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1.
1.1

ALGEMENE INFORMATIE OVER PROCEDURE EN OPDRACHT
Procedure

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de groenvoorziening van de locaties van het Esdal
College in Emmen en Klazienaveen. Het betreft een niet openbare meervoudig onderhandse
aanbesteding waarbij leveranciers worden gevraagd een aanbieding op te stellen. De opdracht wordt
gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving doet.
1.2

Aanbestedende dienst en opdrachtgever

Aanbestedende dienst, tevens opdrachtgever van deze opdracht, is het Esdal College, hierna te
noemen Esdal College.
Naam aanbestedende dienst

Esdal College

Bezoekadres
Vestigingsplaats

Oosterstraat 82
7822 HG Emmen

Postadres
Vestigingsplaats

Postbus 2041
7801 CA Emmen

Naam opdrachtgever
Functie:

Dhr. M. Kooistra
Directeur / bestuurder

Contact voor deze aanbesteding
verloopt uitsluitend via:

Directiesecretariaat
directiesecretariaat@esdalcollege.nl

Het Esdal College
Opleidingen
Het Esdal College biedt kwaliteitsonderwijs, van vmbo-beroepsgericht tot gymnasium. De
mogelijkheden en talenten van leerlingen staan bij het Esdal College centraal.
Meer informatie over het Esdal College is te vinden op www.esdalcollege.nl.
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1.3

De opdracht

De doelstelling van deze aanbesteding is een groenvoorziening die optimaal aansluit bij het Esdal
College. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een niet openbare
meervoudig onderhandse aanbesteding.
De aanbestedende dienst zoekt één leverancier voor de groenvoorziening voor de locaties in Emmen
en Klazienaveen. De aanbestedende dienst beschouwt een leverancier als een belangrijke partner in
het kader van de representatie van de school.
Het betreft de volgende locaties
Campus:
o locatie Boermarkeweg
o locatie Esdal Vakcollege
o locatie Oosterstraat

adres: Angelsloërdijk 13c, 7822 HK Emmen
adres: Oosterstraat 82, 7822 HG Emmen
adres: Oosterstraat 78, 7822 HG Emmen

Klazienaveen:
o locatie Klazienaveen

adres: Van Echtenstraat 22, 7891 LM Klazienaveen

Centrale contactpersoon opdrachtgever: de heer L. Fakkert.
In de bijlage is het programma van eisen opgenomen.
1.4

Klachtenmeldpunt

Het is mogelijk om een klacht in te dienen per e-mail (conform Bijlage F: Model voor het indienen van
klachten) via de heer W. Berends, W.Berends@sgdnv.nl.
Klachten hebben betrekking op aspecten van de aanbesteding die binnen de werking van de
Aanbestedingswet 2012 vallen. Klachten kunnen niet gaan over het aanbestedingsbeleid van het
Esdal College. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil.
Het verschil met een vraag voor de Nota van Inlichtingen (bijlage G) is dat een vraag betrekking heeft
op de inhoud van de procedure of van het aanbestedingsdocument.
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2. INSCHRIJFPROCEDURE
2.1

Planning

Aan onderstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedende dienst behoudt
zich het recht voor de planning tussentijds te wijzigen. Indien er genoodzaakte wijzigingen in de
planning zullen optreden worden inschrijvers door de aanbestedende dienst op de hoogte gesteld.

2.2

Verzenden aankondiging

26 maart 2021

Aanwijs op locatie

30 maart 2021

Uiterste termijn voor indienen vragen

9 april 2021

Beantwoording vragen (NvI)

12 april 2021

Uiterste (fatale) termijn voor indienen inschrijving

22 april 2021

Openen inschrijving(en)

23 april 2021

Bekendmaken gunning

11 mei 2021

Uiterste termijn voor het schriftelijk indienen van
bezwaren tegen gunningsbeslissing

18 mei 2021

Kontraktering / (op)levering (definitieve gunning)

25 mei 2021

Informatie-uitwisseling

De uitwisseling van informatie geschiedt uitsluitend per e-mail aan
directiesecretariaat@esdalcollege.nl. Het is niet toegestaan op andere wijze dan hierboven
beschreven informatie bij aanbestedende dienst te verkrijgen over deze aanbesteding.
2.2.1

Inlichtingen en Nota van Inlichtingen

Conform de planning uit paragraaf 2.1 kunnen vragen over en tegen de aanbestedingsprocedure, de
(inhoud van de) aanbestedingsdocumenten worden gesteld. Vragen kunnen worden gesteld per
e-mail aan directiesecretariaat@esdalcollege.nl.
De aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht een inschrijver hierin desondanks
onduidelijkheden en/of onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden aantreffen, dan wel redelijkerwijs
kunnen aantreffen, dan wel anderszins vragen hebben, dan dient de inschrijver de aanbestedende
dienst daarvan op de hoogte te stellen, ter gelegenheid van de inlichtingenronde.
Het bezoeken van de locaties op dinsdag 30 maart 2021 is als volgt geregeld. Aanvang 14.45 uur.
Om 14.30 uur kunnen inschrijvers zich melden bij de heer L. Fakkert, Oosterstraat 82, 7822 HG
Emmen.
Van de antwoorden op de (aan de orde) gestelde vragen en/of bezwaren wordt een geanonimiseerde
Algemene Nota van Inlichtingen opgemaakt. De Algemene Nota van Inlichtingen wordt, conform de
planning uit paragraaf 2.1, digitaal verzonden naar de inschrijvers.
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Mocht een inschrijver nog bezwaren hebben tegen de inhoud van de Algemene Nota van Inlichtingen
zoals hierboven bedoeld en/of onduidelijkheden etc. daarin aantreffen, dan kan de inschrijver
(uitsluitend) deze vragen conform de planning uit paragraaf 2.1 uiterlijk 4 dagen voor het indienen van
de inschrijving schriftelijk bij de aanbestedende dienst aan de orde stellen per e-mail aan
directiesecretariaat@esdalcollege.nl. o.v.v. "vragen n.a.v. Algemene NvI". Inschrijver dient hiervoor
het als bijlage G bijgevoegde ‘Model voor het stellen van vragen t.b.v. Inlichtingen’ te gebruiken.
Er is gekozen voor één Algemene Nota van Inlichtingen om de beheersbaarheid van de te stellen
vragen te waarborgen en om de administratieve last te verlagen van zowel inschrijver(s) als
aanbestedende dienst.
Maakt de inschrijver van de geboden mogelijkheden geen gebruik, dan komt dit voor risico van
inschrijver en mogen zowel de aanbestedende dienst als de overige inschrijvers er gerechtvaardigd
van uitgaan dat de inschrijver tegen de procedure van de aanbesteding, de bepalingen, eisen en de
overige inhoud van de aanbestedingsdocumenten geen bezwaar heeft. Het eerst na inschrijving aan
de orde stellen van bezwaren en/of onduidelijkheden leidt (op grond van rechtswerking) tot niet
ontvankelijkheid voor wat betreft die bezwaren en/of onduidelijkheden.
2.2.2

