is om in onderaanneming te geven en welke onderaannemers u voorstelt. 
 
In deze zogenoemde hoofdaannemer/onderaannemer(s)constructie treedt inschrijver als 
hoofdaannemer op als enige contractuele wederpartij voor Opdrachtgever. Hij is in deze 
hoedanigheid volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend 
uit de inschrijving alsmede voor de uitvoering van de (gehele) samenwerkingsovereenkomst én 
voor de nakoming van verplichtingen van de door de hoofdaannemer ingeschakelde 
onderaannemer(s). 
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Inschrijver, als hoofdaannemer, dient het Uniforme Europese Aanbestedingsdocument bij te 
voegen bij de inschrijving. Opdrachtgever verwijst inschrijver hiervoor naar de vereisten in 
onderstaand overzicht met betrekking tot het indienen van de inschrijving. 

Criteria / documenten  Hoofdaannemer 

Volledig ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument x 

Gunningscriteria x 
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5. Beoordeling inschrijvingen 
 

Na de sluitingstermijn voor de indiening van de Aanbestedingsleidraad stelt Opdrachtgever vast 
of de inschrijving is ingediend volgens de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven spelregels. 
Eerst wordt nagegaan of alle gevraagde documenten ingediend en correct ondertekend zijn. Het 
niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot uitsluiting van de verdere procedure. 
 
Indien een inschrijving onvolledig of onzorgvuldig ingediend blijkt te zijn kan dit leiden tot 
uitsluiting. Een dergelijke inschrijving wordt dan niet in het vervolg van de beoordeling betrokken. 
Na ontvangst van de inschrijving kan, naar aanleiding van eventuele onduidelijkheden, 
Opdrachtgever inschrijver om verduidelijking vragen. Indien deze verduidelijking niet binnen twee 
werkdagen na verzoek van Opdrachtgever is ontvangen, kan dit leiden tot afwijzing van de 
inschrijving. Het verstrekken van deze verduidelijking is schriftelijk en maakt deel uit van de 
inschrijving. 
 
Indien inschrijver niet ingaat op deze uitnodiging zal Opdrachtgever desbetreffende inschrijver 
uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Inschrijvingen die wel voldoen 
worden zonder rangschikking in de verdere beoordeling betrokken. 
 
Aan de beoordelingscommissie worden alle te beoordelen documenten beschikbaar gesteld, met 
uitzondering van het prijsdocument. Allereerst vindt de beoordeling van het Gunningscriterium 
Kwaliteit plaats. Pas daarna wordt het prijsdocument geopend door de inkoopadviseur en door 
de beoordelingscommissie beoordeeld en wordt bekend welke inschrijver de winnaar is. De reden 
hiervan is dat de kwalitatieve beoordeling op deze manier zo objectief mogelijk plaats kan vinden. 
 
5.1. Gunningsprocedure 
Alvorens over te gaan tot de algemene toetsing en controle aan de hand van de eisen en wensen 
vindt toetsing plaats van de uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria uit hoofdstuk 4. Wanneer 
niet wordt voldaan aan de gestelde eisen uit hoofdstuk 4, zal de ingediende inschrijving niet 
verder worden beoordeeld. 
Na vaststelling van de geschiktheid worden de inschrijvingen geëvalueerd aan de hand van de in 
de volgende paragrafen omschreven gunningscriteria en beoordelingsmethodiek. De uitslag van 
de evaluatie wordt door Opdrachtgever bekend gemaakt op de aangegeven datum in het 
tijdschema zoals beschreven in paragraaf 2.2. 
 
5.1.1. Programma van eisen 
Allereerst wordt bepaald of de inschrijving voldoet aan de gestelde eisen die zijn opgenomen in 
het Programma van eisen. Het beoordelingscommissie toetst of de inschrijving voldoet aan álle 
eisen. Het Programma van Eisen met de genoemde eisen (bijlage 1) is bijgevoegd bij deze 
Aanbestedingsleidraad. Deze dient door inschrijver te zijn geaccepteerd en rechtsgeldig te zijn 
ondertekend.  
Bij het niet voldoen aan (één van) de eisen óf het onder voorbehoud voldoen aan (één van) de 
eisen van het Programma van eisen behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de 
inschrijving ter zijde te leggen en niet mee te nemen in de verdere beoordeling. 
Als blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde eisen vindt beoordeling plaats aan de hand van de 
hieronder opgenomen gunningscriteria en aangegeven beoordelingsmethodiek. 
 
5.2. Gunning op basis van BPKV 
Om tot de economisch meest voordelige inschrijving te komen is gekozen voor de Beste Prijs-
Kwaliteitverhouding (BPKV). 
 

Gunningcriteria Totaal Punten 

K1  Duurzaamheidsaspecten 25 

K2  Esthetiek van meubilair 25 

K3  Levertijd 10 

Prijs 40 

Totaal: 100 
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5.2.1. Gunningscriteria 
Het beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijving naar de voor deze aanbesteding vooraf 
gestelde nadere gunningscriteria prijs en kwaliteit. De toe te passen beoordelingsmethodiek ter 
vaststelling van de uiteindelijke score van de inschrijving wordt in de volgende paragrafen 
omschreven. 
 
5.3. Beoordelingssystematiek 
Op grond van de aangegeven kwaliteitscriteria en de door inschrijver aangegeven wijze van 
uitvoering zal elk lid van de beoordelingscommissie individueel een cijfer geven per subcriterium 
per gunningcriterium op de schaal van cijfers 0 t/m 10. Hieronder wordt weergegeven hoe deze 
is opgebouwd. Daarna zal de beoordelingscommissie de individuele scores bespreken en in 
consensus tot een definitieve beoordeling per gunningcriterium komen en afronden op een hele 
punt zonder decimalen.  
Dit eindcijfer wordt in de berekening voor de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding verwerkt. De door 
de individuele leden toegekende scores en per inschrijver toegekende scores worden niet 
openbaar gemaakt.  
Indien het eindcijfer voor één van de gunningcriteria valt tussen een 0 t/m 5 is de beoordeling 
onvoldoende. Dit houdt in dat bij deze score de inschrijving niet voldoende is. 
 
Waarderingstabel voor beoordeling per subcriterium per gunningcriterium 
 
 

Cijfer Beschrijving % van de 
punten 

10 Provincie Zeeland kan niets bedenken dat nog te vragen / in te vullen 
overblijft; onderbouwing is uitermate solide. 

100% 

9 De beantwoording voldoet zeer goed aan het gevraagde in het 
Aanbestedingsdocument en/of overtreft de verwachtingen van Provincie 
Zeeland. De wijze van invulling is zeer overtuigend; er is een solide 
onderbouwing. 

95% 

8 De beantwoording voldoet overtuigend aan het gevraagde in het 
Aanbestedingsdocument en/of de verwachtingen van Provincie Zeeland. 
De onderbouwing is degelijk en/of bevat creatieve/innovatieve 
elementen. 

