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 1.  Algemeen  
 

 

1.1  Provincie Utrecht / Opdrachtgever  

  De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid 

en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en 

ruim 900 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden 

wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal 

bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten 

in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. 

 

Voor meer informatie over de provincie Utrecht kunt u ook de provinciale website bezoeken: 

www.provincie-utrecht.nl. 

  

 

1.2  De Opdracht  

Dit Aanbestedingsdocument heeft betrekking op de Opdracht zoals omschreven in dit 

Aanbestedingsdocument, en met name het Programma van Eisen dat als Bijlage 1 van het 

Aanbestedingsdocument is opgenomen.  

 

Deze aanbesteding dient te leiden tot een overeenkomst met één organisatie voor het jaarlijks 

uitvoeren van de controle op de jaarrekening van de provincie Utrecht, leidend tot het afgeven van 

een accountsverklaring. 

  

U wordt hierbij uitgenodigd om op basis van deze Offerteaanvraag een Inschrijving te doen voor  

Accountancydienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever. Deze aanbesteding bestaat uit de  

volgende werkzaamheden:  

 

1. De signalerende functie.  

2. De certificerende functie.  

a. Een pre-auditnotitie;  

b. Een tussentijdse managementletter;  

c. Een jaarrekeningrapport.  

3. Incidentele controlewerkzaamheden.  

4. Facultatieve aanvullende dienstverlening. 

5. Het verzorgen van workshops. 

  

 De Overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 1-1-2013 en lopen tot en met  

31-12-2014  met een optie tot eenzijdige verlenging door de Provincie Utrecht van tweemaal (2) 

twee (2) jaren. 

 

Als schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen het Gunningsvoornemen en/of een kort geding 

aanhangig wordt gemaakt heeft de Provincie Utrecht het recht de Overeenkomst later in werking te 

laten treden. Inschrijver dient hiermee bij het opstellen van zijn Inschrijving nadrukkelijk rekening 

te houden.  

 

De inhoud van de opdracht bestaat uit de volgende punten: 

De algemene uitgangspunten die moeten worden gehanteerd zijn de volgende: 

a. Er wordt uitgegaan van de minimale en wettelijk noodzakelijke controlewerkzaamheden. 

b. Opdrachtgever verlangt deugdelijke (conform de kwaliteitsnormen van het NIVRA) 

rapportages over de controlewerkzaamheden en inzicht in de samenhang van deze 

rapportages. 

 

Opdrachtnemer dient de volgende dienstverlening uit te voeren: 

1. De signalerende functie 

Van Opdrachtnemer wordt in het kader van de signalerende functie het volgende verwacht: 

http://www.provincie-utrecht.nl/
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a. Opdrachtnemer geeft gevraagd en ongevraagd aan controlewerkzaamheden verwante 

adviezen. 

b. Opdrachtnemer zorgt actief voor een informatiestroom richting Opdrachtgever over 

onderwerpen die zijn vakgebied betreffen. Hierbij wordt gedacht aan op de provinciale 

organisatie van toepassing zijnde informatie zoals branchegegevens en -vergelijkingen, 

fiscale actualiteiten, planning & control, risicomanagement, etc. 

c. Opdrachtnemer vervult tevens de natuurlijke adviesfunctie over alle van belang zijnde 

zaken die voortvloeien uit de controlewerkzaamheden en het voeren van overleg hierover 

met Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat er vanuit dat deze zaken in alle redelijkheid in de 

aanbieding zijn ingesloten. 

d. Opdrachtnemer communiceert met Opdrachtgever en de provinciale organisatie over 

vorenstaande onderdelen. 

e. Opdrachtnemer zal een oordeel geven over de inspanningen die de provincie doet om 

misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen door derden en eigen organisatie te 

voorkomen. 

f. Opdrachtnemer signaleert en rapporteert over financiële, organisatorische risico’s. 

 

2. De certificerende functie 

Door Opdrachtnemer wordt in het kader van de certificerende functie voor elk kalenderjaar  

opgeleverd: 

a. Een pre-auditnotitie: in de pre-auditnotitie geeft Opdrachtnemer aan welke 

controlewerkzaamheden worden uitgevoerd en vindt afstemming plaats over specifieke 

aandachtspunten van Opdrachtgever. Deze notitie dient ter voorbereiding op de 

managementletter.  

b. Een tussentijdse managementletter: in de managementletter ligt de nadruk op de opzet, het 

bestaan en de werking van de administratieve organisatie en interne controle. In de 

managementletter komen ook de bevindingen ten aanzien van specifieke aandachtspunten 

aan de orde, zoals naar aanleiding van de periodieke toetsing van het integriteitbeleid door 

Opdrachtnemer.  

c. Een jaarrekeningrapport: het rapport met betrekking tot de jaarrekening wordt samen met 

de jaarrekening aan provincale staten aangeboden. Deze rapportage bestaat uit een 

accountantsverslag en een accountantsverklaring. In het accountantsverslag vermeldt 

Opdrachtnemer tevens zijn bevindingen over de vraag of de administratie en het beheer van 

de vermogenswaarden van de provincie voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en 

doelmatigheid. 

 

Alle rapportages worden door Opdrachtnemer besproken met de verantwoordelijke staten 

commissies, directie, concerncontroller, afdeling financiën, portefeuillehouder financiën. 

Het jaarrekeningrapport wordt daarnaast op verzoek besproken met provincale staten en 

gedeputeerde staten. 

 

3. Incidentele controlewerkzaamheden 

Opdrachtnemer voert incidentele controlewerkzaamheden uit in samenhang met de 

accountantscontrole. Opdrachtgever zal hiertoe een nadere offerteaanvraag verstrekken en 

de opdracht, na goedkeuring van de offerte, aan Opdrachtnemer verstrekken. 

 

4. Facultatieve aanvullende dienstverlening 

Opdrachtgever neemt, naar behoefte, aanvullende diensten af zoals bijvoorbeeld adviezen 

m.b.t. (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal hiertoe een nadere offerteaanvraag 

verstrekken en de opdracht, na goedkeuring van de offerte, aan Opdrachtnemer verstrekken. 

 

  5.   Verzorgen van workshops 

Opdrachtnemer verzorgt minimaal eenmaal per jaar relevante workshops voor 

Opdrachtgever op het gebied van accountancydienstverlening. Opdrachtnemer houdt hierbij 

rekening met deelname door statenleden en leden uit het ambtelijk apparaat. Deze 

dienstverlening dient opgenomen te zijn in de totaalprijs. 



3303 

Provincie Utrecht 

4 mei 2012   5 

 

Inschrijven op een gedeelte van de opdracht 

 

Het is niet toegestaan om in te schrijven op delen van de opdracht. 

 

1.3  Aanbestedingsdocument en -procedure  

 De aanbesteding van de Opdracht vindt plaats volgens een openbare procedure op  

basis van de Richtlijn 2004/18/EG die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd  

door het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao, Besluit van 16 juli  

2005, Stb. 408 en wijzigingsbesluit van 7 december 2005, Stb. 650).  

 

Dit Aanbestedingsdocument beschrijft de voorwaarden die op de Aanbestedingsprocedure van 

toepassing zijn en de eisen waaraan uw Inschrijving moet voldoen. Bijzondere aandacht hierbij 

verdienen de als Bijlage 2 opgenomen Algemene Aanbestedingsvoorwaarden Openbare Procedure  

provincie Utrecht die een integraal onderdeel uitmaken van dit Aanbestedingsdocument. In artikel 1 

van deze Algemene Aanbestedingsvoorwaarden is een lijst met begripsbepalingen opgenomen.  

 

   

1.4 Tijdschema  

 
Verzending aankondiging naar het Bureau voor 

Officiële Publicaties van de Europese 

Gemeenschappen   

4 mei 2012 

 

Uiterste termijn voor het indienen van vragen en 

opmerkingen over het Aanbestedingsdocument 

ten behoeve van de Nota van Inlichtingen  

4 juni 2012, 12.00u  

 

Verzenden laatste Nota  

van inlichtingen door de Aanbestedende  

Dienst aan alle Inschrijvers  

17 augustus 2012, 12.00u  

 

Sluitingstermijn Inschrijvingen  24 augustus 2012, 12.00u  

Opening Inschrijvingen 24 augustus 2012, 12.00u 

Evaluatie van Inschrijvingen door de  

Provincie Utrecht 

[periode van 2-3 weken]  

 

Presentaties Week 37 

Gunningsvoornemen Week: 41 

Einde Alcateltermijn (vervaltermijn) Week: 44 

Ondertekening Overeenkomst In overleg met begunstigde nader te bepalen. 

Geplande ingangsdatum Overeenkomst 1-1-2013 

 

De bovenstaande data met betrekking tot het Gunningsvoornemen en de geplande ingangsdatum 

Overeenkomst zijn voor de Provincie Utrecht een richtsnoer. De Provincie Utrecht is hier dan ook 

niet aan gebonden maar kan tussentijds de tijdsplanning aanpassen, zolang dit niet leidt tot 

verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen.  

 

Een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt verlengd naar 

de eerstvolgende dag die niet is een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag.  

 

 

1.5  Communicatie rondom aanbesteding 

 

Contactadres 

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding mag uitsluitend via het onderstaande e-

mailadres van de provincie Utrecht verlopen.  
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Inschrijvers mogen de provincie Utrecht alleen via bovengenoemd e-mailadres inhoudelijk voor 

deze aanbesteding te benaderen. Elke poging om op een andere manier informatie te krijgen en/of 

elke poging om de al dan niet bij deze aanbesteding betrokken medewerkers of statenleden of 

gedeputeerden van de provincie Utrecht positief of negatief te beïnvloeden, op welke wijze dan 

ook, kan tot onmiddellijke uitsluiting van desbetreffende Inschrijver leiden. 

 

Nota van Inlichtingen  

Dit Aanbestedingsdocument is met zorg samengesteld. Het is mogelijk dat Inschrijver toch vragen 

en/of bezwaren heeft vanwege bijvoorbeeld onduidelijkheden of vermeende tegenstrijdigheden, 

onvolkomenheden of eventuele inbreuken op de wettelijke voorschriften. In dat geval moet 

Inschrijver de provincie Utrecht hiervan op de hoogte stellen of om opheldering vragen of bezwaar 

maken. Inschrijver moet dat doen vóór afloop van de sluiting van de onder paragraaf 1.4 

‘Tijdschema’ in dit hoofdstuk genoemde uiterste termijn (voor het indienen van vragen en 

opmerkingen over het Aanbestedingsdocument ten behoeve van de Nota van Inlichtingen). Door 

het indienen van een Inschrijving gaat u immers onverkort akkoord met de bepalingen van de 

Aanbestedingsdocument. De vragen, opmerkingen, bezwaren en klachten kunnen uitsluitend per e-

mail bij het onder ‘contactadres’ in deze paragraaf vermelde e-mailadres, worden ingediend onder 

vermelding van “Accountancydienstverlening”.  

Indien Inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze de Provincie Utrecht heeft gewezen op 

bovengenoemde tegenstrijdigheden, onvolkomenheden of eventuele inbreuken op de wettelijke 

voorschriften dan kan zij hier op een later tijdstip niet alsnog over klagen.  

 

Bij iedere vraag dient nadrukkelijk te worden aangegeven welke paragraaf van welk document of 

bijlage het betreft. De vragen dienen te worden opgenomen volgens het Standaardformulier dat als 

Bijlage 3 bij dit document is gevoegd.  

 

 Van de antwoorden op vragen die conform deze paragraaf zijn gesteld wordt door de Provincie 

Utrecht één, of worden meerdere, Nota’s van Inlichtingen opgemaakt. In deze Nota’s van 

Inlichtingen kunnen overigens door de provincie Utrecht ook uit eigen beweging verduidelijkingen 

en/of aanvullingen worden opgenomen.  

 

 Taal 

 De voertaal tijdens deze Aanbestedingsprocedure is de Nederlandse taal. De Inschrijving moet dan 

ook in de Nederlandse taal zijn gesteld. Uitzondering wordt gemaakt voor schriftelijke stukken die 

oorspronkelijk in een andere taal zijn gesteld, bijvoorbeeld referentieverklaringen van buitenlandse 

Opdrachtgevers, jaarverslagen, verzekeringspolissen, bankgaranties etc. In geval van stukken die 

niet in het Nederlands zijn opgesteld kan de Provincie Utrecht om een officiële vertaling verzoeken. 

Eventuele kosten van deze vertaling zijn dan wel voor rekening van Inschrijver. 

 

 Gedurende de uitvoering van de Opdracht dienen bovendien alle werknemers en 

vertegenwoordigers welke zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht in de (formele) 

contacten met de Opdrachtgever, de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen en te 

gebruiken. Ook verklaart Inschrijver dat bij de uitvoering van de Opdracht alle documenten in de 

Nederlandse taal zullen zijn opgesteld, met uitzondering van de technische documentatie (niet 

zijnde de gebruikershandleiding) die in het Engels mag zijn opgesteld. 

 

 

e-mail:  inkoop@provincie-Utrecht.nl  

onder vermelding van Europese aanbesteding ‘ACCOUNTANCYDIENSTVERLENING’  

 

Bezorgadres: 

Archimedeslaan 6 

Postbus 80300 

3508 TH, Utrecht 

 

mailto:inkoop@provincie-Utrecht.nl
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2 De Inschrijving  
 

 

2.1       Vormvereisten 

De Inschrijving dient, eventueel na toepassing van de herkansingsmogelijkheid zoals bedoeld in 

artikel 8.4 e.v. van de Algemene Aanbestedingsvoorwaarden openbare procedure provincie Utrecht 

(Bijlage 2), tijdig, op de juiste wijze, volledig, zonder voorbehoud en rechtsgeldig ondertekend 

aangeleverd te zijn. Hieronder worden bovengenoemde punten nader toegelicht.  

 
Tijdig 

De Inschrijving dient voor de ‘sluitingtermijn Inschrijvingen’ zoals genoemd in paragraaf 1.4 

ingediend te zijn. De Inschrijver draagt zelf volledig het risico van de goede en tijdige bezorging 

van haar Inschrijving op het in paragraaf 1.5 vermelde bezorgadres. Inschrijvingen die na de 

‘Sluitingstermijn Inschrijvingen’ door de Provincie Utrecht worden ontvangen gelden als ‘niet 

ingediend’ en worden niet in behandeling genomen. Na vaststelling van de naam en het adres van 

de inzender worden deze ongeopend retour gezonden.  

 

Op de juiste wijze 

De Inschrijving, gesteld in het Nederlands, dient in gesloten verpakking te worden ingediend. Op de 

verpakking moeten duidelijk de naam en de adresgegevens van Inschrijver staan vermeld. Op de 

verpakking dient verder duidelijk te staan vermeld:  

 

“Inschrijving Europese aanbesteding Accountancydienstverlening niet openen voor 24 

augustus, 12.00u ”.  
 

Per e-mail of fax ingediende Inschrijvingen worden niet geaccepteerd en gelden als ‘niet 

ingediend’. 

 

Om de beoordeling van de Inschrijvingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient Inschrijver de 

Inschrijving als volgt in te delen: 

 

Inhoud Toelichting 

Aanmeldingsbrief Begeleidende brief van Inschrijver bij haar Inschrijving  

Deel A: Inschrijfformulier 

Deel B: Akkoordverklaringen 

Deel C: Kwalitatief Beoordelingsformulier inclusief de daarbij behorende 

documenten en verklaringen 

Deel D: Ingevulde vragenlijst en prijzenblad ten behoeve van gunning 

 

De delen A, B, C en D dienen gescheiden door tabbladen A, B, C en D in één band/ordner, met een 

duidelijke vermelding op de band/ordner van de bedrijfsnaam, te worden aangeboden. (De 

Standaardformulieren van de delen A, B, C en D zijn als bijlagen Standaardformulier Delen A, B, C 

en D aan deze offerteaanvraag toegevoegd.) 

 

Let op: het prijzenblad van de papieren versie dient in gesloten enveloppe achter tabblad D te 

worden gevoegd. Bij de digitale kopie dient het prijzenblad als een afzonderlijk digitaal document 

op de CD-ROM of USB-stick te staan.  