Individuele inlichtingen met gerechtvaardigd economisch belang

In geval inschrijver in het kader van paragraaf 2.2.1 een vraag heeft waarvan hij om redenen van een
gerechtvaardigd economisch belang niet wil dat die vraag beantwoord wordt in de Algemene Nota van
Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2.2.1, handelt hij als volgt. Inschrijver dient dan bij indiening van
die vraag (op de uiterste termijn als bedoeld in paragraaf 2.2.1 en met behulp van het als Bijlage G
bijgevoegde Model) duidelijk kenbaar te maken dat het een "individuele vraag met gerechtvaardigd
economisch belang" betreft.
Hiermee doet inschrijver automatisch op de voet van artikel 2.53 lid 3 Aanbestedingswet aan
aanbestedende dienst het verzoek om de vraag niet te beantwoorden in de Algemene Nota van
Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2.2.1. Inschrijver dient daarbij een motivering te voegen waarom
hij van oordeel is dat beantwoording van die vraag in de Algemene Nota van Inlichtingen, als bedoeld
in paragraaf 2.2.1, schade zal toebrengen aan zijn gerechtvaardigde economische belangen.
Aanbestedende dienst zal vervolgens naar eigen inzicht en op basis van de door inschrijver verstrekte
motivering beoordelen of het verzoek van inschrijver gerechtvaardigd is. Indien aanbestedende dienst
het verzoek van inschrijver honoreert, beantwoordt aanbestedende dienst de betreffende vraag in een
Individuele Nota van Inlichtingen uitsluitend richting de desbetreffende inschrijver.
Indien aanbestedende dienst evenwel van oordeel is dat beantwoording van die vraag in redelijkheid
geen schade toebrengt aan de gerechtvaardigde economische belangen en beantwoording van die
vraag thuis hoort in de Algemene Nota van Inlichtingen, zal aanbestedende dienst de desbetreffende
inschrijver daarvan op de hoogte stellen. De inschrijver heeft dan de keus de vraag terug te trekken of
aanbestedende dienst toe te staan de vraag te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen.
Reageert inschrijver daarop niet tijdig dan impliceert dat dat inschrijver aanbestedende dienst toestaat
de vraag te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen. Aanbestedende dienst is ter zake op
generlei wijze aansprakelijk jegens Inschrijver.
2.3 Onjuiste verklaring
Indien blijkt dat hetgeen de inschrijver verklaard dan wel geoffreerd heeft onjuist is, heeft de
aanbestedende dienst het recht de inschrijver van deelname uit te sluiten dan wel, indien de
overeenkomst reeds is afgesloten, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De
aanbestedende dienst heeft vervolgens de mogelijkheid met de partijen die dan als hoogst scoort het
traject voort te zetten. De desbetreffende uitgesloten inschrijver is als dan schadeplichtig. Alle kosten
die gemaakt zijn om tot een nieuwe aanbesteding c.q. overeenkomst te komen zullen worden
verhaald, onverminderd alle overige rechten.
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2.4 Inschrijving
Voor de uiterste (fatale) termijn voor het indienen van een inschrijving, zie de planning in paragraaf
2.1. uiterlijk op voornoemd moment dienen alle inschrijvingsdocumenten en de formulieren als
bedoeld in paragraaf 2.5.1 digitaal aangeboden te zijn aan het Esdal College op het volgende adres:
directiesecretariaat@esdalcollege.nl.
De inschrijver draagt het risico voor het tijdig indienen van zijn inschrijving. Alle bij inschrijving in te
dienen inschrijvingsdocumenten dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend. Het is niet toegestaan
andere dan de in paragraaf 2.5 genoemde informatie toe te voegen waar aanbestedende dienst niet
expliciet om gevraagd heeft. Dergelijke aanvullende informatie wordt niet meegenomen in de
beoordeling. Belangstellende gegadigden worden NIET in de gelegenheid gesteld de opening van de
inschrijvingen bij te wonen. De inschrijvers ontvangen later een kopie van het “Proces-verbaal van
Opening” per e-mail.
Vormvereisten voor de inschrijving zijn verder:
•
•

De gehele inschrijving dient digitaal aangeleverd te worden.
De originele inschrijving dient op iedere pagina te zijn voorzien van een rechtsgeldige
paraaf/handtekening en rechtsgeldig ondertekend (door dezelfde functionaris) te zijn.
Rechtsgeldige ondertekening is ook vereist voor de eigen verklaring. Inschrijver mag ook een
volmacht voor de ondertekening en/of parafering meesturen.
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2.5 De inhoud van de inschrijving
2.5.1

Bij inschrijving in te dienen stukken

De stukken die uiterlijk op het in paragraaf 2.1 genoemde tijdstip ingediend dienen te zijn, bestaan uit
de volgende rechtsgeldig ondertekende documenten:
1.

Bijlage A: Inhoudsopgave in te dienen documenten

2.

Bijlage B: Referenties
Met behulp van Formulier B doet inschrijver opgave van zijn referentie(s) als bedoeld in
paragraaf 3.2.2. Inschrijver dient dit door hem ingevulde formulier bij inschrijving in.

3.

Formulier C: Conformiteit
Met behulp van Formulier C dient de inschrijver ten aanzien van de daar genoemde eisen te
verklaren dat hij hiermee akkoord gaat.

4.

Formulier D: Prijs
Met behulp van het prijzenblad doet de inschrijver opgave van zijn prijs als bedoeld in 4.3.1.

5.

Formulier E: Kwalitatieve aspecten
Met behulp van Formulier E doet inschrijver opgave over zijn plan van aanpak als bedoeld in
paragraaf 4.3.2.

6.

Bijlage H: Eigen Verklaring
Door ondertekening van bijlage H verklaart inschrijver op de voet van artikel 2.84
Aanbestedingswet:
-

of de uitsluitingsgronden (als bedoeld in paragraaf 3.1) op hem van toepassing zijn;

-

of hij voldoet aan de in paragraaf 3.2 genoemde geschiktheidseisen;

-

dat hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op
sociale overwegingen, voor zover die specificaties en uitvoeringsvoorwaarden zijn
opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

7. Bijlage I: Programma van Eisen Groenvoorziening
Door ondertekening verklaart de inschrijver te voldoen aan het programma van eisen.
8.

Leveringsvoorwaarden inschrijver
De leveringsvoorwaarden van de inschrijver.
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2.5.2

Na inschrijving in te dienen documenten

Na inschrijving dient de inschrijver aan wie aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te
gunnen (zie paragraaf 5) binnen 7 kalenderdagen na een daartoe gericht verzoek de navolgende
documenten aan te leveren op het genoemde adres: directiesecretariaat@esdalcollege.nl.
1.

De bewijsstukken uitsluitingsgronden voor zover aangekruist in de tabel van paragraaf 3.1.

2.

De bewijsstukken geschiktheidseisen zoals bedoeld in de tabellen van paragraaf 3.2.
-

Een uitzondering hierop geldt voor de in paragraaf 3.2.2 bedoelde referenties. Daarvoor
geldt dat die reeds bij inschrijving ingediend moeten worden met gebruikmaking van bijlage
B ('Referenties'). Zie hiervoor paragraaf 2.5.1. Aanvullende documentatie verband houdende
met de referenties voor zover dat in de tabel van paragraaf 3.2.2 wordt gevraagd, dienen wel
in dit kader van paragraaf 2.5.2 na verzoek aangeleverd te worden.

Aanbestedende dienst zal bovenbedoeld verzoek op voet van artikel 2.102 Aanbestedingswet in
beginsel alleen doen aan de inschrijver aan wie hij voornemens is de opdracht te gunnen.
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2.6

Gestanddoening inschrijving

Inschrijver dient zijn inschrijving tot tenminste 60 dagen (gerekend vanaf de uiterste termijn voor het
indienen van de inschrijvingen) gestand te doen. Aanbestedende dienst kan verzoeken de termijn van
gestanddoening te verlengen. Deze termijn is bepaald aangezien er verificatie plaats dient te vinden
en indien de hoogst scorende inschrijver afgewezen wordt, dient er voldoende tijd voor een nieuwe
verificatie over te blijven.
Voor zover nodig, gaat inschrijver akkoord met verlenging van de gestanddoeningstermijn van 30
dagen na vonnis in kort geding en hoger beroep, voor het geval door een (afgewezen) inschrijver op
de voet van paragraaf 5 een kort geding wordt aangespannen tegen de afwijzings-/
gunningsbeslissing.
Overige voorwaarden aan inschrijving
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Door in te schrijven stemt inschrijver in met de procedure, alsmede met de inhoud, bepalingen,
technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden zoals neergelegd in de
aanbestedingsdocumenten.
Een onderneming kan slechts eenmaal inschrijven.
Het bepaalde in voorwaarde 2 geldt eveneens voor ondernemingen die deel uitmaken van een
groep als bedoeld in artikel 2:24b BW. Slechts één onderneming uit die groep kan inschrijven
als zelfstandig inschrijver, als lid van een samenwerkingsverband of als onderaannemer, tenzij
die ondernemingen uit dezelfde groep aantonen dat zij zelfstandig, dat wil zeggen volledig
onafhankelijk en zonder wetenschap van het ter zake relevante marktgedrag van de ander,
inschrijven. Verschillende ondernemingen uit een groep mogen uiteraard wel gezamenlijk
inschrijven als samenwerkingsverband.
Aanbestedende dienst accepteert uitsluitend reële inschrijvingen.
Alle formulieren die in het kader van deze aanbesteding door inschrijver ondertekend moeten
worden, dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend.
Inschrijver dient de verstrekte aanbestedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag
deze uitsluitend aan derden ter inzage geven voor zover zulks voor het doen van een
inschrijving noodzakelijk is.
Inschrijving op slechts een gedeelte van de omvang van de levering is niet mogelijk.
Inschrijven geschiedt voor eigen rekening en risico. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en
hebben op generlei wijze recht op een tegemoetkoming van de door hen in dit verband
gemaakte of te maken kosten, nog aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
Daar waar in dit aanbestedingsdocument een merk- of fabricaatnaam staat vermeld, dient
daarbij de toevoeging “of daarmee gelijkwaardig” gelezen te worden.
De aanbestedende kan niet door een inschrijver aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of
andere uitgaven, gemaakt of te maken met betrekking tot de aanmelding/inschrijving, noch
tijdens de aanmeldingsperiode, noch tijdens daarop volgende besprekingen, ongeacht of deze
besprekingen al dan niet leiden tot het verstrekken van een opdracht aan inschrijver.
Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk,
tijdelijk of definitief te stoppen, zonder opgaaf van reden. Inschrijvers hebben in een dergelijke
situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze
aanbesteding.
Inschrijver mag geen voorbehoud (in welke vorm dan ook) maken in haar inschrijving. Indien
inschrijver een voorbehoud maakt, zal de aanbestedende dienst genoodzaakt zijn deze
inschrijving terzijde te leggen.
Indien de aanbestedende dienst vaststelt dat inschrijver niet heeft voldaan aan al het gestelde
uit de onderhavige aanbestedingsdocumenten, kan zij besluiten de inschrijving terzijde te
leggen en de inschrijver uit te sluiten van verdere deelname.
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3. UITSLUITINGSGRONDEN EN GESCHIKTHEIDSEISEN
De beoordeling van de op basis van hoofdstuk 2 tijdig ontvangen inschrijvingen geschiedt aan de
hand van de in dit hoofdstuk vermelde bepalingen.
3.1