75% 

7 De beantwoording voldoet aan het gevraagde in het 
Aanbestedingsdocument en/of de verwachtingen van Provincie Zeeland, 
inclusief passende onderbouwing. 

50% 

6 De beantwoording voldoet matig aan het gevraagde in het 
Aanbestedingsdocument en/of de verwachtingen van Provincie Zeeland. 
De onderbouwing is niet meer dan redelijk. 

20% 

1 t/m 5 De beantwoording voldoet niet aan het gevraagde in het 
Aanbestedingsdocument van Provincie Zeeland. 

0% 

0 De beantwoording ontbreekt. 0% 
Tabel 1 
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5.4. Beoordeling Gunningscriteria Kwaliteit 
Aan de hand van de in paragraaf 5.3 gegeven toelichting wordt een rapportcijfer per 
Subgunningcriterium gegeven. Dit rapportcijfer staat voor een percentage (zie tabel 1) van de te 
behalen punten. Het totaal van de punten voor de gunningscriteria wordt vervolgens opgeteld met 
de punten die voor het onderdeel prijs worden behaald. De puntenscores voor de gunningscriteria 
Prijs en Kwaliteit worden afgerond op twee decimalen. 
 
5.5. Subgunningcriterium K1 Duurzaamheidsaspecten – 25 punten 
Provincie Zeeland wil haar werkomgeving inrichten en organiseren rekening houdend met: 

 De belasting voor het milieu tijdens de productie van onderdelen van het meubilair 

 De gezondheid van medewerkers 

 Gebruiksvriendelijkheid van het meubilair 

 Het gebruik van biobased materialen en waardebehoud van materialen in de tijd zijn 
vanzelfsprekend.  

 
Provincie Zeeland vraagt haar opdrachtnemers rekening te houden met bovenstaande normen 
en waarden en in de aanbieding te omschrijven hoe men dat doet. Het is van belang dat bij de 
productie van de materialen natuurlijke en hernieuwbare materialen worden toegepast. De 
leverancier is verantwoordelijk voor het duurzaam hergebruik van producten en de borging van 
onderstaande thema’s: 

 Circulair inkopen 

 Duurzaam bosbeheer 

 Eerlijke arbeidsvoorwaarden  
 
Provincie Zeeland beschikt over een groot assortiment “oud” meubilair. Dit meubilair wordt niet 
meer gebruikt. Het meubilair is extern opgeslagen. Met het aangaan van een nieuwe 
raamovereenkomst eist Provincie Zeeland dat de opdrachtnemer al dit meubilair overneemt en 
uiterlijk 14 september 2018 weggehaald heeft uit het opslagdepot (kosten voor verwijdering en 
transport zijn voor Opdrachtnemer).  
Opdrachtnemer dient een oplossing te presenteren voor het circulair inzetten van dit meubilair. 
(zie paragraaf 5.5.5). Denk hierbij bijvoorbeeld aan hergebruik van bureaus, bureaustoelen, 
vergadertafels en -stoelen en harmonicakasten binnen het Abdijcomplex, maar dan wel geheel 
volgens het ontwerp in Bijlage 9. Het is niet de bedoeling dat dit meubilair in dezelfde 
hoedanigheid opnieuw gebruikt gaat worden voor Provincie Zeeland.  
 
Refurbishment van meubels naar nieuwe toepassingen is geen probleem. Hergebruik van dit 
(refurbished) meubilair binnen het Abdijcomplex is geen eis, het meubilair mag ook voor andere 
toepassingen of organisaties gebruikt worden, als de grondstoffen maar worden hergebruikt. In 
Bijlage 10 – Omschrijving en foto’s oud meubilair zijn een aantal foto’s toegevoegd van dit 
meubilair. Tijdens de schouw op maandag 7 mei 2018 kan dit meubilair (op aanvraag) 
geïnventariseerd worden. 
 
De duurzaamheidsaspecten bestaan uit een aantal minimum eisen (zie paragraaf 3.2) en worden 
daarnaast als gunningscriterium onderverdeeld naar 3 thema’s:  
1. Gezonde materialen (zie minimumeisen duurzaamheidsaspecten) en medewerkers  
2. Waardebehoud van de materialen   
3. Duurzaam hout 
 
Opdrachtnemer wordt gevraagd een plan van aanpak te presenteren waarin hij aangeeft te 
voldoen aan alle gevraagde aspecten zoals beschreven in paragrafen 5.5.1. tot en met 5.5.5. De 
opdrachtnemer dient zo de beste oplossing en (duurzaamheid)kwaliteit te leveren die mogelijk is. 
In het plan van aanpak kan de inschrijver in maximaal 6 pagina’s A4, enkelzijdig beschreven, 
regelafstand enkel, Arial 10, aangeven hoe een positieve impact wordt geleverd. Deze 6 
pagina’s worden als volgt onderverdeeld: 

 Visie op duurzaamheid    1 pagina A4 

 Gezonde medewerkers    1 pagina A4 

 Circulair ontwerpen van producten  2 pagina A4 

 Sluiten van de kringloop    2 pagina A4 
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Voor het onderdeel Circulair ontwerpen van producten en Sluiten van de kringloop (zie hiervoor 
bijlage 13 en paragraaf 5.5.3) is het toegestaan om maximaal 2 pagina’s A4 extra, per 
onderdeel, als bijlage toe te voegen om de bewijsvoering van het hergebruik van de 
producten/onderdelen na levensduur toe te lichten. 
 
5.5.1. K1a. Visie op duurzaamheidsontwikkelingen – 5 van de 25 punten 

Impact Omschrijving Beoordeling 

Visie op 
duurzaamheid
sontwikkelinge
n  

Inschrijver laat zien welke 
duurzaamheidsontwikkelingen hij/zij ziet 
ontstaan gedurende de looptijd van het 
contract (inclusief optiejaren) en hoe 
Inschrijver deze ontwikkelingen gaat 
gebruiken voor de gevraagde toepassingen.  

Hoe meer ontwikkelingen 
Inschrijver gaat gebruiken, 
hoe beter. 

 
5.5.2. K1b. Gezonde medewerkers – 6 van de 25 punten 

 Impact Omschrijving Beoordeling 

Gezonde 
medewerkers 

De inschrijver laat zien hoe een goede 
ergonomie geborgd wordt wanneer gewerkt 
wordt volgens het concept van flexibel 
werken bij gebruik van het aangeboden 
assortiment. 

Hoe simpeler een optimale 
ergonomische houding 
bereikt wordt voor de 
gebruikers hoe beter 

 
5.5.3. K1c. Circulair ontwerpen van producten – 8 van de 25 punten  

Impact Omschrijving Beoordeling 

Circulair 
ontwerpen van 
producten 

Voor de opdrachtgever is het van belang dat 
de ingekochte producten ontworpen zijn voor 
oneindig hergebruik.  
 
Om dit concreet te maken moet inschrijver 
aantonen hoe er in het ontwerp voor gezorgd 
is dat de onderdelen herbruikbaar blijven 
voor een bureaustoel en een elektrisch 
bureau. 
 