 

Volledig 

De Inschrijving, compleet en volledig ingevuld, moet eenmaal in hardcopy worden ingediend en 

eenmaal als digitale kopie (CD-ROM/USB stick). Bij strijdigheid tussen de papieren en de digitale 

versie is het originele papieren exemplaar leidend.  
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 Zonder voorbehoud 

Inschrijver dient onvoorwaardelijk akkoord te gaan met het Programma van Eisen, de algemene 

aanbestedingsvoorwaarden van de provincie Utrecht, de Overeenkomst en de Algemene 

Inkoopvoorwaarden 2008 van de provincie Utrecht. Inschrijver dient hiertoe Standaardformulier 

deel B Inschrijving ‘Akkoordverklaringen’ in te vullen en te ondertekenen. Indien Inschrijver niet 

onvoorwaardelijk akkoord gaat is haar Inschrijving ongeldig en komt deze niet voor verdere 

beoordeling in aanmerking.  

 

NB: Indien uit deze beschrijving blijkt dat Inschrijver feitelijk niet aan de gestelde eis kan of zal 

voldoen, dan is zijn Inschrijving ongeldig, ook al heeft Inschrijver vraag 2 van Deel B 

(Akkoordverklaringen) bevestigend beantwoord. 

 

Hetzelfde geldt voor de onvoorwaardelijke instemming met de Overeenkomst en de Algemene 

Inkoopvoorwaarden van de provincie Utrecht. Indien bijvoorbeeld uit de Inschrijving blijkt dat 

wordt afgeweken van de voorwaarden uit de Overeenkomst dan is de Inschrijving ongeldig, ook al 

heeft Inschrijver vraag 3 van Deel B (Akkoordverklaringen) bevestigend beantwoord. 

 

 

2.2  Inschrijving in samenwerking met Derden  
 Indien Inschrijver niet zelfstandig in het in dit Aanbestedingsdocument gevraagde kan of wil 

voorzien, is de mogelijkheid aanwezig om een Inschrijving in te dienen in samenwerking met 

Derden.  

 

 De deelname in samenwerking is op één of meer van de volgende drie manieren mogelijk: 

 Ofwel in een Combinatie waarbij elke deelnemer van de Combinatie hoofdelijk aansprakelijk is 

voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.  

 Ofwel als Inschrijver die zich enkel beroept op de financiële en/of economische draagkracht 

van een Derde. Men kan hierbij onder andere denken aan een beroep op de moeder wanneer 

Inschrijver deel uitmaakt van een Concern.  

 Ofwel als Hoofdaannemer met Onderaannemers bij een beroep op de technische- en/of 

beroepsbekwaamheid en/of certificering van een Derde (Onderaannemer), waarbij Inschrijver 

(Hoofdaannemer) na eventuele gunning aansprakelijk is voor het nakomen van alle 

verplichtingen, inclusief de activiteiten die door de Onderaannemers worden verricht. 

 

Voor verdere uitleg over en eisen aan het inschrijven in samenwerking met Derden verwijst de 

provincie Utrecht naar de artikelen 9, 10, en 11 van de Algemene Aanbestedingsvoorwaarden van 

de Provincie Utrecht (Bijlage 2).  

    

 

2.3 Overige bepalingen 

  

  Varianten  

  Het staat een Inschrijver niet vrij om varianten in te dienen.  
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3 Kwalitatieve beoordelingscriteria: uitsluitingsgronden,  

beroepsbevoegdheid en minimumeisen 
 

 

3.1 Uitsluitingsgronden  

Inschrijver dient de als “C1 Integriteitverklaring Uitsluitinggronden” opgenomen eigen verklaring 

te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze eigen verklaring geeft de Inschrijver aan dat de 

omstandigheden zoals bedoeld in de leden 1 en 3 van artikel 45 van het Bao niet op de 

organisatie(s) /onderneming(en) van toepassing zijn en dat de Inschrijver de verlangde te 

verstrekken gegevens zoals bedoeld in artikel 46 van het Bao op het eerste verzoek van de 

provincie Utrecht kan verstrekken. 

 

3.2  Eisen beroepsbevoegdheid  

Inschrijver dient ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de 

wetgeving van het land waar hij is gevestigd. De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een recente 

(niet ouder dan zes maanden, terug te rekenen vanaf de in 1.4 genoemde sluitingstermijn 

Inschrijvingen) verklaring toe te voegen waaruit blijkt dat de onderneming is ingeschreven in het 

nationale beroeps- of handelsregister, dan wel een verklaring of attest onder ede te verstrekken, 

e.e.a. zoals bedoeld in artikel 47 BAO. Binnen Nederland vervult een uittreksel van inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel deze functie. 

 

3.3 Eisen kwaliteitsnorm 

Bewijs van kwaliteitsborgingsysteem 

Minimumeis: 

a. Inschrijver dient te beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem dat is gecertificeerd door een 

instantie die voldoet aan de Europese normenreeks conform NEN-EN-ISO 9001:2000 of 

9001:2008. Deze certificering is afgegeven voor werkzaamheden vergelijkbaar met de aard van de 

aanbestede Opdracht; 

Of 

b. Inschrijver dient te beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem waaruit blijkt dat de 

kwaliteitscontrole geformaliseerd is via een procesbeschrijving of kwaliteitshandboek. 

 

In te dienen bewijsstuk: 

De Inschrijver dient in de verificatiefase kopieën van eventuele certificaten dan wel daarmee 

overeenstemmende bewijsstukken te kunnen overleggen (inclusief korte toelichting) of, indien de 

Inschrijver (nog) niet is gecertificeerd, een beschrijving waaruit de gelijkwaardigheid blijkt aan de 

gevraagde norm(en). Inschrijver dient daarin ondermeer aan te geven welke bedrijfsonderdelen en -

processen onder het kwaliteitszorgsysteem vallen. De ingediende certificaten dienen ook afgegeven 

te zijn voor de diensten / werkzaamheden waarop deze aanbesteding ziet. 

 

Indien geen certificaat aanwezig is, dient een beschrijving op maximaal 2 A4 gegeven te worden 

van de wijze waarop Inschrijver de kwaliteit waarborgt en waaruit ten minste blijkt: 

- de maatregelen die Inschrijver treft ter waarborging van de kwaliteit; 

- dat er controle is op de processtappen m.b.t. de uitvoering van de dienstverlening; 

- wie de controle uitvoert; 

- welke acties worden ondernomen in geval van fouten; 

- indien mogelijk, de inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek. 

 

In geval ingeschreven wordt als combinatie: 

- iedere in de combinatie deelnemende onderneming dient aan de minimumeisen te voldoen en het 

gevraagde bewijsstuk bij Inschrijving in te dienen. 

Indien de Inschrijver zich beroept op de certificering van een Derde dan dient door Inschrijver een 

verklaring te worden overgelegd, conform bijgevoegd Standaardformulier C.11 “Beroep op de 
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technische- en/of beroepsbekwaamheid Derden” waarin zij ondermeer aangeeft met betrekking tot 

welke eis(en) de Inschrijver zich op die bekwaamheid van de Derde beroept, alsmede tot welk deel 

van de Opdracht (of welke delen). 

 

3.4 Bewijs van vergunning 

Minimumeis: 

- Inschrijver dient te beschikken over een geldige AFM vergunning of gelijkwaardig, waaruit blijkt 

dat hij bevoegd is de wettelijk verplichte controles uit te voeren. 

 

In te dienen bewijsstuk: 

Inschrijver dient een kopie van de AFM vergunning of gelijkwaardig aan de Inschrijving toe te 

voegen. Omdat Opdrachtgever een organisatie is van openbaar belang (OOB) moet de 

gegadigde een vergunning hebben, van het AFM, waarin expliciet is vermeld dat ook wettelijk 

controles mogen worden verricht bij OOB’s. In geval van een gelijkwaardig bewijsstuk dient 

Inschrijver in de Inschrijving te onderbouwen waarom het door hem ingediende certificaat 

gelijkwaardig is aan de AFM vergunning. 

 

In geval ingeschreven wordt als combinatie: 

- ieder in de combinatie deelnemende onderneming dient aan de minimumeisen te voldoen en het 

gevraagde bewijsstuk bij Inschrijving in te dienen. 

 

3.5 Bewijs van inschrijving NIVRA 

Minimumeis: 

- De registeraccountants van Inschrijver, waarvan Inschrijver het voornemen heeft ze op 

onderhavige Opdracht in te zetten, zijn ingeschreven in het accountantsregister van NIVRA of 

gelijkwaardig. 

 

In te dienen bewijsstuk: 

Inschrijver dient een kopie van de inschrijving van betreffende registeraccountants aan de 

Inschrijving toe te voegen. In geval van een gelijkwaardig bewijsstuk dient Inschrijver in de 

Inschrijving te onderbouwen waarom het door hem ingediende bewijs gelijkwaardig is aan het 

accountantsregister NIVRA. 

 

In geval ingeschreven wordt als combinatie: 

- ieder in de combinatie deelnemende onderneming dient aan de minimumeisen te voldoen en het 

gevraagde bewijsstuk bij Inschrijving in te dienen. 

 

3.6 Erkenning branche instituut 

Minimumeis: 

- Inschrijver dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

(NBA) of vergelijkbaar. 

 

In te dienen bewijsstuk: 

Inschrijver dient een kopie van de meest recente rapportage van inschrijving bij het betreffende 

branche instituut aan de Inschrijving toe te voegen. In geval van een gelijkwaardig 

bewijsstuk dient Inschrijver in de Inschrijving te onderbouwen waarom het door hem ingediende 

bewijsstuk gelijkwaardig is aan de NBA. 

 

In geval ingeschreven wordt als combinatie: 

- dient iedere in de combinatie deelnemende onderneming aan de minimumeisen te voldoen en de 

gevraagde bewijsstukken bij inschrijving in te dienen. 

 

3.7 Minimumeisen betreffende de financiële en economische draagkracht  

Omzet 

De Inschrijver dient een jaarlijkse gemiddelde bruto omzet te hebben van vergelijkbare 

dienstverlening over de afgelopen drie afgesloten boekjaren (2008-2009-2010) van tenminste € 
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400.000,- exclusief BTW per jaar. Voor het verstrekken van de financiële gegevens, die gebaseerd 

moeten zijn op de goedgekeurde jaarverslagen, dient gebruik te worden gemaakt van 

Standaardformulier C4 “Financiële gegevens”. 

  

In het geval van inschrijving door een Combinatie geldt overigens dat de omzet een optelsom mag 

zijn van de omzet van alle Combinanten. 

 

 In het geval dat Inschrijver is opgenomen in een holding mogen de geconsolideerde 

gegevens worden ingevuld mits de Inschrijver een 2:403 (lid 1 sub f) BW-verklaring bij de 

Inschrijving voegt waarin het moederbedrijf zich garant stelt voor de verplichtingen van de dochter. 

Deze verklaring dient, op grond van artikel 2:403 lid 1 sub g BW, te zijn neergelegd ten kantore 

van het handelsregister waar de rechtspersoon is ingeschreven. Deze verklaring dient achter tabblad 

C als C.3 aan de Inschrijving te worden toegevoegd. 

 

 Inschrijver kan zich zo nodig beroepen op de draagkracht van Derden, ongeacht de 

juridische aard van zijn banden met die Derden, om aan de minimumeisen op het gebied van de 

financiële en economische draagkracht te voldoen. De Inschrijver dient in dat geval wel aan te 

tonen dat nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht gegarandeerd is. 

Inschrijver dient dit te doen door toevoeging aan de Inschrijving van het Standaardformulier C.10 

“Beroep op de financiële of economische draagkracht van Derden”, rechtsgeldig ondertekenend 

door de Derde op wiens financiële draagkracht Inschrijver zich beroept.  

 

Inschrijver kan om gegronde redenen niet staat zijn de door de Provincie Utrecht gevraagde 

financiële gegevens te overleggen. In dat geval dient zij uiterlijk voor de eerste sluitingsdatum voor 

de mogelijkheid tot het stellen van vragen (zie paragraaf 1.4,) met opgave van redenen, te 

verzoeken zijn economische en financiële draagkracht aan te tonen met andere bescheiden die de 

provincie Utrecht geschikt acht. Aan een zodanig verzoek kan door de Inschrijver geen aanspraak 

op toestemming van de provincie Utrecht worden ontleend.  

 

 Beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid 

Inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid met een dekking van 

minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Indien een 

concernpolis wordt overgelegd dient duidelijk te zijn dat Inschrijver is meeverzekerd. Indien 

Inschrijver niet in het bezit is van de gevraagde beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan dient een 

verklaring te worden overgelegd, conform bijgevoegd Standaardformulier C4 

“beroepsaansprakelijkheidsverzekering” waarin wordt verklaard dat, indien de Opdracht aan 

Inschrijver wordt gegund op het moment van contractondertekening een bewijs van een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering met minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis of 

reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt overhandigd.  

 

Inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een dekking van 

minimaal € 1.000.000,- per jaar, dan wel bereid te zijn bij gunning een dergelijke verzekering af te 

sluiten. Indien een concernpolis wordt overgelegd dient duidelijk te zijn dat Inschrijver is 

meeverzekerd. Indien Inschrijver niet in het bezit is van de gevraagde 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan dient een verklaring te worden overgelegd, conform 

bijgevoegd Standaardformulier C.5 “bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering” waarin wordt verklaard 

dat, indien de Opdracht aan Inschrijver wordt gegund, op het moment van contractondertekening 

een bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met minimale dekking van € 1.000.000,-  

per jaar wordt overhandigd.  

   

3.8  Minimumeisen betreffende de technische en/of beroepsbekwaamheid  

Minimumeisen betreffende de technische en/of beroepsbekwaamheid 

Inschrijvers worden verzocht hun bekwaamheid en ervaring op het gebied van 

accountancydienstverlening aan te tonen door opgave van twee (2) referenties van opdrachten die 

de afgelopen vijf (5) jaar door Inschrijver zijn verricht.  
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 Met vergelijkbare opdrachten wordt bedoeld, opdrachten waaruit ervaring blijkt met  

naar aard en omvang, relevante dienstverlening van accountancydienstverlening bij 

overheidsorganisaties. 

 

 Voor elke referentie dient Inschrijver gebruik te maken van Standaardformulier C.7 

“Referenties”. Hierop dient Inschrijver alle gevraagde gegevens in te vullen, vervolgens dient de 

verklaring te worden ondertekend voor juistheid door de contactpersoon van de desbetreffende 

referent. 

  

Indien de Inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid van een Derde dan dient door 

Inschrijver een verklaring te worden overgelegd, conform bijgevoegd Standaardformulier C.11 

“Beroep op de technische- en/of beroepsbekwaamheid Derden”. In dit formulier dient Inschrijver 

ondermeer aan te geven met betrekking tot welke eis(en) zij zich op de bekwaamheid van de Derde 

beroept, alsmede tot welk deel (of welke delen) van de Opdracht. 

 

 De provincie Utrecht behoudt zich het recht voor referenties op juistheid te controleren. 

Indien meer dan twee (2) referenties worden ingediend zullen alleen de referenties 1 t/m 2 worden 

beoordeeld. 
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4  Gunningscriteria  
 

 

4.1 Algemeen  

Gunning vindt plaats aan de Inschrijver die: 

 een geldige Inschrijving heeft ingediend,  

 die Inschrijving aan de vormvereisten voldoet,  

 op wie geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn,  

 die voldoet aan de in dit Aanbestedingsdocument gestelde kwalitatieve beoordelingseisen  

 èn die de hoogste score op de Gunningscriteria heeft behaald met het  door haar ingevulde deel 

D van de Inschrijving. 

  

 Gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige Inschrijving. In totaal kan 50% 

van de te behalen punten worden verkregen op het onderdeel Kwaliteit, 30% op het onderdeel Prijs 

en 20% op het onderdeel Presentatie.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kwaliteit 

Hieronder volgt een inhoudelijke toelichting op de hierboven genoemde vragen G1.1 tot en met 

G1.3.  

 

G1.1 Beschrijf de methodiek die uw organisatie hanteert voor de uitvoering van de 
accountantscontrole. Neem hierin minimaal op: uw visie, beknopte duur (tijdspad), 
beslis- en keuzemomenten, begeleiding van de controller en staf, wat u hierbij nodig 
heeft van de Opdrachtgever oftewel hoe ziet u uw rol en die van de Opdrachtgever. 
 
Max. 4 pagina’s A4 excl. eventuele tabellen, afbeeldingen etc. en excl. de 
mijlpalenplanning . 