Uitsluitingsgronden

Inschrijver mag niet in een van de in de onderstaande tabel aangekruiste omstandigheden verkeren.
Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gebruik te maken van het bepaalde in artikel 2.88
Aanbestedingswet. Indien zo'n situatie als bedoeld in artikel 2.88 sub b of c aan de orde is, dient
inschrijver dit te motiveren in de 'Eigen Verklaring' (bijlage H) onder punt 7. Bij inschrijving dient
inschrijver bijlage H ('Eigen Verklaring') in (zie paragraaf 2.5.1). Eerst na een verzoek daartoe (zie
paragraaf 2.5.2) dienen de bewijsstukken aangeleverd te worden.
Uitsluitingsgronden

Jegens wie bij een onherroepelijk
geworden rechterlijke uitspraak een
veroordeling als bedoeld in artikel 2.86 lid
2 en lid 3 Aanbestedingswet is
uitgesproken.

Van toepassing indien
Aangekruist

X

Bewijsstuk

Een gedragsverklaring
aanbesteden als bedoeld in
artikel 2.89 lid 2
Aanbestedingswet, die op de
uiterste termijn voor inschrijving
niet ouder is dan 2 jaar.

Bewijsstuk
indienen:

na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.
De onderneming mag niet zijn:
een onderneming die in staat van
faillissement of liquidatie verkeert, diens
werkzaamheden zijn gestaakt, jegens
hem een surseance van betaling of een
(faillissements-) akkoord geldt, of in een
andere vergelijkbare toestand ingevolge
een soortgelijke procedure die voorkomt
in de op hem van toepassing zijnde wetof regelgeving van een lidstaat van de
Europese Unie.
Jegens onderneming mag geen
onherroepelijk geworden rechtelijke
uitspraak zijn gedaan op grond van de op
hem van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.

X

Een uittreksel uit het
handelsregister als bedoeld in
artikel 2.89 lid 1
Aanbestedingswet, dat op de
uiterste termijn voor inschrijving
niet ouder is dan 6 maanden.

na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.

X

Een gedragsverklaring
aanbesteden als bedoeld in
artikel 2.89 lid 2
Aanbestedingswet, die op de
uiterste termijn voor inschrijving
niet ouder is dan 2 jaar.

na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.
De ondernemer mag niet in de uitoefening
van zijn beroep een ernstige fout hebben
begaan, vastgesteld op een grond die de
aanbestedende dienst aannemelijk kan
maken.

X

Een gedragsverklaring
aanbesteden als bedoeld in
artikel 2.89 lid 2
Aanbestedingswet, die op de
uiterste termijn voor inschrijving
niet ouder is dan 2 jaar.

na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.
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De ondernemer dient op het moment van
inschrijving te hebben voldaan aan zijn
verplichtingen op grond van op hem van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen
met betrekking tot betaling van de sociale
verzekeringspremie of belastingen.

X

De ondernemer dient op het moment van
inschrijving, bij het verstrekken van
inlichtingen die door een aanbestedende
dienst van hem waren verlangd, zich niet
in ernstige mate schuldig hebben gemaakt
aan valse verklaringen of het onthouden
van verklaringen.

X

Een verklaring van de
belastingdienst als bedoeld in
artikel 2.89 lid 3
Aanbestedingswet, die op de
uiterste termijn van inschrijving
niet ouder is dan 6 maanden.

na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.
Niet van toepassing.

Voor zover er tegenstrijdigheid bestaat tussen de hierboven aangekruiste uitsluitingsgronden en de in
bijlage H ('Eigen Verklaring') aangekruist uitsluitingsgronden, geldt dat bijlage H ('Eigen Verklaring')
voorgaat (prevaleert) boven paragraaf 3.1 van het Aanbestedingsdocument.
3.2

Minimale eisen

De geschiktheid waaraan inschrijver minimaal dient te voldoen, wordt getoetst aan de hand van de
navolgende minimumeisen.
3.2.1

Financiële en economische draagkracht

Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium financiële en economische draagkracht
als bedoeld in artikel 2.91 Aanbestedingswet te voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen
minimumeisen:
Bij inschrijving dient inschrijver bijlage H ('Eigen Verklaring') in (zie paragraaf 2.5.1). Eerst na een
verzoek daartoe (zie paragraaf 2.5.2) dienen de bewijsstukken aangeleverd te worden.
Minimumeis(en) financiële en
economische draagkracht

Eis

Bewijsstuk

Bewijsstuk
indienen:

Inschrijver dient, om voor de opdracht in
aanmerking te komen, over de laatste drie
boekjaren een gemiddelde
jaaromzet te hebben behaald van
tenminste € 240.000 (exclusief btw).

3.2.1

De door de accountant
goedgekeurde jaarverslagen
over de afgelopen drie jaar.

na verzoek (2.5.2)

Inschrijver dient, om voor de opdracht in
aanmerking te komen, afdoende verzekerd
te zijn inzake aansprakelijkheid door
middel van een beroeps- en/of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Deze verzekering dient minimaal
€ 500.000 per gebeurtenis te dekken.

3.2.1

Het overleggen van een geldig
polisblad van de toepasselijke
beroepsbedrijfsaansprakelijkheid.

na verzoek (2.5.2)
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3.2.2

Technische- of beroepsbekwaamheid

Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium technische- of beroepsbekwaamheid als
bedoeld in artikel 2.93 tot en met 2.97 Aanbestedingswet te voldoen aan de in de onderstaande tabel
opgenomen minimumeisen:
Bij inschrijving dient inschrijver bijlage H ('Eigen Verklaring') en met behulp van formulier B
('Referenties') de in onderstaande tabel gevraagde referenties in (zie paragraaf 2.5.1). Eerst na een
verzoek daartoe (zie paragraaf 2.5.2) dienen de overige in onderstaande tabel genoemde
bewijsstukken aangeleverd te worden.
Minimum(eisen) technische- of
beroepsbekwaamheid
Inschrijver dient in de afgelopen 3 jaar
voorafgaande aan inschrijving tenminste 2
referenties vergelijkbaar aan de
onderhavige opdracht met een minimale
waarde van 80% van de onderhavige
aanbesteding.

Eis
3.2.2

Bewijsstuk

Bewijsstuk
indienen:

1) Formulier B met de opgave
van de uitgevoerde referentie.

bij inschrijving
(2.5.1)

2) Tevredenheidsverklaring.

na verzoek (2.5.2)

3) Projectinformatie waaruit
genoegzaam kan worden
afgeleid dat aan deze
minimumeis is voldaan.

na verzoek (2.5.2)
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3.2.3

Inschrijving in beroeps- of handelsregister en ondertekening

In onderstaande tabel zijn eisen gesteld ten aanzien van de inschrijving in het beroeps- of
handelsregister als bedoeld in artikel 2.98 Aanbestedingswet, alsmede ten aanzien van de
rechtsgeldigheid van de ondertekening van de in het kader van deze aanbesteding in te dienen
stukken.
Bij inschrijving dient inschrijver bijlage H ('Eigen Verklaring') in (zie paragraaf 2.5.1). Eerst na een
verzoek daartoe (zie paragraaf 2.5.2) dienen de bewijsstukken zoals genoemd in onderstaande tabel
aangeleverd te worden.
Beroeps- of handelsregister en
ondertekening
Inschrijver dient ingeschreven te staan in
het beroeps- of handelsregister volgens de
eisen van de wetgeving van het
vestigingsland van de onderneming (in
Nederland: bij de Kamer van Koophandel)

Eis

Bewijsstuk
3.2.3

Een uittreksel (niet ouder dan 6
maanden) uit het beroeps- of
handelsregister (in Nederland:
uittreksel handelsregister KvK).

Bewijsstuk
indienen:
na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.
Alle formulieren die in het kader van deze
aanbesteding door inschrijver ondertekend
moeten worden, dienen rechtsgeldig te zijn
ondertekend.

3.2.3

Eén of meer (aaneensluitende)
uittreksels (niet ouder dan 6
maanden) uit het
handelsregister, dan wel één of
meer volmachten waaruit de
vertegenwoordigingsbevoegdhei
d van de ondertekenaar
afdoende kan worden afgeleid.

na verzoek (2.5.2)

In geval van
samenwerkingsverband van elk
lid van het
samenwerkingsverband.