Door de herbruikbaarheid voor een elektrisch 
bureau en een stoel te berekenen en deze 
methode waarop ze de sluiting van de 
kringloop geborgd hebben te beschrijven. 

De aanbieders worden met 
elkaar  vergeleken zoals 
aangegeven in bijlage 13. 
Aanbieder kan daarbij in 
maximaal 2 pagina’s een 
toelichting / bewijsvoering 
geven. 

 

5.5.4. K1d. Sluiten van de kringloop – 6 van de 25 punten 

Impact Omschrijving Beoordeling 

Restwaarde 
meubilair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijver dient in het Prijzenblad (bijlage 8) 
een prijsopgave te geven met de restwaarde 
van de gekochte producten na de 
gebruiksduur van 7 jaar. Inbegrepen in de 
restwaarde prijs is demontage, verwijdering 
en transport van het betreffende meubilair. 
 
De inschrijver is verplicht om na deze 7 jaar 
de bij Inschrijver gekochte producten tegen 
het restwaardebedrag terug te nemen.  
 
(Opdrachtgever is overigens niet verplicht om 
na 7 jaar al het geleverde meubilair terug te 
leveren) 
De gewogen totale restwaarde is de som van 
de meubelstukken x de hoeveelheid per 
meubelstuk x de restwaarde per meubelstuk. 

De gewogen totale prijs van 
het aan te schaffen 
meubilair wordt verminderd 
met de gewogen totale 
restwaarde. 
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Beschrijving 
Refurbishment 
proces 

Om zicht te krijgen op de wijze waarop de 
teruggenomen producten opnieuw worden in 
gezet en te voorkomen dat de materialen niet 
verloren gaan in de verbrandingsoven wil de 
opdrachtgever inzicht in de bestemming van 
haar oude meubels. 
 
Beschrijf hoe de inschrijver vorm geeft aan 
het refurbishment proces zodat 
opdrachtgever inzicht heeft in wat er met het 
terug geleverde meubilair gebeurt in het 
circulaire proces. 

Het plan wordt beoordeeld 
op zo hoog mogelijk 
hergebruik waarde (zie 
toelichting in bijlage 14) en 
de bewijsvoering die 
geleverd kan worden per 
variant  

 

5.6. Subgunningcriterium K2 Esthetiek van meubilair – 25 punten 
Onder het gunningscriterium K2 Esthetiek van het meubilair wordt zowel de fysieke 
proefopstelling (K2a.) als de beoordeling van de schriftelijke presentatie van het aangeboden 
meubilair (K2b.), verstaan.  
 
5.6.1. K2a. Proefopstelling - 15 van de 20 punten 
Inschrijvers dienen na de inschrijvingstermijn een proefopstelling te plaatsen. Bij meer dan vijf (5) 
geldige inschrijvingen zal, na het beoordelen van het Plan van Aanpak, de Inkoopadviseur (is 
procesbegeleider en geen beoordelaar) samen met een collega inkoper de Prijzen openen in 
TenderNed. Vervolgens zal bepaald worden welke Inschrijvers wel of niet nog winnaar kunnen 
worden. De Inschrijvers die geen winnaar meer kunnen worden krijgen hierover bericht zodat 
Inschrijvers niet onnodig belast wordt met de organisatie van de proefplaatsing. 
 
De fysieke proefopstelling dient gematerialiseerd te zijn conform uw aanbieding. Mocht dit 
onverhoopt niet mogelijk zijn, dan dient u dit vooraf te vermelden. De proefplaatsing dient zonder 
presentatiemateriaal, accessoires en tekstuiting gepresenteerd te worden. 

 
Ten behoeve van de fysieke proefopstelling dient u de volgende items te plaatsen. Per item 
dient u één item te leveren voor de proefopstelling. 
1. Bureaustoel   Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn, nummer 6 
2. Vergaderstoel   Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn, nummer 7 
3. Bureau 160 x 80 cm  Bijlage 9, betreft manuele bediening met slinger 
4. Elektrisch bureau 160 x 80 cm Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn, nummer 1 
5. Fauteuils    Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn, nummer 13 
6. Fauteuils    Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn, nummer 14 
 
Inschrijvers die zelf geen fabrikant zijn maar een reseller en/of groothandel zal gevraagd worden 
om te specificeren welk merk en type de Inschrijver zal gebruiken. Wanneer meerdere Inschrijvers 
exact hetzelfde product willen indienen zal slechts één product daarvan gebruikt worden tijdens 
de proefopstelling. 
 
De proefplaatsing wordt op onderstaande aspecten integraal beoordeeld door de 
beoordelingscommissie, aangevuld met een aantal medewerkers vanuit de gehele organisatie. 
Daarbij zal ook de architect meedoen aan het beoordelingsproces van de proefopstelling (de 
cijfers van de architect tellen 4x mee).  
 
Elke beoordelaar geeft een cijfer voor beide componenten, die voor 50% elk meetellen. Het 
gemiddelde cijfer (met 2 decimalen) wordt weer gemiddeld met de andere beoordelaars waarna 
uiteindelijk één cijfer (met 2 decimalen) ontstaat.    
Dit zal worden afgerond naar boven of naar beneden. Bijvoorbeeld: 7,49 wordt een 7,00 en 7,50 
wordt een 8,00. 
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5.6.1.1. K2a. 1) Kwaliteit en Functionaliteit:  
Bij de beoordeling van het gepresenteerde meubilair op kwaliteit en functionaliteit wordt 
(integraal) gekeken naar onder andere: 

 Het meubilair dient met gangbare, milieuvriendelijke middelen schoongemaakt te kunnen 
worden en er mogen geen chemische middelen voor nodig zijn. 

 Het meubilair dient vrij te zijn van technisch onderhoud. 

 Het meubilair dient zo weinig mogelijk vervuilende richels, naden en hoeken te bevatten. 

 Met name handgrepen en armleuningen dienen eenvoudig gereinigd te kunnen worden. 

 Het meubilair dient vrij te zijn van scherpe randen. 

 Het meubilair dient kras-, stoot- en slijtvast te zijn afgewerkt. 

 De bladen dienen stoot-, slijt- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig en bureau chemicaliën-
bestendig te zijn. 

 Alle constructies (tafels, kasten, etc.), materialen en verstelmogelijkheden zijn stabiel, 
trillingvrij, stevig, veilig en betrouwbaar. 

 Het meubilair dient een goede ergonomie te faciliteren 

 Gebruikscomfort & bedieningsgemak 
 

5.6.1.2. K2a. 2) Esthetiek:  
Bij de beoordeling van het gepresenteerde meubilair op esthetiek wordt (integraal) gekeken of 
deze invulling geeft aan de esthetische eisen genoemd in Bijlage 9 - Ontwerp Meubellijn en 
tekeningen gebouw G. 
 