200 
punten 

G1.2 Beschrijf hoe uw organisatie de dienstverlening voor de provincie gaat inrichten en 
bewaken. Neem hierin minimaal op: de samenstelling van het team, of en hoe u dit 
heeft gedaan bij vergelijkbare organisaties, wat uw ambities zijn voor de dienstverlening 
en de Opdrachtgever (houd hierbij ook rekening met de al bestaande verbeterplannen, 
zie de bijgesloten stukken), hoe u de dienstverlening (eventueel) overneemt van de 
huidige dienstverlener, de succesfactoren om gestelde doelen te behalen binnen 
gestelde tijdspad en budget, hoe u dit garandeert zonder op kwaliteit in te boeten, hoe 
u omgaat met ontwikkelingen binnen uw vakgebied en eventuele organisatorische 
wijzigingen van de Opdrachtgever en de bereikbaarheid van uw organisatie. 
 

250 
punten 

Subcriteria Vragen Weging per 

vraag 

Maximaal 

te behalen 

punten 

Weging 

totaal 

G1:  

kwaliteit 

 

G1.1:  40% 200  

G1.2: 50% 250 50% 

G1.3: 10% 50  

     

G2: Prijs  G2.1:  70% 210 30% 

 G2.2: 30% 90  

     

G3: 

Presentatie 

G3.1:  200 20% 

     

     

Totaal G1, G2 en G3  1000 100 % 
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Max. 6 pagina’s A4 excl. eventuele tabellen, afbeeldingen etc. en excl. de 
mijlpalenplanning . 

G1.3 Beschrijf hoe uw organisatie de dienstverlening verrijkt met creativiteit, innovatie en 
beschrijf ook welke onderwerpen u bijvoorbeeld geschikt acht voor de gevraagde 
workshops.   
 
Max. 4 pagina’s A4 excl. eventuele tabellen, afbeeldingen etc. en excl. de 
mijlpalenplanning . 

50 
punten 

 
 

4.3 Wijze van beoordeling subcriterium Kwaliteit 

De beoordeling van het subcriterium ‘Kwaliteit’ geschiedt door een beoordelingsteam dat wordt 

samengesteld uit meerdere materiedeskundigen. Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt de 

ontvangen Inschrijvingen individueel en kent individueel een score toe (rapportcijfer) aan de 

antwoorden op de vragen en subvragen uit de Inschrijvingen. De beoordeling van de antwoorden 

van Inschrijvers is naar het inzicht van de beoordelaars waarbij de volgende criteria worden 

gehanteerd:  

• A: Helderheid, volledigheid (behandelen van alle elementen uit de vraag) en eenduidigheid 

van het antwoord. 

• B: Zekerheid van geslaagde implementatie en uitvoering bij de provincie Utrecht. 

• C: Aansluiting en mate van passendheid bij de provincie Utrecht en de doelstellingen van 

deze opdracht. 

 

Na de individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin de 

scoreresultaten worden doorgenomen. Grote afwijkingen tussen scores onderling worden 

beargumenteerd doorgesproken en eventueel bijgesteld. Daarna wordt de totaalscore per 

Inschrijving opgemaakt. Iedere individuele beoordeling telt evenredig mee voor de totaalscore van 

de Inschrijving.  

 

 Omwille van de objectiviteit wordt het criterium ‘Kwaliteit’ beoordeeld op het moment dat de 

beoordelaars nog geen kennis hebben genomen van de prijzen. 

 

De totaalscore op Kwaliteit wordt bepaald door de op twee decimalen afgeronde scores van de 

vragen G1.1 tot en met G1.3  bij elkaar op te tellen. Ook deze uitkomst wordt afgerond op twee 

decimalen. 

  

 

4.4 Prijs 

De beoordeling van het subcriterium ‘Prijs’ geschiedt conform onderstaande 

beoordelingssystematiek. 

 

Er dienen voor 2 onderdelen prijzen afgegeven te worden, te weten: 

- G2.1: fixed prijs voor certificering van de jaarrekening op basis van eenmaal per jaar.  

- G2.2: maximale uurtarieven t.b.v. de incidentele controlewerkzaamheden en facultatieve 

dienstverlening. 

 

De prijzen worden per onderdeel beoordeeld.  

G2.1: de Inschrijver met de laagste prijs (excl. BTW) krijgt het maximale aantal punten, te weten 

210. De prijzen van de andere Inschrijvers worden hieraan gerelateerd, volgens de formule: 

 

Score = (laagste prijs /aangeboden prijs) x maximaal aantal punten. 

 

 

G2.2: de Inschrijver met het laagste uurtarief (excl. BTW) per functionaris krijgt het maximale 

aantal punten. De prijzen van de andere Inschrijvers worden hieraan gerelateerd, volgens de 

formule: 
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Score = (laagste prijs /aangeboden prijs) x maximaal aantal punten. 

 

De behaalde scores worden per onderdeel op twee decimalen achter de komma afgerond. De 

totaalscore van de prijs wordt bepaald door de afgeronde scores van de onderdelen G2.1 en G2.2 bij 

elkaar op te tellen. 

 

De geoffreerde prijzen dienen voor de duur van de totale overeenkomst inclusief eventuele 

optionele verlengingsjaren vast te zijn.  

 

 

4.5 Presentatie 

Na het vaststellen van de scores voor de Gunningcriteria Kwaliteit en Prijs worden Inschrijvers uiterlijk in 

week 36 uitgenodigd voor het houden van een presentatie. Alleen Inschrijvers worden uitgenodigd, die qua 

score nog kans maken om voor gunning in aanmerking te komen. Dus niet meer dan 200 punten achterstand 

hebbende op de tot dan toe nummer 1. Na de presentaties worden de eindscores berekend. 

 

Voor het subgunningcriterium Presentatie is de volgende opbouw voorzien: 

• Een presentatie van 2 onderdelen, gedurende 30 tot maximaal 45 minuten, door in ieder geval de 

voor Opdrachtgever beoogd controleleider van Inschrijver. 

• Onderdeel 1: Geef in circa 20 minuten (van de 30 tot maximaal 45 minuten) inzicht in de wijze 

waarop u de accountantscontrole van de jaarrekening zult uitvoeren. Benoem hierbij 

werkzaamheden, (tussen-)resultaten en aan welke randvoorwaarden (bijv. beschikbare 

documentatie, medewerkers, informatie, termijnen) Opdrachtgever moet voldoen zodat de 

controle door Inschrijver naar behoren kan worden uitgevoerd. Geef daarbij expliciet aan hoe 

Inschrijver rekening houdt met de organisatorische en bestuurlijke inrichting, met de 

administratieve organisatie en de interne controle van Opdrachtgever. Opdrachtgever wenst 

overtuigd te worden van een gedegen aanpak. 

• Onderdeel 2: bij de presentatie wordt stil gestaan bij de wijze waarop u uw team heeft 

samengesteld, waarom u voor deze samenstelling heeft gekozen en waarom juist dit team geschikt 

is voor de gevraagde dienstverlening. Ook gaat u in op vervanging bij afwezigheid binnen dit team 

of daarbuiten binnen uw organisatie.   

• Aansluitend aan de presentatie is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen door het 

beoordelingsteam. 

• Voor dit gehele onderdeel (presentatie en vragen) is 1 uur tijd beschikbaar. 

 

Wijze van beoordelen: 

De presentaties van Inschrijvers worden ten opzichte van elkaar vergeleken. De leden van het 

beoordelingsteam kennen, onafhankelijk, per beoordelingscriterium punten toe gerelateerd aan een schaal 

van 0 tot 10. Per onderdeel van het criterium zullen de door de afzonderlijke leden gegeven scores door de 

voltallige beoordelingscommissie worden besproken tijdens de gezamenlijke bijeenkomst. De punten van 

de beoordelaars worden per onderdeel / aspect van een onderdeel bij elkaar opgeteld en gemiddeld, wat 

leidt tot de eindscore per onderdeel / per aspect van een onderdeel. Op basis daarvan zal de 

beoordelingscommissie in consensus een definitieve puntenscore toekennen voor het betreffende onderdeel. 

De punten worden afgerond op 2 decimalen achter de komma. 

 

De uitvoering van de presentatie zal beoordeeld worden op basis van de volgende criteria: 

 

Nr. Omschrijving criterium  

1    Onderdeel 1: 

      a. Zijn de werkzaamheden concreet gemaakt, is de relevantie duidelijk en sluit de 

          aanpak aan bij de visie van Opdrachtgever? (0-50) 

      b. Zijn de (tussen-)resultaten concreet gemaakt en relevant? (0-25) 

      c. Zijn de benoemde randvoorwaarden concreet en reëel? (0 – 25) 

Maximale score 100 
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2    Onderdeel 2: 

      a. Zijn de overwegingen helder en concreet? (0 – 50) 

      b. Zijn de redenen eenduidig en passend bij de visie van Opdrachtgever? (0- 50) 

Maximale score 100 

Totaal 200 punten te behalen 
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CHECKLIST INSCHRIJVING 
 

Inhoud Inschrijving 

 

Nummer Bijlage Inschrijving  

Plaatsen 
achter  

Tabblad 

 
Inschrijver 

alleen 

 
Combinatie 

 
Beroep 

op Derde 

 

Aanmeldingsbrief  

 

 

 

- 

 

 

 

Plaatsen 
vóór 

tabblad A 

 

□ 
 

 

 

□ 
 

 

 

□ 
 

 

      

 

Inschrijfformulier [en indien van toepassing 

organogram toevoegen] 

 

Deel A 

 

A 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

      

 

Akkoordverklaringen 

 

Deel B  

 
B 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

      

 

 Uitsluitingsgronden art. 45 lid 1 en lid 3 Bao 

 

C.1 Integriteitsverklaring  

Uitsluitingsgronden  

 
C 

 
□ 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

Uittreksel(s) uit het beroeps- of handelsregister 

van de Kamer van Koophandel toevoegen en 

[indien van toepassing] volmachtverklaring  

 

C.2 Uittreksels Kamer van 

Koophandel 

 
C 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

[Indien van toepassing] 2:403 (lid 1 sub f) BW-

verklaring  

 

C.3 2:403 (lid 1 sub f) BW-

verklaring 

 
C 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

Gemiddelde bruto totale omzet over de 

afgelopen drie afgesloten boekjaren.  

 

C.4  Financiële gegevens 

 

 
C 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

Polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 

[indien van toepassing] verklaring C.5 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

 

C.5 Beroepsaansprakelijk- 

heidsverzekering 

 
C 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

 Polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of 

[indien van toepassing] verklaring C.6 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 

C.6 Bedrijfsaansprakelijk- 

heidsverzekering  

 
C 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

Referenties (vergelijkbare opdrachten)  

 

C.7 referenties 

 

C 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

Relevante kwaliteitscertificaten zoals gevraagd 

in: 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6. 

 

C.8 Minimumeisen  

 
C 

 
□ 

 
□ 

 

 
□ 

 

 

[indien van toepassing] Combinatieverklaring 

 

C.9 Combinatieverklaring  

 

C 

 

nvt 

 

□ 

 

nvt 

 

[indien van toepassing] Beroep op financiële 

en economische draagkracht Derden 

 

C.10 Beroep op financiële en 

economische draagkracht 

Derden  

 

C 

 

nvt 

 

nvt 

 

□ 
 

 

[indien van toepassing] Beroep op technische- 

of  beroepsbekwaamheid Derden  

  

 

C.11 Beroep op technische of  

beroepsbekwaamheid Derden 

 

C 

 

nvt 

 

nvt 

 

□ 

 

 

Verklaring geldige Inschrijving 

 

C.12 Algemene Verklaring  

 

C 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

      

 

Ingevulde vragenlijst ten behoeve van de 

Gunning, inclusief eventuele bijlagen  

 

D.1 

 

D 

 

□ 

 

□ 
 

 

□ 
 

 

Ingevuld prijzenblad, gestopt in een aparte en 

gesloten enveloppe. 

 

D.2 

 
D 

 
□ 

 
□ 

 
□ 
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BIJLAGE 1 – PROGRAMMA VAN EISEN  

 

In dit Programma van Eisen zijn de uitgangspunten vermeld om een duidelijk beeld te geven van de 

Opdracht. Een eis heeft een uitsluitend karakter. Het niet voldoen aan een eis is voor Opdrachtgever 

aanleiding de Inschrijving uit te sluiten van verdere beoordeling.  

 

Nr  EISEN - ALGEMEEN 

1 Inschrijver verklaart in staat en bereid te zijn de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 

1 uit te voeren. 

2 Inschrijver verklaart de werkzaamheden uit te voeren volgens de geldende wet- en regelgeving 

waaronder: 

- het Nederlands recht; in het bijzonder de Provinciewet en de Wet op de 

Registeraccountants (WRA) 

- Verordening Gedragscode voor Registeraccountants 

- De (EU-)richtlijnen voor de Accountantscontrole 

- Wet op de jaarverslaggeving 

- Wet Fido 

- Overige van belang zijnde interne verordeningen en besluiten. 

3 Opdrachtnemer verklaart slechts meerwerk uit te voeren op basis van een, voorafgaand aan de 

werkzaamheden, door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke opdracht. 

4 Opdrachtnemer verklaart in alle communicatieve uitingen (waaronder rapportages) gebruik te 

maken van de Nederlandse taal. 

5 Inschrijver denkt mee met Opdrachtgever en is proactief en innovatief wat tot uiting komt door 

verbetervoorstellen in financiële of kwalitatieve zin. 

 

 

Nr  EISEN – PLANNING EN TERMIJNEN 

6 Inschrijver verklaart jaarlijks een tijdsplanning op te leveren van de uit te voeren 

werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever. Inschrijver bewaakt de jaarplanning ook. 

7 Inschrijver verklaart de managementletter uiterlijk op 1 november van het betreffende 

controlejaar te zullen opleveren. 

8 Inschrijver verklaart dat het accountantsrapport over de jaarrekening uiterlijk binnen 4 weken 

na het gereedkomen van de jaarrekening wordt opgeleverd. 

9 De Inschrijver heeft een signalerende en meldingsplicht ten aanzien van storingen of andere 

geconstateerde belemmeringen voor de dienstverlening van Opdrachtgever. 

 

 

Nr  EISEN – PRIJS EN FACTURERING 

10 Inschrijver verklaart bij afstoting van taken de overeengekomen prijs in overleg met 

Opdrachtgever opnieuw te zullen vaststellen. 

11 Facturering zal per maand, na uitvoering van de werkzaamheden, plaatsvinden. 

 

Nr EISEN – VEILIGHEID, BEVEILIGING EN MILIEU 

12 Inschrijver garandeert dat het volledige dienstverleningsproces voldoet en alle te leveren 

producten voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende 

veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. 

13 Inschrijver houdt zich aan de gestelde instructies van Opdrachtgever inzake veiligheid, 

beveiliging en milieu.  

 

Nr EISEN – INZET VAN MEDEWERKERS 

14 De door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers zijn onafhankelijk, onpartijdig en kritisch. 

15 De door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers zijn professioneel, dat wil zeggen hebben 

kennis van zaken, stralen ervaring uit, komen afspraken na, zijn communicatief goed onderlegd, 
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hebben een zakelijke en open houding ten opzichte van  medewerkers van Opdrachtgever. 

16 Alle door Inschrijver in te zetten medewerkers beschikken door opleiding of ervaring over 

voldoende kennis en kunde, zijn betrouwbaar en voldoende geïnstrueerd om de werkzaamheden 

goed en rekening houdend met de in dit document gestelde eisen uit te voeren. 

17 Alle door Inschrijver in te zetten medewerkers dienen zich te houden aan de geldende 

huisregels van Opdrachtgever. 

18 Personeelsgegevens van iedere medewerker (naam, voornaam, geboortedatum en plaats en de 

woonplaats van de medewerker) dient de Inschrijver op verzoek te verstrekken aan 

Opdrachtgever. 

19 Medewerkers van Inschrijver houden zich aan de geheimhoudingsplicht met betrekking tot het 

zorgvuldig omgaan met informatie van Opdrachtgever.  

20 Opdrachtgever hecht waarde aan een vast team met medewerkers om de persoonlijke binding 

met de Opdracht en Opdrachtgever te vergroten. Het is de verantwoording van Inschrijver om 

verloop te beperken. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het te werkstellen van de 

bewuste medewerker, wordt dit bezwaar met reden kenbaar gemaakt aan de Inschrijver.  

 

Nr  EISEN - OVERIG 

21 Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate afhandeling van alle ontvangen klachten 

over de dienstverlening. Inschrijver dient hierbij de volgende aanwijzingen op te volgen: 

- klachten over de dienstverlening dienen binnen een redelijke termijn worden hersteld. 