3.2.4

Programma van Eisen Groenvoorziening
Inschrijver dient in het kader van de aanbesteding te voldoen aan het programma van eisen.
Dit programma van eisen is opgenomen in bijlage I van het bestek. De bijlage dient voorzien
van een akkoord rechtsgeldig te worden ondertekend.
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4. GUNNINGSCRITERIA
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving en wordt bepaald op basis van
kwaliteit en prijs zoals hieronder beschreven.
4.1

Algemeen

Het beoordelingsteam, bestaande uit meerdere personen van het Esdal College, beoordeelt de tijdig
ingediende offertes. Dit gebeurt aan de hand van de offerte; de minimumeisen en de gunningcriteria.
4.2

Beoordeling minimumeisen

De offerte wordt beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen in hoofdstuk 3. De inschrijver dient
bijlage B bij te voegen en te ondertekenen evenals bijlage C en bijlage I. Indien dit niet het geval is,
zal het Esdal College de aanbieding terzijde leggen en de betreffende inschrijver uitsluiten van
verdere deelname.
4.3

Beoordeling gunningscriteria

Inschrijvingen die voldoen aan de minimumeisen worden beoordeeld aan de hand van de
gunningcriteria. Uitgangspunt voor gunning van de opdracht is de economisch meest voordelige
inschrijving. Dit houdt in dat de gunning niet alleen plaats vindt op basis van de prijsstelling, maar ook
op basis van andere criteria. De inschrijvers ontvangen na de gunning een proces verbaal van de
gunning (via e-mail) met hierin een terugkoppeling van uw totaal aantal gescoorde punten. De
aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van gunningcriteria waaraan weegfactoren zijn
gekoppeld. De uiteindelijke gunning zal tot stand komen nadat alle beoordelingen in een overall
beoordelingsstaat zijn verzameld.
De verhouding prijs en kwaliteit is als volgt bepaald:
- Prijsaspecten 70%;
- Kwalitatieve aspecten 30%.
Hieronder is een voorbeeld van de puntentelling weergegeven. De verkregen punten per onderdeel
worden vermenigvuldigd met de weegfactor, dit resulteert in de totaal score per onderdeel. De
totaalscore van alle onderdelen worden bij elkaar opgeteld om de totaalscore te krijgen. De inschrijver
die de hoogste totaalscore heeft behaald voor alle sub criteria gezamenlijk is de inschrijver met de
economisch meest voordelige inschrijving.
Aan deze inschrijver wordt de overeenkomst gegund. Bij gelijke score geeft de score behaald op het
criterium prijs de doorslag. In geval dat er dan nog sprake is van gelijke score, vindt loting plaats.
Voorbeeld puntentelling

Prijsaspecten (70%)

Maximaal

prijs per jaar

Weegfactor Punten Totaal
65
10
650

uurtarief regiewerk
subtotaal prijsaspecten
Kwalitatieve aspecten (30%) Implementatieplan
Duurzaamheid
Sociaal Return
subtotaal kwaliteitsaspecten
totaal
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4.3.1

Prijsaspecten

De totaalprijs wordt gecalculeerd met behulp het formulier in bijlage D. De prijs is opgebouwd uit twee
onderdelen; een prijs voor abonnement en een uurtarief in geval van inzet op regiebasis.
4.3.2

Kwalitatieve aspecten

Voor de kwalitatieve beoordeling van de aanbiedingen is een beoordelingsteam samengesteld
bestaande uit medewerkers van het Esdal College. De kwalitatieve aspecten worden beoordeeld op
basis van antwoorden op de open vragen (zie bijlage E).
Let op:
De beantwoording van de open vragen dient te geschieden in Word, anoniem, zonder
bedrijfskenmerken en bedrijfsnaam, zodat de leden van het beoordelingsteam niet beïnvloed worden
door eventuele naam en/of bedrijfskenmerken van de inschrijver. Indien de kwalitatieve aspecten (in
bijlage E) niet volledig anoniem, zonder bedrijfskenmerken en bedrijfsnaam worden ingediend dan zal
het beoordelingsteam hiervoor 0 punten toekennen.
4.3.2.1 Plan van aanpak
Op welke wijze organiseert de inschrijver van de groenvoorziening bij een eventuele gunning waarbij u
onderscheid maakt in communicatie, personeel, organisatie, tijd, kwaliteit. Verwoordt dit in een plan
van aanpak o.a. (max. drie A4):
Een plan van aanpak (met termijnen, data en tijdstippen) met aandacht voor de opstartfase en
de uitvoering van de werkzaamheden;
Hoe is de communicatie met de opdrachtgever, de contactpersonen van de locaties en de
medewerkers hierbij geregeld?
4.3.2.2 Duurzaamheid
Op welke wijze levert de inschrijver een bijdrage aan duurzaamheid.
Verwoordt dit in maximaal een A4.
4.3.2.3 Sociaal Return
Op welke wijze levert de inschrijver een bijdrage aan sociaal return.
Verwoordt dit in maximaal een A4.
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4.3.3

Punten toekennen

Prijsaspecten
De offerte met de laagste prijsaanbieding zal hiervoor de maximale score ontvangen. De overige
offertes worden in procentuele verhouding doorberekend ten opzichte van de laagste prijsaanbieder.
Formule
(laagste prijs : te beoordelen prijs) x maximaal aantal punten = gewogen score.
Kwalitatieve aspecten
Het kwalitatieve gunningscriteria (plan van aanpak), zie hierboven, worden door het beoordelingsteam
anoniem als volgt beoordeeld.
Het beoordelingsteam kent per onderdeel een waardering toe in de vorm van een score van 1, 2, 3, 4,
of 5 punten, waarbij 5 de hoogste score is.
De beoordeling vindt individueel en op basis van onderling vergelijk van de aanbiedingen plaats. Het
gemiddelde cijfer van alle beoordelingen wordt omgezet in een percentage dat wordt vermenigvuldigd
met het maximaal aantal te behalen punten.
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5. Gunning
De beoordelingsprocedure geschiedt aan de hand van de navolgende in hoofdstuk 4 beschreven
stappen. Aanbestedende dienst is voornemens de opdracht te gunnen aan de inschrijver die heeft
ingeschreven met de economisch meest voordelige inschrijving.
Alvorens tot gunning over te gaan, maakt aanbestedende dienst eerst gelijktijdig aan alle inschrijvers
het voornemen bekend aan wie zij voornemens is de opdracht te gunnen (de zogenoemde
mededeling van de gunningsbeslissing als bedoeld in artikel 2.130 Aanbestedingswet). Deze
gunningsbeslissing zal per e-mail worden medegedeeld.
Bij de bekendmaking van de gunningsbeslissing gelden de navolgende spelregels:
a.

De inschrijver aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, kan
(daarbij) op de voet van artikel 2.102 Aanbestedingswet het schriftelijke verzoek krijgen om
binnen zeven kalenderdagen de bewijsmiddelen als bedoeld in paragraaf 2.5.2 aan te leveren.
Die bewijsstukken moeten de juistheid van de in Formulier H opgenomen eigen verklaring
bevestigen.

b.

Indien aanbestedende dienst een verzoek doet als genoemd in sub a. en uit de beoordeling van
de in dat verband ontvangen bewijsstukken blijkt dat de inschrijver aan wie aanbestedende
dienst voornemens is de opdracht te gunnen, toch niet aan de criteria betreffende uitsluiting
en/of geschiktheid voldoet, zal aanbestedende dienst de gunningsbeslissing per e-mail
herroepen.

c.

In geval van een situatie als bedoeld in sub b. zal aanbestedende dienst opnieuw aan de hand
van het bepaalde in hoofdstuk 4, bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige
inschrijving heeft gedaan. De aanbestedende dienst zal vervolgens een nieuwe
gunningsbeslissing bekendmaken en zo nodig de voorgaande stappen herhalen.

d.

Inschrijvers die zich niet kunnen verenigen met de gunningsbeslissing en/of de reden van
uitsluiting en/of afwijzing en daartegen een rechtsmiddel willen instellen, dienen binnen 5
kalenderdagen na dagtekening van de aan hen verzonden mededeling van de
gunningsbeslissing een kort geding geëntameerd te hebben.
Voor de duidelijkheid wordt erop gewezen dat voornoemde termijn kwalificeert als contractuele
vervaltermijn op grond waarvan inschrijvers niet ontvankelijk in hun vorderingen zijn indien niet
binnen de hierboven gestelde termijn een dagvaarding in kort geding aan aanbestedende dienst
is betekend. Deze spelregel is opgenomen in het belang van de voortvarendheid van de
procedure en de gerechtvaardigde belangen van onder andere de winnende inschrijver. Door in
te schrijven stemmen inschrijvers uitdrukkelijk in met deze spelregel en heeft deze als
wederzijds overgekomen vervalbeding te gelden.

Indien na het verstrijken van deze termijn van 5 kalenderdagen geen bezwaren zijn ingediend, zal de
overeenkomst worden getekend.
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BIJLAGEN
Nr.