5.6.2. K2b. Beoordeling van schriftelijke presentatie gevraagd meubilair – 10 van de 20 punten 
Bij de beoordeling op het aspect esthetiek wordt door de beoordelingscommissie (dus exclusief 
de groep medewerkers uit de organisatie, genoemd onder 5.6.1) ook de producten zoals 
gepresenteerd in uw schriftelijke presentatie ‘aangeboden meubilair’ beoordeeld.  
 
5.6.2.1. Schriftelijke presentatie ‘aangeboden meubilair’ 
De beoordeling/toetsing geschied aan de hand van de esthetische eisen/specificaties zoals 
omschreven in het Ontwerp meubellijn (bijlage 9).  
 
Puntentoekenning geschiedt op basis van getoonde meerwaarde in onderlinge vergelijking, 
vanuit het oogpunt van de beoordelingscommissie. Voor een goede beoordeling is het daarom 
zeer belangrijk dat u duidelijke tekeningen en/of afbeeldingen en detailafbeeldingen bijvoegt van 
alle door u aangeboden producten (maximaal 2 pagina’s A4 per product). 
 
Deze producten worden in totaliteit beoordeeld en krijgen één score op het gebied van esthetiek. 
De beoordelingscommissie zal in consensus een cijfer toekennen op basis van de in paragraaf 
5.3 beschreven methode. 
 
5.7. Subgunningcriterium K3 Levertijd – 10 punten 
De levertijd van de order voor een aantal meubeltypes te leveren voor gebouw G is een knock-
out eis en wordt derhalve verder beschreven in paragraaf 3.4. 
 
5.7.1. K3. Levertijd meubilair in raamovereenkomst 
In het Prijzenblad bijlage 8 staan de aantallen die besteld gaan worden voor gebouw G. Daarbij 
is een prognose toegevoegd met betrekking tot de aantallen “bureau + slinger”. Deze aantallen 
zijn min of meer een representatieve prognose voor de komende jaren. (zoals eerder al vermeld, 
dit is slechts een prognose, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend). 
 
De levertijd wordt op de volgende manier berekend: 
- Stoel 1 - x geprognosticeerd aantal x aantal weken levertijd = A 
- Stoel 2 - x geprognosticeerd aantal x aantal weken levertijd = B 
- Stoel 3 - x geprognosticeerd aantal x aantal weken levertijd = C 
- Bureau 1 - x geprognosticeerd aantal x aantal weken levertijd = D 
- Bureau 2 - x geprognosticeerd aantal x aantal weken levertijd = E 
- Kast 1 - x geprognosticeerd aantal x aantal weken levertijd = F 
- Enz. 
Totaal levertijd is dan: A + B + C + D + E + F + enz. 
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Deze gewogen levertijd wordt onderling vergeleken op basis van de formule: 
 

 
5.8. Gunningcriterium Prijs – 40 punten 
Na de beoordeling van het gunningscriterium Kwaliteit wordt het prijsdocument geopend. Voor 
het gunningcriterium Prijs kunnen maximaal 40 punten worden behaald.  
Inschrijver biedt een inschrijving met all-in prijzen in euro’s, exclusief BTW, maar inclusief 
voorrijkosten, transport, reis- en eventuele verblijfskosten, montage en gebruiksklaar maken, 
afvoeren van verpakkingsmaterialen, garantie en onderhoud (zoals beschreven in Bijlage 1 -  
Programma van Eisen).  
 
Adviesprijzen worden niet toegestaan (en inschrijving zal in dat geval terzijde worden gelegd. 
Inschrijver dient de netto prijs zonder korting op te geven en geen adviesprijzen. 
Zoals genoemd is de order voor gebouw G representatief voor de prognose voor de komende 
jaren. Daarom is gekozen om te gunnen op basis van de aantallen van de order voor gebouw G. 
 
De prijs waarmee gerekend wordt in deze aanbesteding wordt als volgt berekend:  

 De Totaalprijs aanbesteding = Gewogen Totaalprijs - Gewogen Totaal restwaardeprijs 

 De Gewogen Totaal prijs is de som van (type meubilair x prognose x prijs per stuk) 

 De Gewogen Totaal Restwaardeprijs is de som van (restwaarde na 7 jaar van het type 
meubilair x prognose x prijs per stuk) 
 

NB: Opdrachtgever wil voor de vaststaande order voor gebouw G een korting van 20% krijgen 
ten opzichte van het in de jaren daarna te bestellen meubilair. Zie Bijlage 8 – Prijzenblad. 
 
Het beoordelingsteam beoordeelt de inschrijvingen op basis van de in het prijzenblad (bijlage 8) 
gewogen totaalscore. Voor de berekening van de score wordt onderstaande formule gebruikt. De 
score wordt afgerond op 2 decimalen.  
 

In geval dat blijkt dat de winnaar van de aanbesteding een ongeldige inschrijving blijkt te hebben 
gedaan zullen de scores van de overgebleven Inschrijvers opnieuw ingevuld worden in de 
betreffende formules. Jurisprudentie vermeldt dat in dit geval dat de gunning niet automatisch 
wordt opgedragen aan de nummer twee van de aanbesteding, maar de beoordelingsprocedure 
opnieuw dient te geschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Totaalprijs aanbesteding – Laagste Totaalprijs aanbesteding) * 40 

Score Prijs = 40 -   ----------------------------------------------------------------------- 

    Laagste Totaalprijs aanbesteding 

       (Levertijd van Inschrijver – Laagste gewogen levertijd) * 10 

Score Levertijd = 10 -   -------------------------------------------------------------------------------------- 

     Laagste gewogen levertijd 
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5.8.1. Indexering 
Prijsstelling dient gedurende de gehele contractperiode conform inschrijving te zijn. Inschrijver 
kan gebruik maken van indexering van de prijzen per kalenderjaar.  
Tot 1 januari 2020 staan de prijzen vast. Na deze datum mogen de prijzen slechts één maal per 
jaar, worden gewijzigd aan de hand van het CBS, index Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer, 
verbruiksprijzen, index 2015=100 Zie voor meer informatie: http://statline.cbs.nl/Statweb/ 
publication/?DM=SLNL&PA=83935ned&D1=a&D2=0&D3=460&D4=(l-13)-l&VW=T  
 
De indexering zal gebaseerd zijn op het procentuele verschil tussen het indexcijfer van de maand 
augustus van het voorgaande jaar (augustus 2019) en het indexcijfer van augustus van het jaar 
(augustus 2018) daarvoor.  
 
Opdrachtnemer dient zijn voornemen voor prijsverhoging minimaal 2 maanden voor de 
ingangsdatum bekend te maken aan Opdrachtgever.  
 
Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder 
dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt. Indien in een jaar afgezien is van het herzien 
van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de 
periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake. 
 
5.9. Bepaling van de Beste Prijs Kwaliteitverhouding (BPK) 
Pas na de beoordeling van de gunningcriteria Kwaliteit wordt de prijs door de inkoopadviseur aan 
de beoordelingscommissie bekend gemaakt. De inschrijver met het hoogste aantal punten voor 
Kwaliteit en Prijs heeft de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding. 
 