-  de afhandeling/status van de ontvangen klachten dienen binnen 24 uur schriftelijk (e-

mail) te worden teruggekoppeld. 

22 Opdrachtnemer heeft één aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op 

de dienstverlening. Opdrachtnemer benoemt eveneens een ‘back up’. Het aanspreekpunt dient 

bekend te zijn met relevante regelgeving, te beschikken over de benodigde ervaring en kennis 

te hebben van de omgeving waarbinnen Opdrachtgever zich beweegt.  

23 Opdrachtnemer zorgt voor een goede bereikbaarheid voor vragen van Opdrachtgever en draagt 

zorgt voor een inhoudelijk antwoord binnen drie werkdagen. 

24 Opdrachtnemer komt gemaakte afspraken na. Wanneer een termijn niet gehaald kan worden 

dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever in overleg te treden om eventueel een nieuwe termijn 

vast te stellen. 

25 Opdrachtnemer verzorgt minimaal tweemaal per jaar relevante workshops voor Opdrachtgever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3303 

Provincie Utrecht 

4 mei 2012   20 

 

In het Aanbestedingsdocument van de provincie Utrecht, waar deze Algemene Aanbestedingsvoorwaarden 

van de provincie Utrecht een integraal deel van uitmaken, worden gedefinieerde begrippen met een 

beginhoofdletter aangeduid en als volgt gedefinieerd:  

 

  

Aanbestedende dienst Een dienst als bedoeld in artikel 1 sub r Bao, i.c. de provincie Utrecht. 

Aanbestedingsdocument Dit document, inclusief bijlagen, dat onder meer de informatie en 

voorwaarden c.q. eisen bevat voor de aanmelding voor en/of Inschrijving 

op, en eventuele uitvoering van, de Opdracht. 

Aanbestedingsprocedure Het proces bestaande uit een aantal formele stappen om te komen tot de 

gunning van de Opdracht hetzij aan de Inschrijver met de inschrijving 

met de laagste prijs, hetzij aan de Inschrijver met de economisch meest 

voordeligste Inschrijving. 

Aankondiging 

 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden 

De verzending van de formele bekendmaking van de Opdracht aan het 

Bureau Officiële Publicaties EG voor plaatsing in het Publicatieblad van 

de Europese Gemeenschappen en op de TED-databank. 

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de provincie Utrecht 2008 (zie 

Bijlage 5)  

Bao Bao: Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten van 16 juli 

2005, Stb. 408, zoals gewijzigd bij Besluit van 7 december 2005, Stb. 

2005, 650 en Besluit van 5 juli 2008 Staatsblad 2008, 295 

Combinant 

Combinatie 

Een deelnemer aan een Combinatie. 

De combinatie van elke natuurlijke en/of of rechtspersoon en/ of 

openbaar lichaam die de uitvoering van werken, en/of werkzaamheden, 

en/of de levering van producten en/of diensten op de markt aanbiedt. 

COVOG 

Dagen 

Derde 

Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. 

Kalenderdagen. 

Elke natuurlijke of rechtspersoon of openbaar lichaam op wiens 

bekwaamheid de Inschrijver zich beroept, ongeacht de juridische aard 

van de met Inschrijver bestaande banden, teneinde te voldoen aan de 

minimumeisen in het Aanbestedingsdocument. 

Gunning 

 

Gunningsvoornemen 

 

 

 

 

Gunningscriteria 

Hoofdaannemer 

Aanvaarding van het aanbod in de zin van artikel 6:217 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

De keuze van Opdrachtgever voor de Inschrijver aan wie hij voornemens 

is de opdracht te gunnen. Deze mededeling houdt geen aanvaarding in 

van een aanbod van een Inschrijver als bedoeld in art. 6:217, eerste lid, 

van het BW. Aan dit voornemen kunnen dan ook geen rechten ontleed 

worden.  

Inhoudelijke gewogen criteria ter bepaling van de beste Inschrijving.  

De Inschrijver die een Inschrijving heeft uitgebracht voor deze 

Aanbesteding en daarbij gebruik maakt van één of meer 

onderaannemer(s) en die zowel tijdens de Aanbesteding als tijdens de 

uitvoering van de Opdracht het eerste aanspreekpunt is voor 

Opdrachtgever. 

Inschrijver De Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend.  

Inschrijving Het schriftelijke uitgebrachte aanbod, inclusief de bijbehorende 

bescheiden, ingediend door een Inschrijver in het kader van de 

onderhavige aanbesteding.  

Minimumeisen Eisen van kwalitatieve aard waaraan een Gegadigde / Inschrijver moet 

voldoen teneinde voor deelneming aan de aanbesteding in aanmerking te 

komen. 

Nadere Overeenkomst 

 

Nota van Inlichtingen 

Aanvullende verbintenis onder bezwarende titel tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer(s), geplaatst onder de Raamovereenkomst. 

Document waarin de reacties op vragen en opmerkingen van Inschrijvers 

BIJLAGE 2 - ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN PROVINCIE UTRECHT 
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zijn opgenomen, evenals eventuele (andere) wijzigingen van het 

Aanbestedingsdocument.  

Onderaannemer Een ondernemer waarop een Hoofdaannemer, ongeacht de juridische 

aard van de met Hoofdaannemer bestaande banden, in verband met een 

beroep op de technische bekwaamheid en/of enkel de uitvoering van 

(een deel van) de opdracht een beroep doet. 

Ondernemer 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

 

De term Ondernemer, die zowel de termen aannemer, leverancier of 

dienstverlener dekt, omvat elke natuurlijke of rechtspersoon of openbaar 

lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die de 

uitvoering van werken, en/of  werkzaamheden, en/of de levering van 

producten en/of diensten op de markt aanbiedt. 

Een rechtsgeldige ondertekening door een statutair directeur of (tenzij 

anders aangegeven) gevolmachtigd persoon van de Inschrijver, blijkens 

de inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister. 

Opdracht 

Opdrachtgever 

Opdrachtnemer 

De Opdracht zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument. 

De provincie Utrecht. 

De Inschrijver met wie op basis van deze aanbesteding een 

overeenkomst zal/is (worden) gesloten terzake van de aanbestede 

opdracht.  

Overeenkomst 

 

 

 

Penvoerder 

 

 

Perceel 

 

De schriftelijke verbintenis onder bezwarende titel tussen Opdrachtgever 

en Opdrachtnemer(s) opgenomen als Bijlage 4 bij het 

Aanbestedingsdocument. (Ingeval van een Raamovereenkomst zie 

‘Raamovereenkomst’.) 

Namens de Combinatie indienende entiteit die zowel tijdens de 

aanbesteding als tijdens de uitvoering van de opdracht het eerste 

aanspreekpunt is voor Opdrachtgever. 

Een afgebakend onderdeel van de Opdracht waarvoor men zich, tenzij 

anders aangegeven, afzonderlijk kan aanmelden en/of op kan 

inschrijven. 

Programma van Eisen De specificaties van de te leveren goederen en/of diensten en/of werken. 

Richtlijn  Europese richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad 

(31 maart 2004) betreffende de coördinaties van de procedures voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Raamovereenkomst De schriftelijke verbintenis tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) 

met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake 

nader te gunnen Opdrachten vast te leggen, opgenomen als Bijlage 4 bij 

het Aanbestedingsdocument.  

Standaardformulier Formulier dat de Opdrachtgever aan het Aanbestedingsdocument heeft 

toegevoegd om maximale vergelijkbaarheid van de door Inschrijvers 

opgeleverde informatie te bewerkstelligen. De Standaardformulieren 

dienen als dwingend voorgeschreven voorbeeldformaat voor oplevering 

van informatie en zijn opgenomen als bijlagen ‘Delen A, B, C en D’ en 

als Bijlage 3 bij dit document. 

Uitsluitingsgronden Gronden de aanbieder betreffende die diens uitsluiting van deelname aan 

aanbestedingen in het algemeen kunnen rechtvaardigen zoals vermeld in 

artikel 45 van het Bao. 

Uitsluiting 

 

 

Varianten  

Uitsluiting van deelname van de Inschrijver/Gegadigde aan de 

Aanbesteding op de grond van een Uitsluitingsgrond of andere vereisten 

met een uitsluitend karakter in het Aanbestedingsdocument. 

Oplossingsrichtingen die afwijken van de besteksconforme 

oplossingsrichting die door de aanbestedende dienst in het 

Aanbestedingsdocument is vermeld. 

VOG (rp) Verklaring Omtrent het Gedrag (rechtspersonen). 
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2 Toepasselijkheid 
2.1  Deze Algemene aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle openbare Europese 

Aanbestedingsprocedures van de provincie Utrecht waar deze voorwaarden als bijlage aan zijn 

toegevoegd.  

2.2 Deze Algemene aanbestedingsvoorwaarden bevatten algemene bepalingen in aanvulling op de 

hoofdstukken 1 tot en met 4 van het Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese 

Aanbestedingsprocedure van de provincie Utrecht. 

 

 

3  De Overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden 

3.1  De inwerkingtreding en looptijd van de Overeenkomst is voorzien zoals vermeld in 1.2 van het 

Aanbestedingsdocument.  

 

3.2  Op de uitvoering van de Opdracht is de als Bijlage 4 bij het Aanbestedingsdocument gevoegde 

Overeenkomst van toepassing. De Provincie Utrecht zal van deze Overeenkomst gebruik maken. 

De Inschrijving met bijbehorende prijzen dient daarom gebaseerd te zijn op deze Overeenkomst, 

tenzij de Overeenkomst bij Nota van Inlichtingen is aangepast. In dat geval dient de laatste versie 

van de Overeenkomst als uitgangspunt voor de Inschrijving te worden genomen.  

 

3.3 Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. In plaats hiervan zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de provincie 

Utrecht van toepassing. Het toevoegen van eigen voorwaarden wordt gezien als een specifieke 

afwijzing van de door de provincie Utrecht gehanteerde voorwaarden en leidt tot uitsluiting van 

verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de 

provincie Utrecht zijn als Bijlage 5 bij het Aanbestedingsdocument opgenomen 

 

 

4 Voorbehouden  
4.1  De Provincie Utrecht behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn 

gehouden, in ieder geval het recht voor:  

 de procedure tussentijds om zijn moverende redenen op te schorten of af te breken;   

 de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde 

minimumtermijnen);  

 het Gunningsvoornemen in te trekken en/of te herzien;  

 om in geval van een Percelenindeling of optionele leveringen, onderdelen van de Opdracht in te 

trekken en/of te herzien.  

 de Opdracht niet te gunnen of om in geval van een Percelenindeling of optionele leveringen, 

werken of diensten, onderdelen van de Opdracht niet te gunnen. 

 

 

5 Nota van Inlichtingen 

5.1 Antwoorden en inlichtingen zijn alleen bindend voor zover deze in een Nota van Inlichtingen zijn 

vastgelegd.  

 

5.2 Nota’s van Inlichtingen maken integraal onderdeel uit van het Aanbestedingsdocument.  

 

 5.3 Indien Inschrijver van mening is dat de reactie van de Provincie Utrecht in de laatste Nota van 

Inlichtingen (nog) niet correct is dan dient zij dat zonder uitstel te melden aan de provincie Utrecht 

op het in paragraaf 1.5 van het Aanbestedingsdocument genoemde e-mailadres en desgewenst 

direct een kort gedingprocedure aan te spannen door betekening van een dagvaarding aan de 

Provincie Utrecht. Doet Inschrijver dat niet dan kan zij niet op een later tijdstip alsnog met een 

klacht over bovengenoemde reactie van de provincie Utrecht komen.  
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6 Tegenstrijdigheden 

6.1 Tijdens deze Aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde 

Nota’s van Inlichtingen en de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument, de Nota’s van 

Inlichtingen in rangorde vóórgaan op deze overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument.  

 6.2 Indien het Aanbestedingsdocument tegenstrijdigheden bevat, prevaleert het bepaalde in de 

hoofdstukken 1 t/m 4 èn Bijlage 2 ‘Algemene aanbestedingsvoorwaarden provincie Utrecht’ boven 

de overige Bijlagen. Van de overige Bijlagen prevaleert het Programma van Eisen boven de 

Overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden. De Overeenkomst prevaleert boven de 

Algemene Inkoopvoorwaarden van de provincie Utrecht. 

 

 6.3 Indien Nota’s van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later 

opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen.  

 

 

7 De Inschrijving algemeen 
7.1 De Inschrijving moet voldoen aan de voorschriften, voorwaarden en eisen zoals opgenomen in het 

Aanbestedingsdocument. 

 

7.2 Een Inschrijver is gerechtigd, tot de in paragraaf 1.4 vermelde sluitingstermijn Inschrijvingen, tegen 

bewijs van ontvangst de Inschrijving op het in paragraaf 1.5 vermelde adres af te leveren 

 

7.3 Een Inschrijver kan voor zover hij zijn inschrijving eerder heeft ingediend, tot de in  

paragraaf 1.4 genoemde sluitingstermijn Inschrijvingen door middel van een duidelijke, 

rechtsgeldig ondertekende verklaring intrekken. De bewijslast van de tijdige indiening hiervan bij 

de provincie Utrecht ligt bij Inschrijver. 

 

7.4 De Inschrijvingen worden op de in paragraaf 1.4 aangegeven datum en tijd geopend ten kantore van 

de provincie Utrecht aan de Pythagoraslaan 101 te Utrecht. Inschrijvers worden niet uitgenodigd 

om de openingsprocedure bij te wonen. 

 

  

8 Aanvulling van de Inschrijving  
8.1 Een Inschrijver kan zijn Inschrijving na de sluitingstermijn Inschrijvingen niet meer wijzigen, 

aanvullen, verduidelijken of herstellen, tenzij de Provincie Utrecht daartoe een verzoek heeft 

gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de Inschrijver geen aanspraak op een inhoudelijke 

beoordeling en/of geldigheid van de Inschrijving worden ontleend.  

 

8.2 De Provincie Utrecht kan verlangen dat de Inschrijver zijn Inschrijving nader toelicht, aanvult en/of 

voorziet van ondersteunende bescheiden. Een verduidelijking of een aanvulling veronderstelt dat de 

aanbieding inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de Inschrijver zijn Inschrijving uitsluitend op de 

gevraagde onderdelen nader concretiseert zodat de Provincie Utrecht een duidelijker beeld heeft 

van hetgeen is aangeboden.   

 

8.3 Indien de Provincie Utrecht gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid om aanvullingen 

en/of verduidelijkingen te vragen en/of herstelmogelijkheden te bieden dan zal hij in het kader van 

het beginsel van gelijke behandeling alle Inschrijvers op gelijke voet in de gelegenheid stellen om 

hun Inschrijving aan te vullen en/of te verduidelijken en/of te herstellen, met uitzondering van 

diegenen ten aanzien van wie vaststaat dat hun Inschrijving nimmer (meer) voor gunning in 

aanmerking zal kunnen komen. In geval van een verzoek tot aanvulling en/of verduidelijking en/of 

herstel dient de Inschrijver uiterlijk binnen 3 werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van de 

provincie Utrecht de ontbrekende bescheiden of gevraagde aanvullingen aan te leveren op straffe 

van ongeldigheid van de Inschrijving. 

 

8.4    In geval van de volgende gebreken in de Inschrijving kan de provincie Utrecht Inschrijvers éénmaal 

een herstelmogelijkheid bieden: 
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 Ondertekeninggebreken: de rechtsgeldigheid van de ondertekening blijkt niet (uittreksel 

van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is te oud, de rechtsgeldig ondertekende 

volmacht is niet bijgevoegd);  

 Onvolledigheid van Deel C door het ontbreken of onvolledig ingevuld zijn van de 

verplichte formulieren of een aan deze formulieren door Inschrijver toe te voegen bijlage.  

8.5 Deze herstelregeling dient niet beschouwd te worden als een beloning voor onzorgvuldigheid. Het 

indienen van een geldige Inschrijving is, zeker voor kleinere Inschrijvers, een hele opgave. Door 

middel van deze regeling hoopt de provincie Utrecht inschrijvers tegemoet te komen die anders, 

door kleine procedurele gebreken, ongewild de kans op gunning mislopen.   