Omschrijving

Bijlage A

Inhoudsopgave in te dienen documenten

Bijlage B

Referenties

Bijlage C

Formulier Conformiteit

Bijlage D

Formulier Prijsaspecten

Bijlage E

Formulier open vragen/kwalitatieve aspecten

Bijlage F

Model voor het indienen van klachten

Bijlage G

Model voor het indienen van vragen t.b.v. Inlichtingen

Bijlage H

Eigen verklaring

Bijlage I

Programma van Eisen Groenvoorziening

Bijlage J

Plattegrond te onderhouden terreinen
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BIJLAGE A: INHOUDSOPGAVE IN TE DIENEN DOCUMENTEN
Uw verzoek tot deelname dient in een gesloten verpakking te worden verzonden.
Op uw verzoek tot deelname gelieve te vermelden:
• Uw naam en adres
• De referentie ‘Groenvoorziening Esdal College’
• Niet openen voor 26 april 2021
De volgende indeling checklist gebruiken en opnemen
Check

Locatie

Opnemen

Voor tabblad 1

Bijlage A

Achter tabblad
1

Bijlage B

Achter tabblad
2

Bijlage C

Achter tabblad
3

Bijlage D

Achter tabblad
4

Bijlage E

Achter tabblad
5

Bijlage H

Achter tabblad
6

Bijlage I

Achter tabblad
7

Leveringsvoorwaarden inschrijver

Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
Volledige naam en rechtsvorm organisatie
Plaats en datum
Handtekening
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BIJLAGE B: REFERENTIES
Met behulp van bijlage B doet inschrijver opgave van de referenties als bedoeld in paragraaf 3.2.2.
Algemene gegevens
Referentie slaat op minimumeis:

Referent 1
§ 3.2.2

Naam referentieopdracht:
Naam en plaats opdrachtgever:
Naam contactpersoon bij
opdrachtgever (referent):
Telefoonnummer
contactpersoon
opdrachtgever (referent):
Beschrijving van het project
Naar tevredenheid van
opdrachtgever:

Opgeleverd // Uitgevoerd in de
afgelopen 3 jaar

Ja
Na verzoek als bedoeld in paragraaf 2.5.2 tevredenheidsverklaring
overleggen. Aanbestedende diensten behouden zich het recht voor
dit bij opdrachtgever (referent) te verifiëren
Ja  Aanbestedende dienst behouden zich het recht voor dit bij
opdrachtgever (referent) te verifiëren

Omvang van de opdracht (€)
Geef beschrijving van en
toelichting op de uitgevoerde
referentieopdracht.
Uit deze beschrijving en
toelichting moet voldoende
blijken dat aan alle onderdelen
van de minimumeis is voldaan.
Tevredenheidsverklaring
beschikbaar?

Ja
Na verzoek als bedoeld in paragraaf 2.5.2 Aanbestedingsdocument
aanleveren
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Algemene gegevens
Referentie slaat op minimumeis:

Referent 2
§ 3.2.2

Naam referentieopdracht:
Naam en plaats opdrachtgever:
Naam contactpersoon bij
opdrachtgever (referent):
Telefoonnummer
contactpersoon
opdrachtgever (referent):
Beschrijving van het project
Naar tevredenheid van
opdrachtgever:

Opgeleverd // Uitgevoerd in de
afgelopen 3 jaar

Ja
Na verzoek als bedoeld in paragraaf 2.5.2 tevredenheidsverklaring
overleggen. Aanbestedende diensten behouden zich het recht voor
dit bij opdrachtgever (referent) te verifiëren
Ja  Aanbestedende dienst behouden zich het recht voor dit bij
opdrachtgever (referent) te verifiëren

Omvang van de opdracht (€)
Geef beschrijving van en
toelichting op de uitgevoerde
referentieopdracht.
Uit deze beschrijving en
toelichting moet voldoende
blijken dat aan alle onderdelen
van de minimumeis is voldaan.
Tevredenheidsverklaring
beschikbaar?

Ja
Na verzoek als bedoeld in paragraaf 2.5.2 Aanbestedingsdocument
aanleveren
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Alle 2 opgaven t.b.v. bijlage B aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend.
Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
Volledige naam en rechtsvorm organisatie
Plaats en datum
Handtekening
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BIJLAGE C: FORMULIER CONFORMITEIT
De inschrijver wordt verzocht ten aanzien van de onderstaande eisen te verklaren dat u hiermee
akkoord gaat door achter elke eis “JA” in te vullen.
nr.

Eisen

1

Heeft kennis genomen van de in het aanbestedingsdocument vermelde
procedure en verklaart zich hiermee akkoord?

2

Bekend is met en ermee instemt dat de aanbestedende dienst de afgelegde
verklaringen en overlegde bewijzen eventueel verifieert. Indien uit verificatie
blijkt dat de ondergetekende niet voldoet aan de inhoud van deze verklaring of
bewijzen, kan dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

3

De inschrijver haar volledige medewerking verleent indien tot verificatie van de
voor deze aanbestedingsprocedure versterkte gegevens wordt overgegaan.

4

De door de aanbestedende dienst verstrekte Nota van Inlichtingen heeft
ontvangen en de inhoud heeft meegenomen in de inschrijving.

5

De inschrijver heeft kennis genomen van de minimale eisen (hoofdstuk 3) en
verklaart te voldoen aan deze minimale eisen?

Akkoord?
Bevestiging
met “JA”

Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
Volledige naam en rechtsvorm organisatie
Plaats en datum
Handtekening
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BIJLAGE D: FORMULIER PRIJSASPECTEN

Onderdeel

Prijs exclusief
btw

Eventuele toelichting

Kosten per jaar

Uurtarief
werkzaamheden op
regie

Uurtarief
werkzaamheden
gladheidsbestrijding

Prijs per maaibeurt van
een sportveld

Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
Plaats en datum
Volledige naam en rechtsvorm organisatie
Handtekening

Aanbestedingsdocument Esdal College groenvoorziening

Pagina 25 van 36

BIJLAGE E: FORMULIER OPEN VRAGEN/KWALITATIEVE ASPECTEN
E1 Plan van aanpak
Let op: Beantwoording anoniem (zie paragraaf 4.3.2)
Op welke wijze organiseert de inschrijver het tuinonderhoud waarbij u onderscheid maakt in
communicatie, personeel, organisatie, tijd, kwaliteit. Verwoordt dit in een plan van aanpak o.a.
(max. drie A4) met aandacht voor:
- de opstartfase, de start;
- de communicatie met de opdrachtgever.

E1. Pagina 1
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E2. Duurzaamheid
Let op: Beantwoording anoniem (zie paragraaf 4.3.2)
Op welke wijze draagt de inschrijver bij aan duurzaamheid. Verwoordt dit in maximaal een A4 met
onder andere aandacht voor: energie verbruik en milieuaspecten.

E2. Pagina 1
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E3. Sociaal Return
Let op: Beantwoording anoniem (zie paragraaf 4.3.2)
Op welke wijze draagt de inschrijver bij aan sociaal return. Verwoordt dit in maximaal een A4
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BIJLAGE F: MODEL VOOR HET INDIENEN VAN KLACHTEN

Ter attentie van
Naam aanbestedende dienst

Esdal College

Betreft

Groenvoorziening Esdal College

E-mailadres voor
verzending van de klacht:

W.Berends@sgdnv.nl

Gegevens indiener klacht
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Uw klacht kan / klachten kunnen uitsluitend gesteld worden door gebruik te maken van onderstaande
tabel.
Betrekking op:

KLACHT:

Aanbestedingsdocument Esdal College groenvoorziening
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BIJLAGE G: MODEL VOOR HET INDIENEN VAN VRAGEN T.B.V INLICHTINGEN
Aanbesteding groenvoorziening Esdal College Emmen
Uiterste datum voor het indienen van vragen , zie planning 2.1 uit het aanbestedingsdocument.
Ter attentie van
Naam aanbestedende dienst /
contactpersoon

Esdal College
t.a.v. directiesecretariaat

Postadres
Vestigingsplaats

Esdal College
Oosterstraat 82
Postbus 2041
7801 CA Emmen
tel.: 088-0009600

Contactpersoon

Mevr. K. Gaasbeek

E-mailadres voor verzending van de
vragen:

directiesecretariaat@esdalcollege.nl

Gegevens vragensteller
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Uw vraag / vragen (vermeld in de eerste kolom het pagina/paragraafnummer of het nummer van de
vraag waarop uw vraag betrekking heeft) kunnen uitsluitend gesteld worden door gebruik te maken
van onderstaande tabel.
Betrekking tot het
aanbestedingsdocum
ent/ bijlagen paginanr.

VRAAG

ANTWOORD

Aanbestedingsdocument Esdal College groenvoorziening

motivatie van
de vraag (niet
voor publicatie)
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Beveiligen

Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de
staat, een provincie, een gemeente, een waterschap
of een publiekrechtelijke instelling dan wel een
samenwerkingsverband van deze overheden of
publiekrechtelijke instellingen.

Eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures
van aanbestedende diensten
Behorende bij aanbesteding

In te vullen door de aanbestedende dienst

Naam aanbestedende dienst:

| Stichting Esdal College Emmen
Naam aanbesteding:

| Aanbesteding groenvoorziening Esdal College
Met referentienummer:
Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure
boven de van toepassing zijnde Europese aanbeste
dingsdrempel zijn punt 2 en 3 van toepassing,
punt 4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring.
Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure
onder de van toepassing zijnde Europese aanbeste
dingsdrempel is punt 4 van toepassing, de punten 2
en 3 maken geen deel uit van de Eigen verklaring.

1
In te vullen door de onderneming

| mks000980
Deze aanbesteding betreft:
een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde
Europese aanbestedingsdrempel1
■ een aanbestedingsprocedure onder de van toepassing zijnde
Europese aanbestedingsdrempel

Algemene gegevens

Onder onderneming wordt een aannemer, leverancier of dienstverlener verstaan.

1.1

Naam onderneming:

|

1.2

Gegevens onderneming:
Vestigingsadres:

Straat en huisnummer:									Postcode:				Woonplaats:

|															|					|
Land van vestiging:

|
Telefoonnummer:										E-mail:

|															|
Postadres:

Postbus:													Postcode:				Woonplaats:

|															|					|
1.3

1.4

Nummer van inschrijving in het
handelsregister2, dan wel een
overeenkomstig register van
het land van vestiging van de
onderneming:

|

Gegevens contactpersoon
van de onderneming:

Naam:														Telefoonnummer:

Het gaat hier om de persoon, binnen de bij 1.1 genoemde onderneming, met wie het contact over deze
aanbesteding zal lopen.
E-mail:

|															|					|

1 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. De Europese
Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast, deze worden gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.
2 Artikel 2, Handelsregisterwet 2007
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Bij een samenwerkingsverband (combinatie) gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk
inschrijven op een opdracht. Onder 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel
uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder
afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen.
NB. Het gaat hier om een samenwerkingsverband en niet om de situatie waarin een beroep wordt gedaan
op een derde. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring
niet in te vullen.
1.5

(Indien van toepassing)
Overige deelnemer(s) in het
samenwerkingsverband:

Naam:														Telefoonnummer:

E-mail:

|															|						|
Naam:														Telefoonnummer:

E-mail:

|															|						|
Naam:														Telefoonnummer:

E-mail:

|															|						|
Naam:														Telefoonnummer:

E-mail:

|															|						|
Naam:														Telefoonnummer:

E-mail:

|															|						|
Bij 1.6 dient, indien sprake is van een samenwerkingsverband, in ieder geval de naam te worden weergegeven
van de onderneming die namens het samenwerkingsverband de pen voert.
1.6

(Indien van toepassing)
Naam penvoerder
samenwerkingsverband:

|

Het gevraagde in deze Eigen verklaring dient gelijk te zijn aan hetgeen in de overige aanbestedingsstukken wordt gevraagd.

>
2

Ondergetekende verklaart hierbij dat:
INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE
aanbestedingsprocedure BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE
AANBESTEDINGSDREMPEL, EN DERHALVE WETTELIJK VERPLICHTE UITSLUITINGSGRONDEN GELDEN:

Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel3

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot
deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens:
D
De onder 2.1 genoemde verplichte uitsluitingsgronden moeten bij aanbestedingen boven de Europese
aanbestedingsdrempels altijd worden gevraagd. Onder deze uitsluitingsgronden vallen in ieder geval veroordelingen op
grond van de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a,
328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater.
2.1

deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit
van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te
plegen, actief deelneemt:
- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt
in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met
een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier
jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen
te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties,
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud
van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd,
- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot
het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.
2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

2.2

omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel,
ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel,
ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

3 Artikel 2.86, Aanbestedingswet 2012
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2.3

fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke
opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten
worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij
van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene
communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen,
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te
wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

2.4

witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de
eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een
dergelijke activiteit;
3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen
zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van
raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

AANBESTEDINGSPROCEDURE BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE
INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN.

Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel4

(aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan)

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 3.
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen.
3.1

	zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving;

3.2

	tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem
relevante beroepsgedragsregel;

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A, dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden, aangegeven
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.
3.3

	zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

3.4

	zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de
aanb
bestedende
aan
estedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 3.5, valt alle informatie die door de
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.
3.5

4 Artikel 2.87, Aanbestedingswet 2012

■	zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in

het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN:

Facultatieve uitsluitingsgronden onder de Europese aanbestedingsdrempel

(aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan. Indien 4.10 wordt aangekruist, vult de aanbestedende dienst de betreffende
uitsluitingsgrond in)
De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 4.
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen.
4.1

■	zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek

4.2

■	zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek

4.3

■	zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het

4.4

■	zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek

4.5

■	zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens

4.6

■	tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van

tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname
aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele
activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare
feiten te plegen, actief deelneemt:
- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die
duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum
van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om
vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking
van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare
feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs
indien deze niet worden uitgevoerd,
- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt
tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.
2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping;
onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd
voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil
voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens
fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen
elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen
of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat
middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen,
wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden
misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen
van geld, waaronder wordt verstaan:
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;
2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of
de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan
een dergelijke activiteit;
3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven
van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving;
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem
relevante beroepsgedragsregel;
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In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden aangegeven
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.
4.7

	zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

4.8

	zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 4.9, valt alle informatie die door de
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.
4.9

■	zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in

het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

De wet biedt ruimte om naast de hier genoemde uitsluitingsgronden ook andere uitsluitingsgronden te stellen.
Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen.
4.10

	(een door de aanbestedende dienst nader te bepalen uitsluitingsgrond)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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5

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure MET GESCHIKTHEIDSEISEN:

Geschiktheidseisen5 (facultatief)

(aanbestedende dienst kruist, indien hij geschiktheidseisen op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,
de desbetreffende geschiktheidseisen aan)
De aanbestedende dienst dient, indien hij geschiktheidseisen stelt, aan te geven welke geschiktheidseisen bij de betreffende
aanbesteding van toepassing zijn. Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiële en economische
draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Geschiktheidseisen zijn eisen die
aan de onderneming worden gesteld, niet aan de uit te voeren opdracht. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en
welke eisen hij stelt, moeten afwegen of de eis proportioneel is in het licht van de opdracht.
5.1

■ 	zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. financiële en economische

draagkracht, zoals opgenomen in:

		

Documentnaam			Pagina- of paragraafnummer

aanbestedingsdocument
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|																							|
5.2

■ 	zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. technische bekwaamheid en

beroepsbekwaamheid, zoals opgenomen in:

		

Documentnaam			Pagina- of paragraafnummer
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De aanbestedende dienst kan een onderneming verzoeken aan te tonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst
geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. In het geval de gegadigden of
inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure over een bepaalde vergunning dienen te beschikken of indien zij lid dienen te zijn
van een bepaalde organisatie in hun land van herkomst om de betrokken dienst te kunnen verlenen, kan de aanbestedende
dienst van de gegadigden of inschrijvers verlangen dat zij aantonen over een dergelijke vergunning te beschikken of lid van de
bedoelde organisatie zijn. De onderneming dient de naam en het inschrijfnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring
te vermelden.
	zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid,
zoals opgenomen in:

5.3
		

Documentnaam			Pagina- of paragraafnummer

|																							|
	(in het geval zijn onderneming, bij een aanbestedingsprocedure voor diensten, lid is van een bepaalde (beroeps)
organisatie) Naam en inschrijfnummer van de betreffende organisatie:

|
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure MET TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITVOERINGSVOORWAARDEN:

Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden6 (facultatief)

(aanbestedende dienst kruist dit aan, indien hij technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden op deze aanbesteding van
toepassing heeft verklaard)
De aanbestedende dienst kan technische specificaties stellen en bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van
de opdracht. Voor zover technische specificaties en bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de opdracht betrekking
hebben op milieu of dierenwelzijn, of gebaseerd zijn op sociale overwegingen vallen ze binnen deze Eigen verklaring. Indien
de aanbestedende dienst dergelijke technische specificaties of bijzondere voorwaarden heeft gesteld, dient hij dit bij punt 6.1
aan te kruisen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. Omdat voor inschrijvers
duidelijk moet zijn naar welke technische specificaties en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken wordt verwezen, kan
de aanbestedende dienst het beste in de aanbestedingsstukken alle betreffende technische specificaties en voorwaarden
bij elkaar zetten, zodat inschrijvers makkelijk kunnen zien welke technische specificaties en voorwaarden er op dit terrein
worden gesteld.
6.1

		

	zijn onderneming voldoet of zal voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen,
zoals opgenomen in:
Documentnaam			Pagina- of paragraafnummer

|																							|
5 Artikel 2.90, Aanbestedingswet 2012
6 Artikel 2.75 en 2.80, Aanbestedingswet 2012
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure WAARBIJ EEN ONDERNEMING AAN ÉÉN OF MEER GESTELDE
uitSLuitingsgronden/eisen NIET VOLDOET:

Toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen
wordt voldaan
(De onderneming vult dit alleen in, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt
of met behulp van een derde/derden voor zover de wet dit toelaat aan de gestelde uitsluitingsgronden en/of eisen wordt
voldaan)
In de Eigen verklaring mogen geen tekstuele wijzigingen worden aangebracht. De ondertekenaar kan bij punt 7.1 verklaren
dat er een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening
is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming
bij de aanbestedingsprocedure. Onder eisen worden zowel geschiktheidseisen (punt 5) als technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden (punt 6) verstaan. Om ondanks het niet voldoen aan een gestelde uitsluitingsgrond en/of eis toch
voor de aanbesteding in aanmerking te komen, moet de onderneming uiteraard wel een grondig en goed onderbouwde
reden aandragen, die door de aanbestedende dienst in overweging kan worden genomen. De aanbestedende dienst zal
de afweging moeten maken of de toelichting bij het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis voldoende is om de
onderneming desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure.
Let op: De onderneming dient dit punt alleen in te vullen, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij
deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden aan de eisen wordt voldaan.
7.1

	(indien van toepassing) zijn onderneming niet voldoet aan:

Uitsluitingsgrond/eis:

|
|
|
|
Toelichting:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Uitsluitingsgrond/eis:

|
|
|
Toelichting:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitsluitingsgrond/eis:

|
|
|
Toelichting:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure WAARBIJ EEN ONDERNEMING DEEL UITMAAKT VAN EEN
SAMENWERKINGSVERBAND OF EEN BEROEP DOET OP EEN DERDE/DERDEN:

Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden

(De onderneming geeft, indien er sprake is van een samenwerkingsverband, onder 8.1 aan voor welke geschiktheidseisen
een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Indien de onderneming een beroep doet op een derde/derden, geeft de
onderneming onder 8.2 aan voor welke geschiktheidseisen hij beroep doet op een derde/derden)
De onderneming dient, indien hij onder 1.5 heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband,
bij punt 8.1 aan te geven aan welke eisen zijn onderneming voldoet.
8.1

(indien sprake is van een samenwerkingsverband) op zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen
een beroep wordt gedaan:

Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
Eis:

|
De onderneming dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 aan te geven voor welke
geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet.
8.2

(indien van toepassing) zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseis(en) een beroep doet op een
derde/derden, te weten:

Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
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Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
Eis:				

Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							|
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Ondertekening
Bijlage 1 is ook onderdeel van deze Eigen verklaring. Indien er selectiecriteria worden gesteld dient dit aangegeven te
worden in die bijlage.
9.1

hij deze verklaring en indien van toepassing de bijgevoegde bijlage, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende
dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 3.5 dan wel 4.9 uit deze Eigen verklaring en dat
dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure;

9.2

er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

9.3

de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het
land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen verklaring ondertekenen in het
handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in
het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal de
Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het
vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden.
Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:		

Datum:

|																							|
Handtekening:

|
Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:		

Datum:

|																							|
Handtekening:

|
Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:		

Datum:

|																							|
Handtekening:

|
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn alvorens het wordt ingediend. Indien dit formulier bij de
invulvelden onvoldoende ruimte biedt, mag aan de Eigen verklaring een bijlage worden toegevoegd.
In het invulveld waarin naar de bijlage wordt verwezen, dient dan duidelijk de titel van de bijlage te worden vermeld.

Eigen verklaring

In te vullen door de
aanbestedende dienst
en de onderneming
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Bijlage 1: Selectiecriteria
Indien een aanbestedende dienst bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure
met aankondiging selectiecriteria gebruikt om het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst zal uitnodigen tot
inschrijvingen tot het vooraf bepaalde aantal terug te brengen, geeft de aanbestedende dienst de selectiecriteria hieronder weer.
Indien selectiecriteria worden gesteld, geeft de onderneming per selectiecriterium aan hoe hij aan dit criterium voldoet.
De aanbestedende dienst dient, indien hij selectiecriteria stelt, aan te geven welke selectiecriteria bij de betreffende
aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke selectiecriteria hij stelt, moeten
afwegen of het criterium proportioneel is in het licht van de opdracht.
Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|
|
|
Reactie onderneming:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|
|
|
Reactie onderneming:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|
|
|
Reactie onderneming:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|
|
|
Reactie onderneming:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bijlage I: Programma van Eisen Groenvooziening en
gladheidsbestrijding
Nr

Omschrijving Groenvooziening

1

Binnen deze opdracht bestaat de mogelijkheid dat gedurende de looptijd dat er
diensten aan het af te sluiten contract worden toegevoegd.
Binnen deze opdracht bestaat de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de
overeenkomst een deel van de dienstverlening (inclusief bijbehorende kosten) te
verminderen indien een deel van het terrein wordt afgestoten.
Structurele wijzigen van de dienstverlening zoals het afstoten of betrekken van het
terrein dient door opdrachtgever 2 maanden vooraf te worden gemeld.
Opdrachtnemer onderhoudt het object gedurende de overeengekomen
contractperiode, waarbij dient te worden opgemerkt dat onkruidbeheersing en
maaien zullen plaatsvinden in het groeiseizoen van 30 weken.
Zonder toestemming van de opdrachtgever mag de opdrachtnemer niets aan het
object worden gewijzigd of toegevoegd.
Gazons Intensief
Intensief gazononderhoud betekent dat er zo vaak gemaaid wordt tijdens het
groeiseizoen van april tot november dat het afgemaaide gras zonder gevaar voor de
grasmat kan blijven liggen. In de praktijk wordt gerekend met 26 maaibeurten per
jaar. Wanneer bolgewassen in het gazon aanwezig zijn, worden deze vakken tijdelijk
niet gemaaid. Zodra de bolgewassen voldoende zijn uitgebloeid, worden deze
vakken weer In het maairegiem meegenomen. Het gras rondom bomen, solitaire
heesters, obstakels, hekwerken en dergelijke wordt met klein materieel verwijderd.
Dit zogenaamde bijmaaien is nodig op die plaatsen waar de maaimachine niet kan
komen. De frequentie is gemiddeld 6 keer per jaar. Kanten worden 1 keer per jaar
gestoken. De gazons worden indien noodzakelijk 1 keer in het voorjaar bemest met
een anorganische korrelmeststof. Gedurende het onderhoudscontract wordt het blad
2 keer van de gazongedeelten verwijderd en afgevoerd.
Het bestrijden van onkruid en mossen in de gazons kan op basis van regie worden
uitgevoerd.
Sportvelden
Het maaien van de sportvelden dient te geschieden met een kooimaaier. Maaien aan
het eind van de middag onder droge weer- en terreinomstandigheden (dit om
ophoping en daardoor verstikking en schimmelvorming te voorkomen). Indicatief
aantal maaibeurten tussen 36/40 keer gedurende het seizoen waarbij het
uitgangspunt is geen overvloed aan maairesten. Maaiseizoen is van wk 14 tot week
42 waarbij indictief in voor- en naseizoen 1 keer per week en 2 keer per week in het
groeiseizoen. Maaihoogte van 3,5 cm aanhouden, maaien bij maximaal 6cm
graslengte. Maaien op een juiste snelheid.
Gazons extensief, ruig gras en bermen
Het extensief maaien van gras, bermen en taluds wordt 3 keer per jaar uitgevoerd,
waarbij het maaisel blijft liggen. Hierbij wordt rond obstakels handmatig bijgemaaid.
Heesters
Heestervakken worden onkruidvrij gehouden door middel van handmatig schoffelen.
De frequentie is gemiddeld 10 keer per jaar tijdens het groeiseizoen in de periode
van april tot november. De onkruiden blijven liggen in de plantvakken. In bepaalde
heestervakken worden onkruiden chemisch bestreden met een door de overheid
goedgekeurd onkruidbestrijdingsmiddel. Zomersnoei van heesters omvat het
verwijderen van hinderlijke (overhangende) takken van heesters. Zomersnoei wordt
1 keer per seizoen uitgevoerd. Blad wordt 2 keer per jaar uit de heesterbeplanting
verwijderd en afgevoerd.
Bosplantsoen
Bosplantsoenvakken worden bewerkt door uitmaaien met behulp van een
bosmaaier, waarbij de vegetatie blijft liggen. In de regel wordt het uitmaaien 2 keer
per jaar uitgevoerd. Snoeien van de randen van het bosplantsoen gebeurt 1 keer per
jaar middels het verwijderen van overhangende takken.