Inschrijver die voldoet aan het Programma van eisen én die de hoogste definitieve score heeft 
behaald wordt aangemerkt als inschrijver die de inschrijving met de Beste Prijs-
Kwaliteitverhouding heeft gedaan. Bij gelijk eindigen van twee (2) of meerdere inschrijvers met 
een gelijke totaalscore (op 2 decimalen nauwkeurig) wordt diegene gekozen met de hoogste 
score voor de Kwaliteit.  
Indien dit niet tot een winnaar leidt, zal Opdrachtgever overgaan tot een loting tussen deze 
inschrijvers door een notaris. 
 
5.10. Voorgenomen gunningsbeslissing 
Na de beoordeling van de inschrijvingen zal Opdrachtgever overgaan tot het voornemen tot 
gunning aan de inschrijver met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding. Opdrachtgever streeft ernaar 
om de voorgenomen gunningsbeslissing conform de in deze Aanbestedingsleidraad opgenomen 
datum in het tijdschema kenbaar te maken. Alle inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk via 
www.tenderned.nl van deze voorgenomen gunningsbeslissing en de gronden waarop dit is 
gebaseerd in kennis gesteld. Berichtgeving geschiedt aan de bij Opdrachtgever bekende 
contactpersoon voor deze aanbesteding. Dit bericht houdt geen aanvaarding in van het aanbod 
van inschrijver die de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding heeft gedaan. Door dit 
bericht komt daardoor geen overeenkomst tot stand als bedoeld in artikel 6:217 BW. 
 
Inschrijvers van wie de inschrijving is afgewezen, ontvangen in bovenbedoeld bericht de 
motivering van hun afwijzing. In de motivering is meegenomen de naam van inschrijver die de 
inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding heeft gedaan alsmede het (de) kenmerk(en) 
en voorde(e)l(en) van de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding ten opzichte van de 
eigen inschrijving. De motivering is conform de daarbij gehanteerde wettelijke voorschriften. 
 
5.11. Stand still periode 
Iedere inschrijver die het niet eens is met de voorgenomen gunningsbeslissing kan, binnen een 
termijn van twintig (20) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum dat de mededeling van 
de gunningsbeslissing aan inschrijvers zijn verzonden, bezwaar tegen deze beslissing 
aantekenen door betekening van een dagvaarding aan Opdrachtgever bij de bevoegde rechter 
in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. In het belang van een snelle 
en goede voortgang wordt iedere inschrijver dringend verzocht om Opdrachtgever tijdig op de 
hoogte te stellen van het aanwenden van dit rechtsmiddel, door middel van het zenden van een 
(gescand) kopie van de dagvaarding via een bericht op www.tenderned.nl bij de gepubliceerde 

http://statline.cbs.nl/Statweb/%20publication/?DM=SLNL&PA=83935ned&D1=a&D2=0&D3=460&D4=(l-13)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/%20publication/?DM=SLNL&PA=83935ned&D1=a&D2=0&D3=460&D4=(l-13)-l&VW=T
http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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aankondiging van deze aanbesteding, gericht aan de in paragraaf 2.3.1 genoemde 
contactpersoon van Opdrachtgever. De in deze paragraaf genoemde termijn is een fatale termijn. 
Betekening van de dagvaarding na de genoemde termijn leidt tot niet ontvankelijkheid van de 
vordering.  
 
In geval van een verkorte beroepsprocedure (kort geding) zal Opdrachtgever de datum van de 
voorgenomen gunningsbeslissing eventueel opschorten tot een nadere datum. Dit is afhankelijk 
van het tijdstip en inhoud van de uitspraak van de voorzieningenrechter. 
 
Indien een inschrijver tegen de voorgenomen gunningsbeslissing een kort geding aanhangig 
maakt, dient de oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding in dit kort geding te interveniëren, 
op straffe van het verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigde 
gunningsbeslissing. 
 
 
Verificatie gevraagde bewijsstukken 
Binnen de termijn van verzending van de voorgenomen gunningsbeslissing tot maandag 9 juli 
2018, zal een verificatie van de in de Aanbestedingsleidraad gevraagde bewijsstukken (en 
eventueel andere stukken) van inschrijver die de inschrijving met de Beste Prijs-
Kwaliteitverhouding heeft gedaan plaatsvinden:  
 

 Gedragsverklaring aanbesteden die niet ouder is van één (1) jaar na sluitingsdatum van de 
inschrijving. 

 Bewijs van aanmelding uit het Beroeps/Handelsregister (KvK), niet ouder dan 6 maanden. 

 Verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies, niet ouder dan 
6 maanden. 

 
Indien blijkt dat inschrijver die de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding heeft gedaan 
niet in staat is om haar inschrijving te verifiëren, zal Opdrachtgever verder gaan met inschrijver 
die opvolgend de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding heeft gedaan. 
 
5.12. Definitieve gunning 
Indien na het verstrijken van de stand still periode geen bezwaar/bezwaren is/zijn ingediend én 
na een positieve verificatie van de bewijsstukken, zal Opdrachtgever de voorlopige gunning 
omzetten in een definitieve gunning en overgaan tot ondertekening van de overeenkomst 
waarmee deze aanbestedingsprocedure wordt beëindigd.  
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Bijlage 1 - Programma van Eisen 
 

Bijlage is separaat toegevoegd.
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Bijlage 2 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
 

Bijlage is separaat toegevoegd.
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Bijlage 3 - Verklaring omtrent inschrijving 
 

Hierbij verklaart ondergetekende:  

 in te stemmen met de bepalingen in deze aanbestedingsleidraad met het kenmerk 
DIG00370007 van dit document;  

 dat zijn inschrijving volledig voldoet aan de in deze aanbestedingsleidraad, met het 
kenmerk DIG00370007 van dit document, gestelde eisen; 

 dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden in zijn inschrijving op de 
aanbestedingsleidraad, met het kenmerk DIG00370007 van dit document, juist en volledig 
zijn; 

 zonder voorbehoud akkoord te gaan met het Programma van Eisen als vermeld in bijlage 
1, bijlage 7 Concept raamovereenkomst en andere bijlagen behorend bij deze 
aanbestedingsleidraad met daarin verwerkt de eventuele wijzigingen als vermeld in de 
Nota(‘s) van Inlichtingen; 

 bij het opstellen van haar inschrijving rekening gehouden te hebben met de verplichtingen 
uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden 
die gelden op de plaats waar de verrichting wordt uitgevoerd. 

 

Inschrijver 

Naam  

Functie  

Onderneming  

Handtekening 

 

 

 

Plaats en datum  
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Bijlage 4 - Referentie voor kerncompetentie 
 
U dient gebruik te maken van onderstaand model voor kerncompetenties. Voor de volgende 
kerncompetenties dient u een referentie in te vullen (twee kerncompetenties zijn dus 2 
referenties): 
1. Ervaring met levering, plaatsing en (af)montage van kantoormeubilair ten behoeve van een 

flexibel, innovatief kantoorconcept bij een Opdrachtgever van minimaal 250 
kantoormedewerkers. 