8.6 Let op: indien bovengenoemde tekortkomingen niet binnen voormelde termijn van drie werkdagen 

hersteld zijn blijft de Inschrijving ongeldig en zal Inschrijver alsnog uitgesloten worden van verdere 

deelname aan deze Aanbestedingsprocedure. 

 

 

9 Inschrijving als Combinatie 

9.1 In geval van een Inschrijving als Combinatie dient ieder van de combinanten het als Deel B 

opgenomen Akkoordverklaringenformulier te ondertekenen en het als Deel C opgenomen 

Kwalitatief Beoordelingsformulier daar waar gevraagd in te vullen en te ondertekenen waarbij op 

het formulier C.9 “Combinatieverklaring” expliciet wordt aangegeven wie namens de Combinatie 

als penvoerder op zal treden en welke onderdelen van de Opdracht door welke Combinant worden 

uitgevoerd.  

 

9.2 Let op: Een deelnemer in een Combinatie, op wiens technische en/of beroepsbekwaamheid en/of 

certificering de Combinatie zich beroept om aan de geschiktheidseisen te voldoen moet 

daadwerkelijk worden ingezet bij de uitvoering van de Opdracht, voor zover het de onderdelen 

betreft waarop de bekwaamheid en/of certificering betrekking heeft. Indien de Opdracht aan de 

Combinatie wordt opgedragen is de Combinatie tot deze inzet verplicht.  

 

9.3 Inschrijvers die in Combinatie inschrijven zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle 

uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.  

 

9.4  De Combinatie geldt als één Inschrijver. Na Inschrijving kan de Combinatie niet meer van 

deelnemers wisselen, tenzij de Overeenkomst hier mogelijkheden toe biedt of de provincie Utrecht 

zich hier expliciet schriftelijk akkoord mee verklaart.   

 

9.5 De Penvoerder van de Combinatie is zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van de 

opdracht het eerste aanspreekpunt voor Opdrachtgever. 

 

 

10 Inschrijving met beroep Inschrijver op de financiële en/of economische draagkracht van een 

Derde  

10.1 Indien de Inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van een Derde 

(bijvoorbeeld moedermaatschappij) en daarom de financiële gegevens van deze Derde opvoert om 

aan de gestelde minimumeisen op dit gebied te voldoen, moet de Inschrijver bij zijn Inschrijving 

een ondertekende verklaring voegen conform formulier C.10 “Beroep op de financiële en/of 

economische draagkracht van Derden”. 

 

 

11  Inschrijving als Hoofdaannemer met onderaannemer(s)  
11.1 Indien de Inschrijver een beroep doet op de technische- en/of beroepsbekwaamheid van een 

Onderaannemer om aan de in dit Aanbestedingsdocument gestelde geschiktheidseisen te voldoen, 

wordt zij aangemerkt als Hoofdaannemer en dient formulier C.11 “Beroep op technische en/of 

beroepsbekwaamheden bij de Inschrijving te worden gevoegd. 

Na Inschrijving kan de Hoofdaannemer niet meer van Onderaannemer wisselen, tenzij de 

Overeenkomst hier mogelijkheden toe biedt.   
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11.2 Let op: een onderaannemer, op wiens technische en/of beroepsbekwaamheid en/of certificering de 

Inschrijver zich beroept om aan de minimumeisen te voldoen moet daadwerkelijk worden ingezet 

bij de uitvoering van de Opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de bekwaamheid 

en/of certificering betrekking heeft. Indien de Opdracht aan de Inschrijver wordt opgedragen is de 

Inschrijver tot deze inzet van de Onderaannemer verplicht.  

Voorbeeld: 

U schrijft in als hoofdaannemer met een onderaannemer op wiens technische bekwaamheid u ten 

behoeve van deze Inschrijving gebruik maakt. Omdat u zelf geen referenties hebt op het gebied van 

[xxxxx] (minimumeis xx) kunt u hiervoor een referentie van uw onderaannemer (de Derde waarop u 

een beroep doet) gebruiken. U dient dan wel bij de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk een 

beroep te doen op deze technische bekwaamheid, dus u kunt dan geen andere Derde dit gedeelte 

van de Opdracht laten verzorgen, noch kunt u dit zelf doen. 

 

11.3 In geval van hoofd/onderaanneming is de Hoofdaannemer de enige contractuele wederpartij van de 

Provincie Utrecht. De Hoofdaannemer is zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van 

de opdracht het eerste aanspreekpunt voor Opdrachtgever. 

 

 

12 Ongeldige Inschrijvingen  
12.1 De Inschrijving, inclusief bijlagen, dient rechtsgeldig te zijn ondertekend door een statutair 

directeur of gevolmachtigd persoon van de Inschrijver, blijkens het onder 3.2. genoemd uittreksel 

uit het beroeps- of handelsregister èn, indien van toepassing, de vereiste volmacht. Een niet volledig 

en rechtsgeldig ondertekende Inschrijving is ongeldig. Inschrijver dient er dus goed op te letten dat 

ook alle bijlagen bij de Inschrijving op de daarvoor bestemde plaats rechtsgeldig ondertekend zijn. 

 

12.2 Een Inschrijving die niet naar waarheid is ingevuld is ongeldig. 

 

12.3 Eveneens ongeldig is een Inschrijving die niet voldoet aan het Aanbestedingsdocument (inclusief 

Bijlagen) en een Inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden.  

 

12.4 Ook ongeldig zijn Inschrijvingen waarin wijzigingen en/ of aanvullingen zijn aangebracht in de 

standaardformulieren.  

 

12.5 In geval van een ongeldige Inschrijving zal de betreffende Inschrijver worden uitgesloten van 

verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure 

 

12.6 De opsomming van ongeldigheden in dit artikel is niet bedoeld als zijnde uitputtend.  

 

  

13 Schijnbaar onuitvoerbare Inschrijving  
13.1 Met overeenkomstige toepassing van artikel 56 Bao (abnormale lage Inschrijving) zal de Provincie 

Utrecht bij een inschrijving die onuitvoerbaar of onrealistisch voorkomt -voordat hij deze 

Inschrijving kan afwijzen- Inschrijver schriftelijk verzoeken om de door hem nodig geachte 

verduidelijkingen binnen de door de Provincie Utrecht gestelde termijn aan te leveren.  

 

 

14  Aantal Inschrijvingen  
14.1 Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts éénmaal (hetzij zelfstandig, hetzij in 

Combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen, hetzij als Hoofdaannemer) op deze 

aanbesteding inschrijven.  

 

 

15 Inschrijven op een gedeelte van de opdracht 
15.1 In geval van meerdere percelen: Inschrijvers kunnen volstaan met het indienen van een Inschrijving 

op één perceel. Indien de Inschrijver inschrijft op meerdere percelen, dan kan de Inschrijver 

volstaan met het uitbrengen van één Inschrijving waarbij hij in Deel A van de Inschrijving duidelijk 
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aangeeft op welke percelen de Inschrijver inschrijft. De door de provincie Utrecht gestelde 

voorwaarden, eisen en wensen gelden voor alle percelen, tenzij in de Aanbestedingsdocumenten 

expliciet anders staat aangegeven.  

 

15.2 Indien een Inschrijver op meerdere percelen als winnaar aangewezen wordt zullen al deze percelen 

aan deze Inschrijver worden gegund, tenzij in het Aanbestedingsdocument expliciet anders staat 

vermeld.  

 

15.3 Het is niet toegestaan om in te schrijven op delen van een perceel. 

In geval van een Opdracht die niet is opgedeeld in percelen: Het is niet toegestaan om in te 

schrijven op een gedeelte van de Opdracht.  

 

16  Gestanddoening 

16.1 De Inschrijver moet zijn Inschrijving gestand doen gedurende 90 dagen na de sluitingstermijn van 

de Inschrijvingen.  

 

16.2 De Provincie Utrecht kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig 

verzoek kunnen geen aanspraken op gunning worden ontleend. Indien verlenging door de 

Inschrijver wordt geweigerd, dan wordt zijn Inschrijving ter zijde gelegd.  

 

16.3 In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 30 dagen 

na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.  

  

 

17 Beoordelingsprocedure  
17.1 De provincie Utrecht streeft naar het objectief, transparant en non-discriminatoir beoordelen van de 

binnengekomen Inschrijvingen. De beoordeling zal zo snel mogelijk aanvangen na het sluiten van 

de inschrijvingstermijn.  

 

17.2 De Provincie Utrecht gaat bij de beoordeling van de Inschrijvingen uit van de  

(volledigheid en juistheid van de) gegevens zoals die door de Inschrijvers zijn verstrekt. Het is de 

verantwoordelijkheid van de Inschrijvers om hun inschrijving zo volledig en duidelijk mogelijk op 

te stellen. De provincie Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van 

eventuele onduidelijkheden of fouten in de Inschrijvingen. 

 

17.3 De binnengekomen Inschrijvingen zullen door het beoordelingsteam van de provincie Utrecht 

beoordeeld worden in vier rondes. In de eerste ronde wordt beoordeeld of de Inschrijving, na 

toepassing van het bepaalde in artikel 8.4 en verder, voldoet aan de vormvereisten zoals bepaald in 

paragraaf 2.1 (Vormvereisten) van het Aanbestedingsdocument 

 

17.4  Indien de Inschrijving aan het bepaalde in paragraaf 2.1 voldoet wordt de Inschrijving in de tweede 

beoordelingsronde beoordeeld op basis van het aangeleverde Deel C van de Inschrijving. Voldoet 

de Inschrijver aan de in dit Aanbestedingsdocument gestelde kwalitatieve beoordelingseisen? 

Hiertoe wordt beoordeeld:  

 

 of zich jegens de Inschrijver geen uitsluitingsgronden zoals bedoeld in paragraaf 3.1 voordoen;  

 of de Inschrijver voldoet aan de gestelde eis van de beroepsbevoegdheid zoals bedoeld in 

paragraaf 3.2 en aan de minimumeisen zoals bedoeld in paragraaf 3.3 en 3.4. 

 

17.5 Indien de Inschrijving aan het bepaalde in hoofdstuk 3 voldoet wordt de Inschrijving in de derde 

beoordelingsronde beoordeeld op basis van de in hoofdstuk 4 omschreven Gunningscriteria. 

Hiertoe wordt met een rapportcijfer gewaardeerd: 

 

 het door Inschrijver ingevulde Deel D van de Inschrijving. 
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17.6 Indien twee of meer Inschrijvers uiteindelijk gelijkelijk voor verlening van de Opdracht in 

aanmerking komen, zal in eerste instantie de score op kwaliteit de doorslag geven. Mocht echter 

ook op kwaliteit door twee of meer Inschrijvers een gelijke score behaald zijn, dan beslist het lot 

aan wie van hen de Opdracht zal worden opgedragen. Van een gelijke score is sprake wanneer de 

scores tot op twee decimalen gelijk zijn. De desbetreffende Inschrijvers worden er tijdig van in 

kennis gesteld dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden 

gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde aanwezig te zijn. 

 

17.7 Op grond van alle beschikbare informatie is de Provincie Utrecht in beginsel na de derde 

beoordelingsronde tot een totaal oordeel en daarmee tot een voorlopige winnaar gekomen. Dit is de 

Inschrijver die aan de vormvereisten voldoet, waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, 

die voldoet aan de in dit Aanbestedingsdocument gestelde kwalitatieve beoordelingseisen èn die de 

hoogste score op de Gunningscriteria heeft behaald met het door haar ingevulde deel D van de 

Inschrijving. In de vierde beoordelingsronde, een verificatieronde, wordt uitsluitend de inschrijving 

van deze voorlopige winnaar getoetst.  

 

17.8 Ten behoeve van de verificatie kunnen van deze Inschrijver aanvullende informatie en 

bewijsstukken worden opgevraagd. De Inschrijver dient op verzoek van de Provincie Utrecht deze 

gevraagde documentatie over te leggen binnen een termijn van zeven dagen na verzending van dit 

verzoek. Opgevraagde aanvullende documenten die ten behoeve van de verificatie moeten worden 

overgelegd, mogen niet ouder zijn dan zes maanden, te rekenen vanaf de sluitingstermijn 

Inschrijvingen, tenzij in dit document anders aangegeven. Indien de Provincie Utrecht de gevraagde 

bewijsstukken niet binnen deze termijn heeft ontvangen en/of tijdens de verificatiefase niet de 

verlangde informatie / documentatie is overlegd en/of blijkt dat in de Inschrijving onjuiste 

informatie is verstrekt dan zal de betreffende Inschrijver alsnog afvallen. In een dergelijk geval 

wordt de eerstvolgende hoogst (qua puntentotaal) geëindigde Inschrijver uitgenodigd voor de 

verificatiefase. De provincie Utrecht wijst Inschrijvers er nadrukkelijk op dat het aanvragen van 

sommige bewijsstukken, bijvoorbeeld de VOGrp, circa 8 weken in beslag kan nemen. Inschrijver 

dient deze dus tijdig aan te vragen. 

 

17.9 Specifiek ten aanzien van de verificatie van de financiële geschiktheid geldt het volgende. 

Inschrijver dient in de verificatiefase op eerste verzoek van de Provincie Utrecht binnen zeven 

dagen de laatste drie jaarverslagen (2008-2009-2010) met een (al dan niet geconsolideerde) balans 

en winst- en verliesrekening over te kunnen leggen voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring van een registeraccountant. Inschrijver komt niet voor selectie in aanmerking 

indien de meest recente accountantsverklaring een zogenaamde continuïteitsparagraaf bevat. Indien 

Inschrijver zich beroept op de financiële gegevens van een Derde dienen de jaarverslagen van deze 

Derde te worden overgelegd.  

 

 

18 Gunningsvoornemen 
18.1 Nadat de verificatiefase positief is doorlopen, wordt het voorstel tot gunning opgesteld voor de 

opdrachtgever binnen de Provincie Utrecht. 

 

18.2 Het Gunningsvoornemen, waarover elke Inschrijver gelijktijdig schriftelijk (per brief en per fax of 

e-mail) wordt bericht, houdt geen aanvaarding in van een aanbod van Inschrijver, zoals bedoeld in 

artikel 6:217 BW. Aan het Gunningsvoornemen kunnen ook geen rechten worden ontleend. De 

Provincie Utrecht kan daarom terugkomen op het Gunningsvoornemen zonder dat de Inschrijver 

aan wie zij voornemens is te gunnen aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich 

voordoen indien de Provincie Utrecht zelf gebreken in de Aanbestedingsprocedure heeft 

geconstateerd dan wel naar aanleiding van bezwaar van een Inschrijver. De uitkomst van een 

eventueel aanhangig gemaakt kort geding hoeft niet te worden afgewacht voor het intrekken of 

wijzigen van het Gunningsvoornemen. 
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19 Prijzen    
19.1 De prijs wordt uitsluitend beoordeeld indien de Inschrijver geen oneigenlijk gebruik heeft gemaakt 

van de gunningsystematiek. Op straffe van ongeldigheid van de aanbieding dienen de navolgende 

voorwaarden in acht te worden genomen:  

 

 Tarieven dienen te worden aangeboden in Euro’s (maximaal 2 decimalen achter de komma) 

excl. BTW; 

 Nultarieven (ook niet op onderdelen) mogen niet worden aangeboden  

 Er mogen geen negatieve tarieven (ook niet op onderdelen) worden aangeboden;  

 Op elk gevraagd onderdeel moet een tarief worden aangeboden. Inschrijver dient zich te 

realiseren dat voor die prijs dat onderdeel moet kunnen worden afgenomen;  

 Er moeten realistische prijzen worden aangeboden; de tarieven (ook op onderdelen) dienen 

marktconform te zijn / in realistische verhouding tot de kosten van Inschrijver te staan, dit 

ter beoordeling van de provincie Utrecht; 

 Inschrijvers dienen zich te houden aan de voorgeschreven standaardformulieren voor 

prijsopgave. Wijzigingen, aanvullingen of voorbehouden mogen hierin niet worden 

aangebracht. 

 

 

20 Conformiteit aan wet- en regelgeving 
20.1 De Inschrijving moet naar waarheid zijn opgesteld en mag niet tot stand zijn gekomen onder 

invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese 

mededingingsrecht.  

 

20.2 Inschrijver dient indien, en voor zover voor de uitvoering van de aanbestede Opdracht noodzakelijk 

is, in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen en ten minste te voldoen aan de vigerende 

wet- en regelgeving. 