2
3
4
5
6

7

8
9

10
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11

12

13

14

15

16

17

18

Indien mogelijk wordt het takhout versnipperd en In de bosplantsoenvakken
bosplantsoenvakken verwerkt. Het blad blijft in bosplantsoen als strooisellaag liggen.
(Struik)rozen
Rozenvakken worden tijdens het groeiseizoen van april tot november onkruidvrij
gehouden door middel van handmatig schoffelen. De frequentie bedraagt gemiddeld
10 keer per jaar, waarbij het schoffelvuil blijft liggen. Rozen worden in het voorjaar
teruggezet op 2 tot 3 groeiogen. Gedurende de zomer worden middels zomersnoei 1
keer de uitgebloeide bloemknoppen verwijderd. Blad 2 keer per jaar uit de
(struik)rozenvakken verwijderd en afgevoerd
Vaste planten
Vaste plantenvakken worden onkruid vrijgehouden door middel van schoffelen,
wieden of met de hand plukken van onkruid. De frequentie tijdens het groeiselzoen
van april tot november bedraagt gemiddeld 10 keer per jaar, waarbij het schoffelvuil
blijft liggen. In het voorjaar worden vaste planten afgeknipt en de afgestorven
plantendelen verwijderd en afgevoerd. In de loop van de zomer wordt, afhankelijk
van de soort, de beplanting 1 keer gesnoeid en worden eventueel dode bloemen
verwijderd. Blad wordt 2 keer per jaar uit de vaste plantenvakken verwijderd en
afgevoerd.
Hagen
De haagvoet, dit is de strook grond onder de haag, wordt onkruidvrij gehouden door
middel van schoffelen, wieden of met de hand plukken van onkruid. De frequentie
bedraagt gemiddeld 10 keer per jaar gedurende de groeiseizoenperiode van april tot
november, waarbij het schoffelvuil blijft liggen. De hagen worden 2 keer per
groeiseizoen driezijdig geknipt. De haag wordt terug geknipt tot op het oude hout, dat
wil zeggen tot die diepte waar ook de laatste keer geknipt is. Indien mogelijk wordt
het snoeisel versnipperd en in de plantvakken verwerkt. Blad wordt 2 keer per jaar
uit de haagvoet verwijderd en afgevoerd.
Klimplanten I leiplanten
Klim-en leiplanten worden gecontroleerd en waar nodig opnieuw aangebonden. Het
snoeien van de klim-en leiplanten gebeurt 2 keer gedurende het groeiseizoen op een
wijze en op een tijdstip die geschikt zijn voor de desbetreffende soort. Snoeisel wordt
verzameld en afgevoerd.
Bomen
Oe boomspiegels, dit zijn de vakken rondom de stam, worden tijdens het
groeiseizoen onkruidvrij gehouden door middel van schoffelen. De frequentie
bedraagt 10 keer per jaar, waarbij het schoffelvuil blijft liggen. Een keer per jaar
worden de bomen die staan aan kant van een pad/verharding dan of gazon
gesnoeid.
Verhardingen
Per jaar worden de verhardingen 2 keer schoongemaakt volgens de DOB-richtlijnen,
zoals weergegeven in de wetgeving van 2007. Het blad zal 2 keer per jaar van de
verhardingen worden verwijderd en afgevoerd.
Ziekte
Wanneer opdrachtnemer constateert dat op het object een ziekte in de beplanting
voorkomt of als er sprake is van een bepaalde plaag, wordt de opdrachtgever
hiervan in kennis gesteld. AI het door ons afgevoerde vrijgekomen materiaal wordt
vervoerd naar en verwerkt door een erkende verwerkingsinrichting.
De volgende werkzaamheden zal de opdrachtnemer in regie (na opdracht uitvoeren):
- wintersnoei van heesters
- verwijderen van onkruid en mos uit gazon intensief
- het dunnen en afzetten van bosplantsoen
- het scheuren en herplanten van vaste planten borders
- het bestrijden van algen en mossen en overige werkzaamheden aan de
verhardingen
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Nr

Omschrijving Gladheidsbestrijding

19

Onder gladheidsbestrijding wordt verstaan in voorkomende gevallen het zo spoedig
mogelijk verwijderen van sneeuw, ijzel of vorstaanslag op de verhardingen en het
uitvoeren van preventieve maatregelen.
Initiatief tot gladheidsbestrijding
Opdrachtnemer zal op eigen initiatief de werkzaamheden opstarten en uitvoeren,
waarbij het besluit zal zijn gebaseerd op informatie uit eigen waarneming en de
gladheidverwachting van Meteo Consult of KNMI.
Indien gewenst kan ook op afroep de gladheidsbestrijding worden verzorgd.
Werkzaamheden
- de werkzaamheden bestaan uit het beschikbaar houden en inzetten van
ervaren personeel en voor de uitvoering passend materieel;
- de hoeveelheid te verwerken wegenzout wordt door opdrachtnemer bepaald,
waarbij rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden en de
situatie ter plaatse;
- de opdrachtnemer bepaalt de route voor het strooien, schuiven en/of vegen
in overleg met de contactpersoon van de locatie.
Oppervlaktes
De te behandelen oppervlaktes zijn onder te verdelen in parkeerplaatsen,
toegangswegen, entree, nooduitgangen, hellingbanen, voetpaden en
containerstandplaatsen. Voor aanvang zal bepaald worden welke delen behandeld
gaan worde. Dit wordt ten behoeve van de uitvoering op een tekening weergegeven.
Per locatie dient een bezoekrapport afgegeven te worden waarop de verrichte
werkzaamheden staan genoteerd.
In de tarieven van gladheidsbestrijding zijn alle kosten verwerkt, te weten
verbruikerskosten, brandstoffen en schoonmaakkosten materieel;
- tarieven zijn gebaseerd op bovengenoemde handelingen met een minimum
van 2 uren per dienstverlening;
- alle werkzaamheden worden op basis van verrekentarieven en werkelijke
uren afgerekend;
- reiskosten tussen de verschillende objecten wordt doorberekend;
- tarieven voor het zout kunnen gedurende het seizoen wijzigen;
- tarieven zijn exclusief btw;
- de opdrachtnemer zal zijn uiterste inspanning leveren om de ontstane
winterse overlast zo snel mogelijk te verhelpen onder de voorwaarde dat de
wegen naar de objecten begaanbaar en berijdbaar moeten zijn.
Omschrijving Algemeen

20

21

22

23
24

Nr
25

26
27

28
29
30
31
32

Elk jaar wordt de betreffende locatie door de opdrachtnemer geïnventariseerd en
worden aan- en opmerkingen aangaande de situatie van het object besproken met
de contactpersoon van de opdrachtgever. Tevens kan er een voorstel gemaakt
worden voor onder andere leveren en aanbrengen van bemesting, aanvullende
beplanting, renovatie, bollen en perkgoed.
De medewerkers van de opdrachtnemer houden zich aan de algemene
gedragsregels van de opdrachtgever geldend voor zijn locaties en terreinen
Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst medewerkers van de
opdrachtnemer, naar oordeel van de opdrachtgever niet in staat blijken te zijn om de
werkzaamheden op een juiste wijze uit te voeren is de opdrachtgever gerechtigd om
vervanging van deze medewerker te vragen.
Opdrachtgever wil voor zijn contactpersonen een vast aanspreekpunt bij de
opdrachtnemer die het eerste aanspreek is voor dagelijkse en operationele zaken.
Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de centrale contactpersoon van de
opdrachtgever en opdrachtnemer over de groenvoorziening.
Opdrachtnemer denkt (pro actief) mee over de verbetering van dienstverlening.
De door opdrachtnemer ingediende prijzen kunnen voor het eerst per 1-1-2022
worden geïndexeerd conform door CBS vastgestelde indexcijfer.
De factuur bevat een specificatie en er dient een duidelijk onderscheid te zijn tussen
vaste onderdelen, gladheidsbestrijding en eventuele ingezette extra uren. Indien er
sprake is van extra inzet dient het verzoek hiertoe als bijlage bijgevoegd te worden.
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Het onderhoud wordt in vier keer, per kwartaal, achteraf gefactureerd.
Gladheidsbestrijding en meerwerk worden na uitvoering van de werkzaamheden
gefactureerd.
Facturen dienen digitaal te worden verzonden naar het volgende adres:
financien@esdalcollege.nl Er worden dus geen papieren versie verstuurd, maar een
PDF zonder wachtwoord naar het genoemde e-mail adres.
Wanneer opdrachtnemer na een hersteltermijn van twee weken na een tweede
waarschuwing niet voldoet aan de gestelde eisen, is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. Dit laatste geldt voor alle eisen binnen deze opdracht.
Opdrachtgever wil overeenkomst met de opdrachtnemer aangaan voor periode van
twee jaar met daarna de mogelijkheid de overeenkomst nog twee keer met een jaar
te verlengen.
Drie maanden voor het aflopen van de periode van twee jaar kan de overeenkomst
door opdrachtnemer dan wel opdrachtgever worden opgezegd.
Wordt van mogelijkheid tot opzeggen geen gebruik gemaakt dat wordt de
overeenkomst stilzwijgend verlengd, dit kan maximaal twee keer een jaar.

Naam (rechtsgeldig ondertekenaar)
Functie (rechtsgeldig ondertekenaar)
Plaats en datum
Volledige naam en rechtsvorm organisatie
Handtekening
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