2. Ervaring met levering, plaatsing en (af)montage van duurzaam kantoormeubilair zoals 
benoemd in paragraaf 5.5. 

 
Uw beschrijving van de aard van de opdracht dient zodanig te zijn dat het de aanbestedende 
dienst voldoende inzicht verschaft om te kunnen beoordelen of u over de gevraagde 
kerncompetentie beschikt en of aan alle te beoordelen aspecten van de referentie is voldaan. 
Opmerking: De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, zonder tussenkomst van 
de inschrijver, contact op te nemen met de opgegeven referentie(s).  

Gegevens opdrachtgever 

1) Naam opdracht gevende instantie of  
onderneming 

 

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

2) Naam contactpersoon opdrachtgever  

Functie contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

 

Projectgegevens 

3) Projectduur  

Datum start project  

Datum eind project  

  

4) Contractwaarde van de gehele opdracht € 

Totaalbedrag per jaar € 

5) Aard en omschrijving van opdracht. Uit 
deze beschrijving moet blijken dat aan 
de gestelde eisen wordt voldaan. 
Vermeldt ook eventuele 
bijzonderheden. 

 
 

6) Betreft kerncompetentie 1 Ja/nee 

 Betreft kerncompetentie 2 Ja/nee 

Hierbij verklaart inschrijver dat bovenstaande opdracht naar behoren is uitgevoerd zonder dat er 
sprake is geweest van opschorting van de betaling dan wel vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst wegens wanprestatie of dat er sprake is geweest van het opleggen van 
(contractuele) boetes ten gevolge van onvoldoende presteren. 
 
Ondertekenblok voor kerncompetentie 

Inschrijver 

Naam  
 

Functie  
 

Onderneming  
 

Handtekening 
 

 

Plaats en datum  
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Bijlage 5 - Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Zeeland 
 

Bijlage is separaat toegevoegd.
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Bijlage 6 - Boeteclausule 
 
Bij overschrijding van de vermelde uiterste datum van gebruiksklare oplevering van het meubilair 
waar de (nadere) opdracht betrekking op heeft, heeft Opdrachtgever het recht Opdrachtnemer 
een direct opeisbare boete op te leggen, welke boete Opdrachtgever kan verrekenen met de door 
haar aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.  
 
De boete betreft 1% per kalenderdag van het betreffende deelbedrag van de opdracht waarop de 
niet nakoming/vertraging betrekking heeft, met een minimum boetebedrag van € 250,-.  
Het boetebedrag is gemaximeerd tot 10% van het betreffende deelbedrag van de (nadere) 
opdracht waarop de niet nakoming/vertraging betrekking op heeft.  
 
Het recht tot het heffen van bedoelde boete laat andere rechten van Opdrachtgever - waaronder, 
doch niet beperkt tot verhaal van daadwerkelijk geleden schade - ingeval van tekortkoming van 
Opdrachtnemer onverlet. 
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Bijlage 7 - Conceptovereenkomst 

 
De ondergetekenden:  
Provincie Zeeland te Middelburg, ten deze vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling 
[…………..], [ naam……… ], hierna te noemen: de Provincie, hierna te noemen Opdrachtgever, 
 
en  
 
[ naam wederpartij………….], dezen vertegenwoordigd door [ functie ………..], [ naam ………….], 
hierna te noemen: [ naam wederpartij …] 
 
Overwegende: 

 Opdrachtgever een raamovereenkomst af wil sluiten met één leverancier voor de levering 
van los meubilair voor Provincie Zeeland te Middelburg. Hieronder wordt onder andere 
verstaan; bureaus, bureaustoelen, vergadertafels en -stoelen, lounge werkplekken, kasten, 
enz.. 

 Het resultaat van de openbare Europese aanbesteding met kenmerk […] [naam wederpartij 
….] heeft hierop ingeschreven op [datum]; 

 Opdrachtgever heeft op [datum] een gunningsbeslissing genomen waarbij de opdracht aan [ 
naam wederpartij ….] is gegund. 

 
Onderwerp dienst 
[naam wederpartij ….] is gehouden diensten aan Opdrachtgever te verlenen, gelijk 
Opdrachtgever het verlenen van diensten door [ naam wederpartij ….] zal aanvaarden, met 
inachtneming van de bepalingen van onderhavige overeenkomst. De diensten bestaan 
uit  [invullen ………, een en ander overeenkomstig met vermelding kenmerk 
aanbestedingsdocument. 
Per nadere opdracht binnen de raamovereenkomst zal een aparte offerte worden uitgebracht 
waarbij de prijzen en tarieven uit deze raamovereenkomst gebruikt zullen worden. De diensten 
zullen worden uitgevoerd binnen het beheersgebied van Opdrachtgever.  
 
Kwalificatie en nakoming 
[naam wederpartij ….] is ervoor verantwoordelijk en staat ervoor in dat hij beschikt over de 
vereiste kwalificaties, deskundigheid, ervaring en praktische vaardigheden om de overeenkomst 
goed, deugdelijk en ordelijk uit te voeren.  
Opdrachtgever heeft het recht ingeval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door [ 
naam wederpartij ….] van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst betaling geheel of 
gedeeltelijk op te schorten. 
Indien [ naam wederpartij ….] meent dat er sprake is van overmacht aan zijn zijde, hij 
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis zal stellen. 
 
Looptijd: 
De overeenkomst treedt in werking op [datum ] en zal vervolgens van kracht zijn tot en met [datum 
]. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst, tegen dezelfde voorwaarden, één 
keer twee jaar te verlengen. De keuze voor het al dan niet verlengen van de overeenkomst berust 
uitsluitend bij Opdrachtgever.  
 
Betaling 
Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeur van een digitale 
(verzamel)factuur in Pdf-bestand volgens de voorwaarden als opgenomen in het Programma van 
Eisen van de hierboven genoemde aanbesteding. 
 
Algemene voorwaarden 
1. Op alle overeenkomsten tussen het Opdrachtgever en [naam wederpartij] zijn de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Provincies 2014 van toepassing. Bij eventuele strijdigheid van deze 
voorwaarden met de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst. 

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van [naam wederpartij ….] wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
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Slotbepalingen 
1. Wijzigingen van één of meer bepalingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien zij 

uitdrukkelijk schriftelijk tussen het Opdrachtgever en [naam wederpartij….] zijn 
overeengekomen.  

2. Geschillen voortvloeiend uit dan wel samenhangend met (de uitvoering van) de 
overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant te Middelburg, doch eerst nadat partijen in onderling overleg hebben getracht een 
mogelijk geschil in der minne te regelen.  

 
Rangorde documenten 
De rangorde van de documenten die als bijlage zijn toegevoegd is als volgt: 
1. De overeenkomst; 
2. De nota van inlichtingen (datum xxx); 
3. Het aanbestedingsdocument (kenmerk xxx); 
4. Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Zeeland, 16 december 2014 
5. Inschrijving 
 
 
Overzicht bijlagen: 
1. De nota van inlichtingen (datum xxx); 
2. Het aanbestedingsdocument (kenmerk xxx); 
3. Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Zeeland, 16 december 2014 
4. offerte/ inschrijving (prijs van de dienst). 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud, 
 
 
Opdrachtgever                                              [naam wederpartij ….] 
 