 

 

21 Rechtsbescherming 

21.1 De Provincie Utrecht stelt de Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig en schriftelijk (per brief 

en daarnaast per e-mail of per fax) in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning 

van de Opdracht, met inbegrip van de redenen waarom hij eventueel heeft besloten een Opdracht 

niet op te dragen dan wel de procedure opnieuw te beginnen. 

 

21.2 In geval van een Gunningsvoornemen worden afgewezen inschrijvers hierbij in kennis gesteld van 

alle relevante redenen voor de afwijzing c.q. uitsluiting.  

 

21.3 De provincie Utrecht deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien 

openbaarmaking van die gegevens: 

 De toepassing van de wet in de weg zou staan, of 

 Met het openbaar belang in strijd zou zijn, of 

 De rechtmatige commerciële belangen van Inschrijvers zou kunnen schaden, of 

 Afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen. 

 

 

21.4 Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen het Gunningsvoornemen dan dient de desbetreffende 

Inschrijver binnen een vervaltermijn van 15 kalenderdagen na verzending van het 

Gunningsvoornemen door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben 

gemaakt tegen dit Gunningsvoornemen en de provincie Utrecht hiervan gelijktijdig schriftelijk op 

de hoogte te hebben gebracht. Eventuele verzoeken om nadere toelichting op het 

Gunningsvoornemen en een daarop eventueel door de provincie Utrecht verstrekte toelichting laten 

deze vervaltermijn onverlet.  
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21.5 Zodra de provincie Utrecht de winnende Inschrijver in kennis stelt van het feit dat er een kort 

geding aanhangig is gemaakt, dan dient de winnende Inschrijver in deze kort gedingprocedure te 

interveniëren, op straffe van verval van recht om – nadien - nog op te mogen komen tegen een 

eventueel gewijzigd Gunningsvoornemen. 

 

21.6 Voor zover binnen de vervaltermijn van 15 dagen een kort geding aanhangig wordt gemaakt zal de 

provincie Utrecht in beginsel de beslissing van de Voorzieningenrechter afwachten. Deze uitspraak 

is voor de provincie Utrecht de basis voor verdere besluitvorming aangaande de gunning. 

 

21.7 Indien niet binnen genoemde vervaltermijn daadwerkelijk een kort geding aanhangig is gemaakt, 

kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen aanspraak meer maken op gunning en hebben zij hun 

eventuele rechten terzake daarvan verwerkt. De provincie Utrecht is in dat geval dan ook vrij om 

gevolg te geven aan het geuite Gunningsvoornemen. De gepasseerde Inschrijvers hebben in 

genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot 

schadevergoeding in te stellen. 

  

21.8 Op de Aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar 

aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 

(Voorzieningen)rechter van de rechtbank Utrecht. 

 

 
22 Overige bepalingen 
22.1 Daar waar in het Aanbestedingsdocument merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong of 

productie worden genoemd, dient gelezen te worden “of daaraan gelijkwaardig.”  

 

22.2 De door een Inschrijver gemaakte kosten in verband met de deelname aan de 

Aanbestedingsprocedure worden, tenzij anders aangegeven in het Aanbestedingsdocument, niet 

vergoed. Hieronder zijn tevens begrepen de kosten voor Inschrijver in verband met verificatie door 

de Provincie Utrecht en de kosten voor Inschrijver in verband met de uitvoering van eventuele 

referentiebezoeken.  

 

22.3 De provincie Utrecht zal alle haar in kader van de aanbesteding door Inschrijver verstrekte 

gegevens vertrouwelijk behandelen, behoudens wanneer een wettelijke verplichting tot 

openbaarmaking bestaat en behoudens wanneer Inschrijver instemt met openbaarmaking van door 

hem verstrekte gegevens.  

 

22.4 De Provincie Utrecht is gerechtigd doch niet gehouden om alle op basis van het  

Aanbestedingsdocument en Bijlagen in te dienen gegevens en verklaringen op hun juistheid te 

controleren. 

 

22.5 Een Inschrijver dient zowel op het tijdstip van indienen van de Inschrijving als gedurende de 

Aanbestedingsprocedure als op het tijdstip van gunning en gedurende de uitvoering van de opdracht 

aan alle in het Aanbestedingsdocument gestelde eisen en voorwaarden, en daarnaast ook minimaal 

aan het in de Inschrijving aangebodene, te voldoen. 
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BIJLAGE 3: STANDAARDFORMULIER VRAGEN NOTA VAN INLICHTINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIENEN VRAGEN, OPMERKINGEN EN BEZWAREN 

 

VOOR NOTA VAN INLICHTINGEN INZAKE DE EUROPESE AANBESTEDING  

 

VAN ACCOUNTANCYDIENSTVERLENING 

 

TEN BEHOEVE VAN DE PROVINCIE UTRECHT VAN 

 

GRAAG HIER UW BEDRIJFSNAAM INVULLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie Utrecht,  

Utrecht, MAAND 201JAARTAL



 

 

 

De vragen, opmerkingen en bezwaren  

Onderstaand dient de kandidaat Inschrijver de vragen, opmerkingen en bezwaren op te geven. Het wijzigen 

van het Standaardformulier is niet toegestaan.  

 

 

Nr. 

vraag 

Betreft 

par./blz. 

Vraag / opmerking / bezwaar 
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BIJLAGE 4 – OVEREENKOMST  

 

 

 

Zie hiervoor de los toegevoegde versie. 
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BIJLAGE 5 - ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN PROVINCIE UTRECHT 2008 

 

1. Definities 

De hierna volgende begrippen worden in deze Algemene inkoopvoorwaarden in de hierna 

vermelde betekenis gebruikt: 

• provincie: de provincie Utrecht. 

• leverancier: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n) 

en rechtsverkrijgende(n), die met de provincie een overeenkomst sluit respectievelijk wenst 

af te sluiten, waarop deze Algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn. 

• schriftelijk: geschreven documenten, waaronder mede begrepen fax- en e-mailcommunicatie. 

Onder schriftelijk worden niet verstaan SMS en overige elektronische communicatie, 

tenzij de wet anders bepaalt. 

• zaak: een roerende zaak, waaronder mede begrepen data, software, energie en water. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op met de provincie af te sluiten dan wel 

gesloten overeenkomsten houdende levering van zaken of diensten, alsmede op alle (rechts)handelingen 

waarbij de provincie betrokken is en die zijn gericht op het tot stand komen, wijzigen of uitvoeren van een 

dergelijke overeenkomst.  

2.2 Deze Algemene inkoopvoorwaarden bevatten algemene bepalingen in aanvulling op de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde overeenkomsten en (rechts)handelingen. 

2.3 Afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk 

schriftelijk door de provincie zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking 

hebben. 

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de 

overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe 

rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te 

komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden 

genomen. 

2.5 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze Algemene 

inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst. 

 

3. Overeenkomst 

3.1 Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van een schriftelijk 

aanbod, of door schriftelijke vastlegging van hetgeen partijen op andere wijze zijn overeengekomen. 

3.2 Een wijziging van de overeenkomst komt eerst tot stand nadat een voorstel van de ene partij door de 

andere partij schriftelijk is aanvaard. 

3.3 Indien de provincie tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoorschriften 

en dergelijke ter beschikking stelt of voorschrijft, maken deze onderdeel uit van de overeenkomst. 

3.4 Met de totstandkoming van de overeenkomst garandeert de leverancier dat hij zich voldoende heeft 

geïnformeerd omtrent hetgeen van hem op basis van de overeenkomst wordt verwacht en dat hij in staat is 

om hieraan te voldoen, alsmede dat hij bekend is met de huisregels van de provincie. 

 

4. Meerwerk en/of minderwerk 

4.1 Meer- en/of minderwerk is een wijziging van de overeenkomst en wordt uitsluitend schriftelijk 

overeengekomen. 

4.2 Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de provincie of door wijziging van 

relevante, wettelijke voorschriften de prestaties die de leverancier op grond van de overeenkomst moet 

verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk. Tot meerwerk 

worden niet gerekend aanvullende en/of essentiële werkzaamheden die de leverancier bij het sluiten van de 

overeenkomst had behoren te voorzien. 

4.3 Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling doen 

aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de 

overeenkomst.  
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4.4 De leverancier vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk alvorens hij daartoe van de provincie 

schriftelijk opdracht heeft gekregen. 

4.5 Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de provincie vergoed.  

 

5. Verplichtingen leverancier 

5.1 De leverancier zal de uitvoering van de overeenkomst geheel noch gedeeltelijk uitbesteden  aan derden 

behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van de provincie. 

5.2 De leverancier zal de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de 

overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief vervangen behoudens voorafgaande schriftelijke 

instemming van de provincie. 

5.3 De provincie zal haar instemming als in de vorige leden bedoeld niet onthouden of hieraan voorwaarden 

verbinden tenzij dit in het voorkomend geval redelijk kan worden geacht.  

5.4 De leverancier zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en 

overige overheidsvoorschriften, waaronder die betreffende kwaliteit, milieu/ duurzaamheid, veiligheid en 

gezondheid, alsmede de algemeen geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen naleven. 

 

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten 

aanzien van de resultaten van de overeenkomst en/of het geleverde berusten te allen tijde en uitsluitend bij de 

provincie. De provincie is gerechtigd het verkregen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht over te 

dragen aan derden. De leverancier doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand van toepassing 

van niet overdraagbare intellectuele eigendomsrechten. 

6.2 De leverancier garandeert dat met de resultaten van de overeenkomst of het geleverde geen inbreuk 

wordt gemaakt op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.  

6.3 De leverancier vrijwaart de provincie voor aanspraken van derden, die voortvloeien uit of verband 

houden met enigerlei (vermeende) inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten.  

6.4 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 lid 1 berusten alle intellectuele en industriële 

eigendomsrechten, die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van specifiek ten behoeve van de 

provincie ontwikkelde maatwerkprogrammatuur, bij de provincie. Op eerste verzoek van de provincie zal de 

leverancier de broncode aan de provincie ter beschikking stellen. 

 

7. Geheimhouding 

7.1 De leverancier is verplicht alle direct of indirect van de provincie verkregen informatie en gegevens 

vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de overeenkomst. De leverancier zal deze informatie en 

gegevens niet aan derden openbaar maken anders dan met  voorafgaande, schriftelijke instemming van de 

provincie. 

7.2 De leverancier zal de in het kader van de overeenkomst door de provincie aan de Leverancier verstrekte 

informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen gebruiken voor zover dat gebruik in 

het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De informatie en documentatie blijft te 

allen tijde eigendom van de provincie.  

7.3 De leverancier zal de in opdracht van of tezamen met de provincie ontwikkelde producten niet ten 

behoeve van derden aanwenden tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van de provincie. 

7.4 De leverancier zal in publicaties of reclameuitingen geen melding maken van de overeenkomst en de 

resultaten hiervan en zal de naam van de provincie niet gebruiken als referentie, tenzij met voorafgaande 

schriftelijke instemming van de provincie. De provincie coördineert persberichten en andere openbare 

mededelingen. 

7.5 In geval van schending van hetgeen in de vorige leden is bepaald, verbeurt de leverancier aan de 

provincie een onmiddellijk opeisbare boete van € 5000,- per geval, zonder dat enige ingebrekestelling is 

vereist en onverminderd enig ander aan de provincie toekomend recht, waaronder het recht op volledige 

schadevergoeding. 

7.6 De leverancier zal door hem ingezette werknemers en ingeschakelde derden eenzelfde 

geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel opleggen en zal ervoor instaan dat dezen zich aan deze 

geheimhoudingsplicht houden. 
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8. Garanties 

8.1 Voor de geleverde prestaties (zaak en/of dienst) geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet 

of jurisprudentie een langere termijn volgt of door de leverancier dan wel binnen de branche van de 

leverancier een langere termijn gebruikt wordt. In die uitzonderingsgevallen geldt de langste termijn. 

8.2 Zaken bezitten tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en die de provincie op grond van de 

overeenkomst mag verwachten. De kwaliteit van de verrichte dienst voldoet tenminste aan het vereiste dat 

deze gelijk is aan de kwaliteit, die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, onder 

gelijksoortige omstandigheden, bij een normale wijze van vakuitoefening, mag worden verwacht. 

8.3 De leverancier zal zijn prestaties goed en zorgvuldig en naar beste weten en kunnen en wetenschap 

leveren met inachtneming van de belangen van de provincie. 

8.4 De leverancier garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaken nieuwe 

(niet gebruikte) onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaken te kunnen herstellen. 

8.5 Binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde garantietermijn is de leverancier gehouden op eerste verzoek 

van de provincie, ongeacht of (eerder) enige inspectie van de zaken of verrichte werkzaamheden heeft 

plaatsgevonden, elke fout, gebrek dan wel andere tekortkoming –onverminderd de rechten van de provincie 

op grond van artikel 15 – binnen de kortst mogelijke termijn kosteloos te herstellen, verhelpen of alsnog 

deugdelijk te verrichten. 

8.6 In spoedeisende gevallen en indien na overleg met de leverancier redelijkerwijs moet worden 

aangenomen dat de leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal 

zorg dragen, heeft de provincie het recht herstel of vervanging voor rekening van de leverancier zelf uit te 

voeren of door derden te laten uitvoeren. 

 

9. Aflevering 

9.1 Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en geschiedt voor 

rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de leverancier.  

9.2 Documenten die betrekking hebben op of verband houden met een te leveren zaak of dienst, zoals 

certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse taal gesteld) etc., dienen door de leverancier 

uiterlijk ten tijde van de levering van de betreffende zaak of dienst aan de provincie te worden overhandigd 

of, waar mogelijk, op voorhand aan de provincie te worden toegezonden. 

9.3 Gebruikte verpakkingsmaterialen dienen door de leverancier voor zijn rekening en risico te worden 

afgevoerd en milieuvriendelijk te worden verwerkt. 

 

10. Acceptatie 

10.1 De provincie is te allen tijde gerechtigd (het resultaat van) de verrichte dienst en/of de geleverde zaak, te 

onderwerpen aan een acceptatietest c.q. te (laten) toetsen. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een 

redelijke termijn na levering/verrichting plaatsvinden.  

10.2 Indien de provincie (het resultaat van) een verrichte dienst en/of geleverde zaak geheel of gedeeltelijk 

afkeurt, zal de provincie dit na constatering van de tekortkoming schriftelijk aan de leverancier mededelen 

onder opgave van redenen. De kosten van de acceptatietest komen in dat geval voor rekening van de 

leverancier. 

10.3 De leverancier is gehouden iedere door de provincie gestelde tekortkoming binnen 14 dagen na 

ontvangst van de schriftelijke mededeling van afkeuring te herstellen op de door de provincie te bepalen 

wijze. 

10.4 Indien de tekortkoming niet naar genoegen van de provincie is hersteld, is het gestelde in artikel 15 

(ontbinding) van toepassing. 

 

11. Prijzen en tarieven 

11.1 Prijzen en tarieven zijn vast en in euro’s, exclusief BTW en betreffen de te leveren zaken of diensten, 

alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en 

voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking. 

11.2 De provincie is gerechtigd de juistheid van de aan haar in rekening gebrachte bedragen door een door 

haar aan te wijzen registeraccountant te laten onderzoeken, aan welk onderzoek de leverancier alle 

medewerking verleent. De kosten van dit onderzoek komen geheel voor rekening van de leverancier, 

wanneer blijkt dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn. 
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12. Betaling 

12.1 De provincie zal op grond van de overeenkomst de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd 

overeenkomstig de factureringsafspraken, voldoen na acceptatie van (het resultaat van) de diensten en/of 

leveringen en bijbehorende documentatie en binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de 

betreffende factuur. Betaling door de provincie houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 

12.2 De provincie is gerechtigd het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die de 

leverancier uit welken hoofde dan ook aan de provincie is verschuldigd. 

12.3 In geval van vooruitbetaling door de provincie is de leverancier gehouden op eerste verzoek 

daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid van (terug)betaling 

te verstrekken. De leverancier zal bedoelde zekerheid verstrekken door middel van een bankgarantie (“op 

afroep”) van een erkende kredietinstelling, ter hoogte van het door de provincie vooruit te betalen of 

vooruitbetaalde bedrag vermeerderd met eventuele rente en kosten. De zekerheid dient te worden verstrekt 

voor het geval de leverancier op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarop 

de vooruitbetaling ziet. 

12.4 De provincie is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de diensten of 

leveringen constateert. 

 

13. Risico- en eigendomsovergang 

13.1 De eigendom en het risico van zaken gaan eerst over op de provincie zodra deze zaken zich in de 

feitelijke macht van de provincie bevinden en acceptatie van de levering of de dienst door de provincie heeft 

plaatsgevonden. 

13.2 Ingeval de provincie aan de leverancier zaken ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de 

verplichting, blijven deze eigendom van de provincie. De leverancier zal deze bewaren, afgescheiden van 

soortgelijke zaken die behoren aan hemzelf of aan derden. De leverancier zal deze zaken merken als 

eigendom van de provincie. 

13.3 Al hetgeen de leverancier van de provincie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder 

zich heeft, dient binnen 14 dagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden aan de provincie 

kosteloos te worden geretourneerd. De leverancier mag geen kopie hiervan bewaren en/of gebruiken. 

 

14. Niet tijdige nakoming 

14.1 De leverancier houdt zich aan de overeengekomen termijnen, waaronder planningen. De 

overeengekomen termijnen ten aanzien van het verrichten van diensten en/of het leveren van zaken, gelden 

als fatale termijnen. Bij niet-tijdige nakoming is de leverancier derhalve zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim. 

14.2 De leverancier dient een dreigende termijnoverschrijding schriftelijk te melden aan de provincie. De 

leverancier vermeldt de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de door hem getroffen maatregelen en 

de verwachte duur van de vertraging. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding 

ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen. 

 

15. Ontbinding 

15.1 De provincie heeft, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar 

toekomen, het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te 

ontbinden, indien: 

a. de leverancier al dan niet toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst; 

b. de leverancier in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert of een aanvraag tot 

faillietverklaring van of de verlening van surséance van betaling aan hem is ingediend, of op een 

aanmerkelijk deel van het vermogen van de leverancier beslag wordt gelegd; 

c. de leverancier overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de 

overeenkomst uit te voeren; 

d. de bedrijfsvoering van de leverancier (deels) is stilgelegd, de leverancier zijn activiteiten (deels) heeft 

gestaakt of overgedragen of de leverancier in liquidatie verkeert; 

e. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de leverancier wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van 

aandeelhouders of wisseling van bestuursleden; 
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f. personeelsleden van de provincie of personen die werkzaam zijn bij de provincie een al dan niet betaalde 

nevenfunctie bij de leverancier vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die 

belangen hebben bij de leverancier of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de provincie daarvan vóór de 

totstandkoming van de overeenkomst in kennis is gesteld; 

g. het vermoeden bestaat dat de leverancier en/of door hem ingeschakelde derden zich schuldig maken aan 

maatschappelijk ontoelaatbare praktijken zoals discriminatie, strafbaar handelen, kinderarbeid of 

ontoereikende arbeidsomstandigheden. 

15.2 De leverancier is verplicht de provincie terstond te informeren over het optreden of redelijkerwijs 

voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

15.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de leverancier geen recht op enige 

schadevergoeding. 

15.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de leverancier wordt in ieder geval niet verstaan 

gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen 

en/of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de leverancier ingeschakelde derden. 

 

16. Aansprakelijkheid 

16.1 De leverancier is aansprakelijk voor de schade die de provincie, dan wel derden, lijden als gevolg van 

een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de leverancier dan wel als gevolg van 

onzorgvuldig handelen of nalaten van de leverancier. Van een tekortkoming in de nakoming is in ieder geval 

sprake indien de levering niet beantwoordt aan hetgeen de provincie en de leverancier zijn overeengekomen 

dan wel de provincie zou mogen verwachten en indien de leverancier heeft gehandeld in strijd met hetgeen 

van een zorgvuldig handelend en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. 

16.2 Handelen of nalaten, van werknemers en andere door de leverancier bij de uitvoering van de opdracht 

ingeschakelde derden, wordt toegerekend aan de leverancier, tenzij de leverancier aantoont dat sprake is van 

een niet toerekenbare tekortkoming. 

16.3 De leverancier vrijwaart de provincie voor aanspraken van derden, waarvoor de leverancier op grond 

van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel aansprakelijk is. De leverancier neemt op eerste verzoek 

van de provincie de behandeling van aanspraken van derden over en zet de behandeling voor eigen rekening 

voort. Eventuele kosten die de provincie heeft gemaakt in verband met de behandeling van een dergelijke 

aanspraak komen voor rekening van de leverancier. 

16.4 De leverancier vrijwaart de provincie voor alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, 

van de belastingdienst en/of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is 

opgedragen, indien en voor zover de rechtsverhouding tussen de leverancier en de provincie wordt 

aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking.  

16.5 De leverancier is verplicht zich genoegzaam te verzekeren en verzekerd te houden tegen de 

aansprakelijkheid zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel. De leverancier verleent de provincie 

desgevraagd inzage in de polis en betalingsbewijzen. De leverancier verplicht zich alle aanspraken, 

toekomstige daaronder begrepen, onder de hiervoor bedoelde polis op eerste verzoek aan de provincie te 

cederen.  

16.6 Onder derden als bedoeld in dit artikel worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, 

werknemers en andere voor de provincie werkzame personen. 

 

17 Overdracht van rechten en/of verplichtingen 

17.1 De rechten en verplichtingen van de leverancier op basis van de overeenkomst zijn geheel noch 

gedeeltelijk overdraagbaar tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van de provincie. 

17.2 De provincie heeft het recht aan de instemming voorwaarden te verbinden. 

 

18. Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale 

regelingen inzake koop van zaken voorzover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is 

uitgesloten.  

18.2 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing 

worden gebracht of door voorlegging aan een bij het Nederlands Mediation Instituut geregistreerde mediator 

tot een oplossing getracht worden gebracht.  
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18.3 Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 
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STANDAARDFORMULIER DEEL A INSCHRIJVING: INSCHRIJFFORMULIER 

A  Algemeen 

Naam van de onderneming
1
 (i.g.v. 

Combinatie: Penvoerder): 

 

 

Vestigingsadres:  

Postcode en plaats:  

Land:  

Telefoonnummer:  

Telefaxnummer:  

Rechtsvorm van de onderneming:  

Contactpersoon van de onderneming:  

Emailadres van de contactpersoon:  

Naam vervanger contactpersoon:  

Emailadres van de vervanger:  

B  [Indien van toepassing] Percelen 

Inschrijver schrijft in op de volgende percelen
2
: 

 1 

 2 

 3 

C  Wijze van inschrijven  

1. Inschrijver schrijft in: zelfstandig / hoofdaannemer / Combinatie.
3
  

a. In geval van onderaannemerschap: de naam en het adres van de Onderaannemer(s)  

Naam van de onderneming Onderaannemer 1 :       

Vestigingsadres:        

Postcode en plaats:        

Land:       

  

Naam van de onderneming Onderaannemer 2 :       

Vestigingsadres:        

Postcode en plaats:        

Land:       

  

Naam van de onderneming Onderaannemer 3 :       

Vestigingsadres:        

Postcode en plaats:        

Land:       

b.   In geval van Combinatie: de namen en adressen van de combinant(en);  

Naam van de onderneming Combinant 2 :       

Vestigingsadres:        

Postcode en plaats:        

Land:       

 

Naam van de onderneming Combinant 3 :       

Vestigingsadres:        

Postcode en plaats:        

Land:       

 

2. Indien Inschrijver onderdeel uitmaakt van een concern: naam van de  

moedermaatschappij en organogram bijvoegen achter dit Standaardformulier Deel A 

                                                      
1
 Zoals ingeschreven in KvK 

2
 Vink de percelen aan waarop u inschrijft 

3
 Streep door wat niet van toepassing is 
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 STANDAARDFORMULIER DEEL B INSCHRIJVING: AKKOORDVERKLARINGEN 

1. Instemming Programma van Eisen  

Stemt u in onvoorwaardelijk in met alle eisen in het als Bijlage 1 toegevoegde Programma van 

Eisen?  

 

Ja     Nee 
4

 

 

2. Instemming Algemene Aanbestedingsvoorwaarden provincie Utrecht 

Stemt u in onvoorwaardelijk in met de als Bijlage 2 toegevoegde Algemene 

Aanbestedingsvoorwaarden van de provincie Utrecht? 

  

Ja    Nee  

 

3. Instemming Overeenkomst  

Stemt u onvoorwaardelijk in met de als Bijlage 4 toegevoegde Overeenkomst ?  

 

Ja    Nee  

 

 

4. Instemming Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Utrecht   

Stemt u onvoorwaardelijk in met de als Bijlage 5 toegevoegde Algemene Inkoopvoorwaarden 

Provincie Utrecht?  

 

Ja    Nee  

 

Opgemerkt wordt dat wanneer u niet onvoorwaardelijk instemt met bovenstaande punten 1 tot en 

met 4 uw Inschrijving niet in aanmerking komt voor verdere beoordeling.  

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

 

Naam (i.g.v. Combinatie Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  

 

 

Indien van toepassing 

Naam Combinant 2:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  

 

 

 

Naam Combinant 2:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  

 

 

  

                                                      
4
 Vink aan bij de beantwoording van vraag 1 tot en met 4 welk antwoord van toepassing is . 



 

Offerteaanvraag Accountancydienstverlening, 3303 41 

STANDAARDFORMULIER DEEL C INSCHRIJVING: KWALITATIEF 

BEOORDELINGSFORMULIER  

 

 

Toelichting op het kwalitatief beoordelingsformulier  

 

Onderdeel C van uw Inschrijving dient uit bijgevoegde Standaardformulieren C.1 tot en met C. 12 te 

bestaan waarvan u een overzicht hebt gevonden in de checklist die na hoofdstuk 4 in dit 

Aanbestedingsdocument is opgenomen.  

 

In de eerste kolom staat summier het criterium genoemd. Voor wat betreft de uitleg van het  

criterium en de formulering van de eis is echter de bepaling in het Aanbestedingsdocument  

doorslaggevend.  

 

In de tweede kolom staat het nummer en de naam van de Bijlage vermeld zoals moet worden 

opgenomen in uw Inschrijving. In deze Bijlagen vindt u conceptverklaringen/-modellen die u 

hiervoor dient te gebruiken met hetzelfde nummer. De verklaringen dienen door een volgens het bij 

de Inschrijving te voegen recent uittreksel van het beroeps- of handelsregister bevoegd persoon te 

worden ondertekend. Van elke persoon die ondertekent (Inschrijver, Combinant, Derde) dient de 

rechtgeldigheid van de ondertekening uit voormeld uitreksel te blijken. In geval van bijvoorbeeld een 

Combinatie met drie Combinanten dienen dus drie uittreksels van het beroeps- of handelsregister 

onder C2 bij de Inschrijving te worden gevoegd. In geval deze Combinatie ook gebruik maakt van 

een Onderaannemer om aan de geschiktheideisen te voldoen dient daarnaast ook het uittreksels van 

het beroeps- of handelsregister van de Onderaannemer toegevoegd te worden. 

 

De laatste kolom bevat een checklist waarop u dient aan te omcirkelen of de gevraagde documenten 

aanwezig zijn. Om één en ander iets te verduidelijken heeft de provincie Utrecht al per categorie 

aangegeven welke onderdelen van C van toepassing zijn en welke niet. Voor een Inschrijver die 

zelfstandig en alleen, zonder een beroep op Derden om aan de geschiktheideisen te voldoen, 

inschrijft zijn de onderdelen C9, C10 en C11 niet van toepassing. 

  

Waar een Inschrijver bijvoorbeeld meerdere Standaardformulieren C.7  “ referenties” dient in te 

vullen, dient hij zelf te zorgen voor het kopiëren van Standaardformulier C.7 “referenties”. Dit geldt 

voor alle Standaardformulieren in Deel C. 
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C.1  INTEGRITEITSVERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN  

 

Inschrijver verklaart dat hij de laatste vier jaar niet veroordeeld is geweest bij een onherroepelijk 

vonnis op grond van één of meer van de artikelen 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, of 

323a, 328ter tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater Wetboek van Strafrecht.  

 

 

Tevens verklaart Inschrijver dat hij:  

 

a. Niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, 

jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand 

verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- 

of regelgeving;  

b. Niet zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd of een procedure van surseance van betaling of 

akkoord dan wel sprake is van een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van 

toepassing zijnde wet- of regelgeving, tegen hem aanhangig is gemaakt;  

c. Niet in de vier jaar voorafgaand aan deze aanbesteding bij een rechterlijke uitspraak met kracht van 

gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving is gedaan een delict is 

vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;  

d. Niet in de vier jaar voorafgaand aan deze aanbesteding bij de uitoefening van zijn beroep ernstige 

fouten heeft begaan;  

e. Aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale  

zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of 

van Nederland;  

f. Aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen  

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; g. zich 

niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van 

inlichtingen die ingevolge Aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet 

heeft verstrekt.  

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam (i.g.v. Combinatie Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

Indien van toepassing 

Naam Combinant 2        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

 

Naam Combinant3:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   
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C.2  UITTREKSEL(S) KAMER VAN KOOPHANDEL  

 

 

De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een recente (niet ouder dan zes maanden, terug te rekenen 

vanaf de in 1.4 genoemde datum voor sluitingstermijn Inschrijvingen) verklaring toe te voegen 

waaruit blijkt dat de onderneming, volgens de eisen die gelden in het land waarin de onderneming is 

gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister, dan wel een verklaring of 

attest onder ede te verstrekken, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 47 BAO. Binnen Nederland vervult een 

uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel deze functie. Dit uitreksel van inschrijving 

bij de Kamer van Koophandel dient er onder andere toe de provincie Utrecht in staat te stellen de 

rechtsgeldigheid van de ondertekening van zowel Inschrijvers, Onderaannemers als overige Derden 

te kunnen controleren. Indien de ondertekening geschiedt door een ander dan vermeld in het register 

dient tevens (een kopie van) de volmacht te worden bijgevoegd waaruit de tekeningsbevoegdheid 

van de ondertekenaar blijkt.  

  

Let op: in geval van inschrijving als Combinatie dienen alle Combinanten dit uittreksel van 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe te voegen bij de Inschrijving.  

In geval van een beroep op een Derde(n) om aan de eisen in hoofdstuk 3 te voldoen dient door de 

Inschrijver ook het uittreksel / de uitreksels van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de 

Derde(n) bij de Inschrijving te worden gevoegd.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offerteaanvraag Accountancydienstverlening, 3303 44 

C.3  2:403 (LID 1 SUB F) BW-VERKLARING 

 

 

In het geval dat Inschrijver is opgenomen in een holding mogen de geconsolideerde gegevens 

worden ingevuld mits de Inschrijver een 2:403 (lid 1 sub f) BW-verklaring bij de Inschrijving voegt 

waarin het moederbedrijf zich garant stelt voor de verplichtingen van de dochter. Deze verklaring 

dient, op grond van artikel 2:403 lid 1 sub g BW, te zijn neergelegd ten kantore van het 

handelsregister waar de rechtspersoon is ingeschreven. Deze verklaring dient, mits van toepassing, 

hier in uw Inschrijving te worden toegevoegd. 
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C.4 FINANCIELE GEGEVENS  

 

Inschrijver dient onderstaande tabel met betrekking tot de omzetgegevens in te vullen.  

In het geval van inschrijving door een Combinatie geldt, zoals vermeld in hoofdstuk 3, dat de omzet 

een optelsom mag zijn van de omzet van alle Combinanten. 

 

 

De hieronder opgenomen gegevens hebben 

betrekking op [ invullen volledige naam van de 

onderneming / ondernemingen ]  

 

   

             

        

        

  

2008 

 

 

2009 

 

2010 

 

gemiddeld 

 

Minimumeis 

Omzet in 

vergelijkbare 

diensten / 

leveringen 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

€400.000,= 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam (i.g.v. Combinatie Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  
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C.5  BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING  

 

Inschrijver dient een kopie van een polis met de vereiste minimale dekking in te dienen. Indien 

Inschrijver hier niet over beschikt dient Inschrijver onderstaande verklaring bij zijn Inschrijving te 

voegen.  

 

1. Indien de Opdracht aan Inschrijver wordt gegund zal Inschrijver in de verificatieronde een bewijs 

van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen per 

ingangsdatum contract overhandigen.  

 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam (i.g.v. Combinatie Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

Indien van toepassing 

Naam Combinant 2        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

 

Naam Combinant3:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   
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C.6 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING  

 

Inschrijver dient een kopie van een polis met de vereiste minimale dekking in te dienen. Indien 

Inschrijver hier niet over beschikt dient Inschrijver onderstaande verklaring bij zijn Inschrijving te 

voegen.  