Naam                   __________________       Naam                   ___________________ 
 
Plaats                   __________________            Plaats                  ___________________ 
 
Datum                  __________________          Datum                  ___________________ 
 
 
Handtekening     __________________         Handtekening     ___________________ 
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Bijlage 8 - Prijzenblad + afname Gebouw G 
 
 

Bijlage is separaat toegevoegd. 
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Bijlage 9 - Ontwerp meubellijn en tekeningen gebouw G 
 

Bijlage is separaat toegevoegd. 
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Bijlage 10 - Omschrijving en foto’s oud meubilair 
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Bijlage 11 - Plattegronden Abdijcomplex 
 

De bijlagen zijn separaat toegevoegd aan dit aanbestedingsdossier maar niet openbaar te 
verkrijgen op Tenderned. 
 
Gegadigde dient hiertoe een aanvraag, met argumentatie en specifiëren van behoefte te sturen 
naar aanbesteding@zeeland.nl. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de tekeningen 
(eventueel) niet te verstrekken aan gegadigde.  
  

mailto:aanbesteding@zeeland.nl
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Bijlage 12 - Verklaring minimumeisen Duurzaamheidsaspecten 
 

Impact Minimale eisen  

Gezonde 
materialen  
 
Formaldehyde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
Coating 
 
 

De producten moeten voldoen aan de (Europese) grenswaarden voor: 
 
 
Voldoen aan formaldehydeklasse E1 Het in het meubilair toegepaste 
plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaald volgens EN 120, 
EN 717-1 of EN 717-2.  
  
Toelichting: Bij spaanplaat, OSB en MDF wordt voor de bepaling meestal EN 
120 of EN 717-1 gebruikt. Bij multiplex, meubelplaten, en gecoate of “overlaid” 
plaatmateriaal wordt EN 717-2 of EN 717-1 gebruikt.  
  
 
Eisen aan gebruikt textiel (m.u.v. gerecycled textiel) In het meubilair gebruikt 
textiel:  
• bevat geen gechloreerde kunstvezels  
• bevat geen gehalogeneerde brandvertragers, behalve wanneer toepassing 
van een of meer van dergelijke stoffen op grond van wettelijke regelingen is 
voorgeschreven  
• bevat geen benzidine analoge kleurstoffen;   
• bevat in de pigmenten en kleurstoffen of specifieke textielvezels geen 
overschrijdingen van de volgende concentraties zware metalen:  

o antimoon: 300 mg/kg (polyester) en 50/250 mg/kg 
(kleurstof/pigment);  
o arseen: 50 mg/kg (kleurstof/pigment);   
o Chroom totaal: 100 mg/kg (kleurstof/pigment);   
o Koper: 250 mg/kg (kleurstof);   
o Nikkel: 200 mg/kg (kleurstof);   
o Tin: 250 mg/kg (kleurstof);   
o Zink: 1.000 mg/kg elastane en 1.500/1.000 mg/kg 
(kleurstof/pigment).  

  
 
Emissiegrenswaarden coating  De in/op het meubel gebruikte coating voldoet 
aan de grenswaarden voor emissie van antimonium, arseen, barium, cadmium, 
chroom, lood, kwik en selenium zoals vermeld in EN 71-3.  
 

Beoordeling en Bewijsvoering  

De inschrijver zal worden gevraagd om bij levering bewijsvoering te overleggen waaruit blijkt dat 
wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor formaldehyde, textiel en coating. 
 
Deze bijlage is een ondertekende verklaring dat aan de eisen zal worden voldaan. 
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Impact Minimale eisen 

Duurzaam 
hout 
 
 
 
 

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd. Dit 
betekent dat zodanig wordt gekapt dat de ecologische functie van het bos als 
leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft.  
 
Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale 
dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders 
en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Voor de 
instandhouding van het bos is het tot slot belangrijk dat het economische 
waarde krijgt. Alleen dan kan het bos beschermd worden tegen de omzetting 
naar andere landgebruiksvormen, zoals landbouw en soja- en 
palmolieplantages.  
 
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten (niet zijnde 
hergebruik of gerecycled hout) dient te voldoen aan de Dutch Procurement 
Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement 
Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet aan alle 9 principes voor 
duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).  
   
Verificatie Hout voldoet in elk geval aan de criteria indien het is gecertificeerd 
volgens een systeem dat is goedgekeurd door de toetsingscommissie TPAC 
(Timber Procurement Assessment Committee).   
  
Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, 
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, 
waaruit blijkt dat aan de gestelde minimumeis wordt voldaan. Een overzicht 
met goedgekeurde certificatiesystemen is te vinden op de website: 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html  
 
 

Beoordeling en Bewijsvoering  

De inschrijver zal worden gevraagd om bij levering bewijsvoering te overleggen waaruit blijkt dat 
het toegepaste hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is conform beschreven eis. 
  
Een ondertekende verklaring  dat het hout in de producten uit duurzaam beheerde bossen 
afkomstig. 
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Verklaring minimumeisen Duurzaamheidsaspecten 
 
De hierna te noemen inschrijver:   
 
Statutaire naam…………………………………………………………………………………………… 
 
gevestigd te 
 
Straat……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode……………………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats……………………………………………………………………………………………………….. 
 
KVK nummer: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Verklaart zich door ondertekening van deze verklaring dat bij levering een verklaring wordt 
overgelegd waarin wordt aangetoond dat: 
 

 voldaan wordt aan de Europese grenswaarden voor formaldehyde,  

 textiel en de  

 coating.  

 Indien hout of houtproducten gebruikt worden moeten deze afkomstig zijn uit duurzame 
bosbeheer zoals gespecificeerd in de minimale eisen voor duurzaamheid. 

   
 
Aldus ondertekend te 
 
Plaats……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum………………………………………………………………………………………………………. 
 
Door rechtsgeldige vertegenwoordiging (naam en voorletters)………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 13 - Circulair ontwerpen van producten 

 
Een circulair ontwerp betekend dat  producten en materialen zo lang mogelijk worden gebruikt. 
In onderstaande tabel vragen we de aanbieder om voor een stoel de mate van hergebruik te 
berekenen en toe te lichten welke programma’s ze hebben opgezet om de kringloop te sluiten.  
Inschrijver dient bij deze tabel in maximaal 2 pagina’s A4 een toelichting en/of bewijsvoering 
geven zodat duidelijk wordt hoe Inschrijver hiertoe gekomen is. 
 
Eindscore totaal = Y + Z 
Eindscore product 1:  [{Score 1 + 2 * score 2}/3 ] * 100% =  Y  
Eindscore product 2:  [{Score 1 + 2 * score 2}/3 ] * 100% =  Z 
 

 

 

 

 

Product Y 
Bureau elektrisch 
verstelbaar 

Materiaal naam % hergebruikt  
Materiaal [A] 

% snel hernieuw-
baar materiaal [B] 

Subtotaal 1 = 
(A + B) X 1 

Blad  
 

    

Poten 
 

    

Bevestigings-systemen 
 

    

Voetjes 
 

    

Elektrische systeem 
 

    

   Subtotaal 1  

Product Y 
Bureau elektrisch 
verstelbaar 

Materiaal naam % hergebruik na 
gebruik product 
[C] 

% composteer- 
baar na gebruik 
product [D] 

Subtotaal 2 = 
(C + D) X 2 

Blad  
 

    

Poten 
 

    

Bevestigings-systemen 
 

    

Voetjes 
 

    

Elektrische systeem 
 

    

   Subtotaal 2  

Eindscore Y = 
 

(subtotaal 1 + Subtotaal 2) / 3 = 

Product Z 
Bureaustoel 
onderdelen 

Materiaal naam % hergebruikt  
Materiaal [A] 

% snel hernieuw-
baar materiaal [B] 

Subtotaal 1 = 
(A + B) X 1 

Poten/kruisvoet 
  

    

Zitting 
 

    

Rugleuning 
 

    

Armsteunen 
 

    

Wieltjes 
 

    

Gasveer 
 

    

   Subtotaal 1  
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Toelichting begrippen: 
% hergebruikt materiaal in het product/onderdeel:  
dit geeft aan hoeveel hergebruikte (niet nieuwe) grondstoffen zijn toegepast in het product 
/onderdeel.  
 
% snel hernieuwbaar materiaal aanwezig in het product/onderdeel:   
dit geeft aan uit hoeveel grondstoffen het product/onderdeel bestaat waarvan aangetoond is dat 
deze  binnen een cyclus van 10 jaar gegroeid en geoogst zijn.   
 
% hergebruik na gebruik product/onderdeel:  
dit geeft aan hoeveel materialen van het onderdeel tenminste 1 keer hergebruikt kunnen worden 
ergens in de wereld. Om deze score te onderbouwen is het van belang om in een bijlage van 
maximaal 3 pagina’s SMART (specifiek, meetbaar, uitvoerbaar, relevant en tijdgebonden) 
toelichten op welke wijze dit voor dit product en/of onderdelen (gaat) plaatsvind(en).  
 
% composteerbaar na gebruik product/onderdeel:  
dit geeft aan hoeveel materialen van het onderdeel biologische afbraak en desintegratie plaats 
vindt om compost te produceren. Voor meer informatie over biologische afbreekbaarheid zie 
http://gobiobased.eu/wp-content/uploads/2018/01/Biologische-afbreekbaarheid.pdf 
 
Let op:  het gaat altijd over gewichtspercentage (%) 
 
 
Voor dit subgunningscriterium kan maximaal 8 van de 25 duurzaamheidspunten worden behaald. 
De Eindscore Totaal van de diverse Inschrijvers zal onderling vergeleken worden en de totale 
score zal berekend worden met behulp van onderstaande formule: 

  

Product Z 
Bureaustoel 
onderdelen 

Materiaal naam % hergebruik na 
gebruik product 
[C] 

% composteer- 
baar na gebruik 
product [D] 

Subtotaal 2 = 
(C + D) X 2 

Poten/kruisvoet  
 

    

Zitting 
 

    

Rugleuning 
 

    

Armsteunen 
 

    

Wieltjes 
 

    

Gasveer 
 

    

   Subtotaal 2 

 
 

Eindscore Z = (subtotaal 1 + Subtotaal 2) / 3 = 
 

Eindscore Totaal =  
 

Eindscore Y + Eindscore Z 
 

     

Score Circulair Ontwerpen =     

(Eindscore Totaal Inschrijver – Hoogste Eindscore Totaal) x 8 punten 

 

 

http://gobiobased.eu/wp-content/uploads/2018/01/Biologische-afbreekbaarheid.pdf
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Bijlage 14 - 6 categorieën circulair design 

 
 
Om het product en/of onderdelen opnieuw te gebruiken wil de opdrachtgever voor de 
onderstaande 6 categorieën weten op welke wijze invulling gegeven wordt hieraan voor het 
assortiment zoals aangeboden.   
 
1. Re-use:  

hergebruiken van producten; bijvoorbeeld via Rijksmarktplaats. Voor producten waarbij de 

technische levensduur wel de economische of contract‐levensduur overschrijdt, kan 
hergebruik een lucratieve optie zijn die grondstoffen bespaart.  

 
2. Repair:  

reparatie: zijn onderdelen na te bestellen? Is er een standaardisatie van onderdelen die dat 
gemakkelijk maakt? Bij sommige producten valt reparatie onder het servicecontract. Wordt 
het product door de producent (of derde) teruggehaald voor een tweede leven? 
 

3. Refurbish:  
herstofferen, herbekleden of “updaten” door schoon te maken of te vernieuwen (mode, 
styling). Er is een grijs gebied tussen refurbishment en reparatie. Refurbishment en reparatie 
kunnen onderdeel zijn van een servicecontract. 
 

4. Remanufacturing:  

“her‐productie”: hergebruik van onderdelen. Hierbij wordt het product teruggenomen om het 
helemaal uit elkaar te halen en weer met enkele nieuwe onderdelen in elkaar te zetten. In de 
meeste gevallen gaat het om teruggenomen producten door de producent die het zelf weer 
in elkaar zet (assemblage). 
 

5. Retrieval (cannibalize):  
hierbij worden onderdelen of delen materialen teruggehaald voor hergebruik. Een voorbeeld 
is van een tafel een bord maken waardoor onderdelen een tweede leven krijgen in en andere 
toepassing.  
 

6. Recycle:  
Materiaal hergebruik. Een voorbeeld is het omsmelten van schroot tot nieuw staal. Of het 
omsmelten van ingezameld plastic tot nieuwe plastic korrels die weer door spuitgietmachines 
worden ingezet om nieuwe plastic producten te maken. 
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Bijlage 15 - Land in Zee merkstijlen boek 
 

Bijlage is separaat toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

Aanbestedingsleidraad openbare EU aanbesteding Meubilair Abdijcomplex 

 
Pagina 60 van 60 

 

Bijlage 16 - Inschrijfblad Schouw 
 

 

Aanwezigheid schouw 

  

Datum:   Maandag 7 mei 2018, 14:00 uur 

Locatie:  Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

 

Naam Gegadigde: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Deelnemer 1 / contactpersoon 

Initialen en achternaam: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Bedrijfsnaam*: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deelnemer 2 (optioneel) 

Initialen en achternaam: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Bedrijfsnaam*: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

*   Indien in afwijking van de naam van Gegadigde 

 

 

U dient zich uiterlijk vrijdag 4 mei 2018, 12.00 uur op te geven via het e-mailadres: 

aanbesteding@zeeland.nl  

 

 

mailto:aanbesteding@zeeland.nl