 

1. Indien de Opdracht aan Inschrijver wordt gegund zal Inschrijver in de verificatieronde een bewijs 

van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.000.000,- per 

gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen per ingangsdatum contract overhandigen.  

 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam (i.g.v. Combinatie Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

Indien van toepassing 

Naam Combinant 2        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

 

Naam Combinant3:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  
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C.7  REFERENTIES  

 

Inschrijver dient onderstaand model te gebruiken voor het aanleveren van de referenties zoals bepaald in par. 

3.4 van het Aanbestedingsdocument.  

 

Opgave referenties van de opdrachten die gedurende de afgelopen vijf jaar door Inschrijver zijn verricht, 

ondertekend voor juistheid door contactpersoon van de desbetreffende referent.  

 

Gegevens referent 

Naam organisatie       

Soort organisatie       

Branche(s) waarbinnen organisatie actief is       

Rijksoverheids- c.q. semi-overheidsorganisatie?   

Ja    Nee  

 

Gegevens contactpersoon 

Naam contactpersoon  

Adres / postcode / plaats 

Telefoonnummer  

      

      

      

Functie contactpersoon       

Gegevens opdracht 

Omschrijving van de opdracht (inclusief doelstelling 

en onderwerp van levering) 

 

 

 

 

      

 

 

 

De opdracht is zelfstandig (zonder gebruik van 

combinanten / onderaannemers) uitgevoerd 

 

 

Ja    Nee  

 

Indien vorige vraag met “Nee” is beantwoord: 

Bij de uitvoering is gebruik gemaakt van de volgende 

combinanten / onderaannemers: 

 

      

Onderdelen van de opdracht die in 

combinatie/onderaanneming zijn gegeven: 

      

Financiële omvang van de opdracht 

(omzet voor Inschrijver in Euro’s, ex. btw) 

 

Totaal:       

Op jaarbasis:       

Datum / periode uitvoering 

 

      

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam:       

Bedrijf:       

Handtekening  [contactpersoon referent] 
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C.8 MINIMUMEISEN  

 

 

 

Inschrijver dient een kopieën van de gevraagde minimumeisen uit hoofdstuk 3 bij te voegen.  
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C.9  COMBINATIEVERKLARING 

De ondergetekenden:  

 

     , gevestigd te      aan de      , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van Koophandel 

te      ], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,      , hierna te noemen: 

“Penvoerder”  

 

en  

 

de     , gevestigd te       aan de     , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van 

Koophandel te      , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar  

directeur,      , hierna te noemen: “Combinant 2”  

 

 

en  

 

de     , gevestigd te       aan de     , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van 

Koophandel te      , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar  

directeur,       , hierna te noemen: “Combinant 3”  

 

overwegende dat:  

 

o Partijen in deze aanbesteding niet zelfstandig aan de gestelde minimumeisen kunnen of 

willen voldoen en zij om die reden als Combinatie meedingen naar de gunning van 

onderhavige Opdracht;  

o Partijen (hierna: de Combinatie) aldus het volgende wensen vast te leggen.  

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een Overeenkomst tussen  

Provincie Utrecht (verder te noemen ‘Opdrachtgever’) en de Combinatie aangaande onderhavige 

aanbesteding.  

 

2. Bij opdrachtverstrekking van de provincie Utrecht aan de Combinatie zal de Combinatie daadwerkelijk 

beschikken over de bekwaamheden van de Combinanten op wie de Combinatie voor de onderhavige 

opdracht een beroep heeft gedaan teneinde te voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld in dit 

Aanbestedingsdocument, en zullen deze Combinanten ook worden ingezet op die onderdelen van de 

Opdracht waarop de kennis, bekwaamheid en ervaring betrekking hebben. 

 

3. De Combinatie beroept zich, met in acht neming van het voorgaande, voor wat betreft de volgende 

minimumeisen van hoofdstuk 3 op de bekwaamheden van Penvoerder:  

 

     [hier art. Nr. Aanbestedingsdocument en minimumeis vermelden] 

      

 

4. Penvoerder verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en verklaart 

voor de volgende onderdelen te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook 

daadwerkelijk zelf uit te voeren: 

     [Hier werkzaamheden vermelden waarop de minimumeisen zien] 

      

 

5. De Combinatie beroept zich, met in acht neming van het voorgaande, voor wat betreft de volgende 
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minimumeisen van hoofdstuk 3 op de bekwaamheden van Combinant 2:  

     [hier art. Nr. Aanbestedingsdocument en minimumeis vermelden] 

      

 

6. Combinant 2 verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en verklaart 

voor de volgende onderdelen te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook 

daadwerkelijk zelf uit te voeren.  

     [Hier werkzaamheden vermelden waarop de minimumeisen zien] 

      

 

7. De Combinatie beroept zich, met in acht neming van het voorgaande, voor wat betreft de volgende 

minimumeisen van hoofdstuk 3 op de bekwaamheden van Combinant 3:  

      [hier art. Nr. Aanbestedingsdocument en minimumeis vermelden] 

 

 

8. Combinant 3 verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en verklaart 

voor de volgende onderdelen te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook 

daadwerkelijk zelf uit te voeren.  

     [hier art. Nr. Aanbestedingsdocument en minimumeis vermelden] 

      

 

9. Ondergetekenden verklaren tevens akkoord te gaan met de aanvaarding van de gezamenlijke- en 

hoofdelijk aansprakelijkheid voor de uitvoering van (eventueel) te gunnen opdracht inclusief bijbehorende 

diensten en opties, indien hen de opdracht zal worden verstrekt. 

 

10. Aan NAAM PENVOERDER zal de leiding van de Combinatie worden  

toevertrouwd en zal als enige aanspreekpunt voor de Opdrachtgever optreden.  

 

11. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam (Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

 

Naam Combinant 2        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:   

 

 

Naam Combinant3:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  
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C.10  BEROEP OP FINANCIELE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT DERDEN 

De ondergetekenden:  

 

     , gevestigd te      aan de      , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van Koophandel 

te      ], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,      , hierna te noemen: 

“Inschrijver”  

 

en  

 

de     , gevestigd te       aan de     , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van 

Koophandel te      , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar  

directeur,      , hierna te noemen: “Derde”  

 

overwegende dat:  

 

 Inschrijver in deze aanbesteding meedingt naar de gunning van onderhavige Opdracht;  

 Inschrijver in het kader van voornoemde aanbesteding een beroep wil doen op de financiële en 

economische draagkracht van Derde, omdat zij zelfstandig niet aan de gestelde eisen kan voldoen;  

 Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen.  

 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  

 

1. Deze garantieovereenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een Overeenkomst 

tussen Provincie Utrecht (verder te noemen ‘Opdrachtgever’) en Inschrijver aangaande onderhavige 

aanbesteding.  

 

2. Derde stelt zich jegens de provincie Utrecht volledig en onvoorwaardelijk garant voor de 

terbeschikkingstelling van alle noodzakelijke middelen om de nakoming van de verplichtingen van 

Inschrijver die voortvloeien uit de bovenbedoelde raamovereenkomst dan wel overeenkomsten die op 

basis van voornoemde raamovereenkomst gesloten worden te waarborgen. 

 

3. De aansprakelijkheid van Derde uit hoofde van deze garantieovereenkomst bedraagt niet meer dan de 

aansprakelijkheid van Inschrijver uit hoofde van de Overeenkomst ten aanzien waarvan Inschrijver in 

gebreke mocht blijven. 

 

4. Deze garantie treedt eerst in werking indien met Inschrijver een Overeenkomst wordt gesloten, zoals 

hierboven bedoeld, en eindigt gelijktijdig met de beëindiging van de Overeenkomst dan wel, indien er nog 

nadere overeenkomsten die op voornoemde Overeenkomst zijn gesloten in uitvoering zijn, met de 

beëindiging van de verplichtingen van Inschrijver uit hoofde van die nadere overeenkomsten. 

 

5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam Inschrijver:       

Functie:       

Bedrijf:       

Datum:       

Handtekening: 
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Naam Derde:       

Functie:       

Bedrijf:       

Datum:       

Handtekening:  
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 C.11 BEROEP OP TECHNISCHE EN/OF BEROEPSBEKWAAMHEDEN DERDEN  

 

De ondergetekenden:  

 

     , gevestigd te      aan de      , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van Koophandel 

te      ], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,      , hierna te noemen: 

“Hoofdaannemer”  

 

en  

 

de     , gevestigd te       aan de     , ingeschreven onder nummer       bij de kamer van 

Koophandel te      , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar  

directeur,      , hierna te noemen: “Onderaannemer”  

 

overwegende dat:  

 

 Hoofdaannemer als Inschrijver in deze aanbesteding meedingt naar de gunning van 

onderhavige Opdracht;  

 Hoofdaannemer in het kader van voornoemde aanbesteding een beroep wil doen op de 

technische- en/of beroepsbekwaamheid van Onderaannemer, omdat zij zelfstandig niet 

aan de gestelde eisen kan voldoen; 

 Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen.  

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  

 

1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een Overeenkomst tussen  

Provincie Utrecht (verder te noemen ‘Opdrachtgever’) en Hoofdaannemer aangaande  

onderhavige aanbesteding.  

 

2. Onderaannemer verplicht zich ten minste dezelfde geheimhouding te betrachten welke  

Hoofdaannemer aan Opdrachtgever verschuldigd is.  

 

3. Het gestelde in deze overeenkomst laat de eindverantwoordelijkheid van Hoofdaannemer als  

bedoeld in de Overeenkomst tussen Hoofdaannemer en Opdrachtgever onverlet.  

 

4. Indien een bepaling van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn  

nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.  

 

5. Hoofdaannemer beroept zich voor wat betreft de volgende minimumeisen van hoofdstuk 3 op de 

bekwaamheden van Onderaannemer:  

     [hier art. Nr. Aanbestedingsdocument en minimumeis vermelden] 

 

 

en verklaart dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijke middelen van Onderaannemer.  

6. Onderaannemer verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en 

verklaart voor de volgende onderdelen: 

     [Hier werkzaamheden vermelden waarop de minimumeisen zien] 

      

      

te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook daadwerkelijk zelf uit te voeren.  

 

7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
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Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

Naam Inschrijver (hoofdaannemer):       

Functie:       

Bedrijf:       

Datum:       

Handtekening:  

 

  

Naam Onderaannemer:       

Functie:       

Bedrijf:       

Datum:       

Handtekening:  
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C.12  ALGEMENE VERKLARING  

 

1. Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van 

de bewijzen en verklaringen geen valse gegevens te hebben verstrekt.  

 

2. Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat de Provincie Utrecht dan wel een door 

de provincie Utrecht aan te wijzen derde de afgelegde verklaringen en de overlegde bewijzen en 

referenties eventueel verifieert. Ondergetekende zal, indien tot verificatie van gegevens wordt 

overgegaan, daaraan zijn onvoorwaardelijke medewerking verlenen.  

 

3. Ondergetekende verklaart in te stemmen met de inhoud van het Aanbestedingsdocument en in het 

bijzonder met de voorwaarden die op deze Aanbestedingsprocedure van toepassing zijn en de 

door de provincie Utrecht gehanteerde selectie- en gunningsystematiek. 

 

4. Ondergetekende verklaart dat hij zich heeft verdiept in de onderliggende behoeftes (waaronder 

begrepen het Programma van Eisen en de Overeenkomst) van de Provincie Utrecht en de 

gehanteerde selectie- en gunningsystematiek en dat hij terzake de nodige vragen heeft gesteld en 

inlichtingen heeft ingewonnen.  

 

5. Ondergetekende garandeert dat de opdracht kan worden uitgevoerd conform zijn Inschrijving, en 

de daarin geoffreerde tarieven. 

 

 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt op DATUM, te PLAATS  

 

 

Naam (i.g.v. Combinatie Penvoerder):        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  

 

 

Indien van toepassing 

Naam Combinant 2:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  

 

 

 

Naam Combinant 2:        

Functie:        

Bedrijf:        

Datum:        

Handtekening:  
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STANDAARDFORMULIER DEEL D INSCHRIJVING: VRAGENLIJST TEN 

BEHOEVE VAN DE GUNNING  

 

D.1 Kwaliteit 

 

 

G1 

 

Omschrijving  

 

G1.1 

 

 

Beschrijf de methodiek die uw organisatie hanteert voor de uitvoering van de 

accountantscontrole. Neem hierin minimaal op: uw visie, beknopte duur (tijdspad), 

beslis- en keuzemomenten, begeleiding van de controller en staf, wat u hierbij nodig 

heeft van de Opdrachtgever oftewel hoe ziet u uw rol en die van de Opdrachtgever. 

 
     Toelichting: (Max. 4 pagina’s A4 excl. eventuele tabellen, afbeeldingen etc. en excl. de 

mijlpalenplanning, toe te voegen achter dit Standaardformulier) 

G1.2 

 

 

Beschrijf hoe uw organisatie de dienstverlening voor de provincie gaat inrichten en 

bewaken. Neem hierin minimaal op: de samenstelling van het team, of en hoe u dit heeft 

gedaan bij vergelijkbare organisaties, wat uw ambities zijn voor de dienstverlening en de 

Opdrachtgever, hoe u de dienstverlening (eventueel) overneemt van de huidige 

dienstverlener, de succesfactoren om gestelde doelen te behalen binnen gestelde tijdspad 

en budget, hoe u dit garandeert zonder op kwaliteit in te boeten, hoe u omgaat met 

ontwikkelingen binnen uw vakgebied en eventuele organisatorische wijzigingen van de 

Opdrachtgever en de bereikbaarheid van uw organisatie. 

 

     Toelichting: (max. 6 pagina’s A4 excl. eventuele tabellen, afbeeldingen etc. toe te 

voegen achter dit Standaardformulier) 

G1.3 

 

 

Beschrijf hoe uw organisatie de dienstverlening verrijkt met creativiteit, innovatie en 

beschrijf ook welke onderwerpen u bijvoorbeeld geschikt acht voor de gevraagde 

workshops.   

      Toelichting: (max. 4 pagina’s A4 excl. eventuele tabellen, afbeeldingen etc.toe te 

voegen achter dit Standaardformulier) 
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D.2  Prijs  

 

Er dienen voor 2 onderdelen prijzen afgegeven te worden, te weten: 

- G2.1: fixed prijs voor certificering van de jaarrekening op basis van eenmaal per jaar.  

- G2.2: maximale uurtarieven t.b.v. de incidentele controlewerkzaamheden en facultatieve 

dienstverlening. 

 

De prijzen worden per onderdeel beoordeeld.  

G2.1: de Inschrijver met de laagste prijs (excl. BTW) krijgt het maximale aantal punten, te weten 

280. De prijzen van de andere Inschrijvers worden hieraan gerelateerd, volgens de formule: 

 

Score = (laagste prijs /aangeboden prijs) x maximaal aantal punten. 

 

 

G2.2: de Inschrijver met het laagste uurtarief (excl. BTW) per functionaris krijgt het maximale aantal 

punten. De prijzen van de andere Inschrijvers worden hieraan gerelateerd, volgens de formule: 

 

Score = (laagste prijs /aangeboden prijs) x maximaal aantal punten. 

 

U dient in onderstaande tabel uw prijzen op te geven conform het bepaalde in dit 

Aanbestedingsdocument. Inschrijver wordt ondermeer gewezen op artikel 19 van Bijlage 2 - 

Algemene aanbestedingsvoorwaarden van de provincie Utrecht.  

 

Omschrijving dienstverlening   Aantal punten Totale fixed prijs per jaar 

(excl. BTW) 

G2.1  Certificering jaarrekening (incl. jaarverslag) 

conform opdrachtomschrijving. 

  210  €                             -    

  Functionaris Aantal punten Uurtarief (excl. BTW) 

G2.2 Maximale uurtarieven t.b.v. incidentele 

controlewerkzaamheden en facultatieve dienstverlening 

conform opdrachtomschrijving. 

Vennoot/partner 10  €                             -    

  Senior manager 25  €                             -    

  Manager 25  €                             -    

  Aspirant manager 10  €                             -    

  Assistent 20  €                             -    

        

    

      = in te vullen door Inschrijver 

 

 

 

 

   

 

 

Let op: Dit formulier in een gesloten enveloppe toevoegen achter tabblad D èn als een afzonderlijk document 

op de CD-ROM of de USB-stick.  

 

 

 

 

 


