
Nota van Inlichtingen EA Kantoormeubilair GVB 1.0

Nr Vraagtitel Oorspronkelijke vraag Antwoord GVB
1 Bijlage 5 formulier 

prijsstelling correct?
In de bijlagen noemt u prijzenblad bijlage 6, na downloaden 
van het daadwerkelijke bestand staat deze als bijlage 5 
genoemd.Werkelijke bijlage 5 is de 
comformiteitsverklaring.Kunt u bevestigen dat formulier 
prijsstelling bijlage 6 is ? wellicht om verwarring te 
voorkomen tenaamstelling van deze bijlage aanpassen.

Het fomulier prijsstelling is bijlage 6. Een bijgewerkt formulier 
prijsstelling is als BIJLAGE 6 Formulier prijsstelling 1.1 aan 
Negometrix toegevoegd.

2 Zichtschot specificatie 
beschikbaar?

In zowel programma van eisen 2.2.3 alsmede de prijsbijlage 
spreekt u over een zichtschot.Graag verzoeken wij u aan te 
geven aan welke specificaties deze dienen te voldoen.Wij  
bedoelen hier standaard breedte, eisen aan akoestische 
waarde en eventuele vereisten van bevestiging aan 
bijvoorbeeld nieuwe of bestaande bureauopstellingen. 
Tijdens de schouw Arlandaweg zagen wij bijvoorbeeld 
scheidingswanden zonder akoestische waarde, vandaar onze 
verwarring. 

Eis 2 van paragraaf 3.5.1 van het Programma van Eisen 
wordt gewijzigd: de zichtschotten zijn gestoffeerd, maar 
hoeven geen akoestische/geluidsdempende vulling te 
bevatten. 
Voor het zichtschot in het prijzenblad geldt een afmeting van 
160 cm breed, 66 cm hoog en 5 cm diep.
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

3 veranderingen inrichting 
Arlandaweg

Tijdens de schouw hebben wij vestiging Arlandaweg bezocht, 
afdeling Klantenservice/commercie.U vraagt om een nieuw 
inrichtingsvoorstel voor deze afdeling. De betreffende ruimte 
was o.i. functioneel ingericht.Graag verzoeken wij u aan te 
geven welke tekortkomingen u in huidige inrichting ervaart, 
en welke punten u graag in het nieuwe voorstel verbeterd wil 
zien.

GVB heeft een toelichting op de Inrichtingsconcepten aan de 
aanbestedingsdocumenten aan de bijlagen toegevoegd.
BIJLAGE 16 Toelichting Inrichtingsconcepten is aan 
Negometrix toegevoegd. In de Aanbestedingsleidraad is een 
verwijzing naar deze bijlage opgenomen bij 
subgunningscriterium A5. Een bijgewerkte 
Aanbestedingsleidraad is als versie 1.1 aan Negometrix 
toegevoegd.

4 3.3.1. Bureaustoelen In 3.3.1. Bureaustoelen spreekt u onder 3.b van een 
bureaustoel met zowel netbespanning rug als zitting.Op de 
impressie (foto) geeft u aan dat de huidige voorbeeld-stoel de 
Herman Miller is. Gezien de specifieke 
karaktereigenschappen en specificaties van deze HM stoel, 
en de beperkte verkrijgbaarheid in de markt van gelijkende 
modellen voor alle leveranciers, verzoeken wij u de 
genoemde specificatie betreffende de vereiste 
netbespanning aan te passen naar netrug en zitting stof of 
net met multydinamische eigenschappen als genoemd.

Eis 3b van paragraaf 3.3.1 wordt als volgt gewijzigd:
Type 2 dient geleverd te worden met een zitting van stof en 
een rugleuning van kunststof. De stoffering dient in de kleur 
zwart leverbaar te zijn. Op verzoek van GVB moet een 
andere kleur stof geleverd kunnen worden. De stoffering 
moet minimaal voldoen aan 60.000 rubs Martindale.
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

5 Programma van Eisen, 
3.2 algemene eisen

U vraagt om een werkblad uitgevoerd in de kleur Medium 
Oak (of wit). De specificatie van de benaming medium oak 
kan per fabrikant verschillen. Kunt u aangeven welke 
fabrikant van het blad en welk kleurnummer dit betreft.

De kleur medium oak is die van blad T 537.

6 Programma van Eisen, 
3.2.2 Vergader- en 
restauranttafel

Bij eis 3.2.2. geeft u een drietal afmetingvarianten aan voor 
de rechthoekige tafelsdie geleverd moeten kunnen worden. 
In het prijzenblad worden 2 van de drie andere formaten 
aangeven. Welke afmetingen mogen wij aanbieden?

Het Programma van Eisen is leidend. De aanpassing is 
gedaan in het formulier prijsstelling. Een bijgewerkt formulier 
prijsstelling is als BIJLAGE 6 Formulier prijsstelling 1.1 aan 
Negometrix toegevoegd.

7 Aanbestedingsleidraad, 
eis 4.2.2. A 
Referentieopdracht, 
kerncompetentie 3

U vraagt om een referentie waaruit ervaring blijkt met het 
samenwerken met andere vakspecialisten. Welke 
vakspecialisten worden hier specifiek bedoeld ?

Met vakspecialisten wordt bedoeld; timmerlieden, electro 
monteurs, stoffeerders, etc. In een project is de 
meubelleverancier afhankelijk van samenwerking met 
vakspecialisten/ aannemer voor het tijdig opleveren van de 
inrichting.

8 Aanbestedingsleidraad – 
Plan van Aanpak

Wilt u het aantal pagina's van 3 A4 vergroten naar 5 A4? Dit 
in verband met de hoeveelheid van uitgevraagde 
onderwerpen.

Niet akkoord. GVB zit graag een bondig antwoord.

9 Programma van Eisen, 
algemeen

U geeft in het PvE, bijlage 3, duidelijk aan waaraan het 
meubilair dient te voldoen. Echter in bijlage huidig meubilair 
GVB geeft u verschillen aan per meubellijn. Bijvoorbeeld 
bureau meubellijn 1 heeft een wangenonderstel en meubellijn 
2&3 een t-poot. In het algemene PvE, bijlage 3, wordt alleen 
een t-poot geëist. Mogen wij ervan uit gaan dat het PvE, 
bijlage 3, prevaleert boven de bijlage huidig meubilair GVB?

Dat is juist. Eis 4 van paragraaf 3.2.1 van het Programma 
van Eisen wordt als volgt aangepast: het bureau voor 
meubellijn 1 heeft een wangenonderstel. Het bureau voor 
meubellijn 2 en 3 heeft een T-poot. 
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

10 Programma van Eisen 
3.3.1 bureaustoel type 2, 
blz 11

De door u afgebeelde bureaustoel, Herman Miller Mirra, 
voldoet niet aan de door u voorgeschreven NPR1813 
normering en niet aan de door u vermelde eisen bij 3.3.1 
punt 2.Prevaleert de eis van een netweave zitting en een 
kunststof rugleuning of de eerder genoemde eisen? Graag 
uw reactie.

Zie het antwoord op vraag 4.
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11  Programma van Eisen 
3.3.3 Vergaderstoel punt 
3, blz. 13

U geeft aan dat de hoogte van de zitting 40cm is. Indien 
hiermee de zithoogte wordt bedoeld, dan is dit te laag voor bij 
een vergadertafel. Wij verzoeken u deze hoogte aan te 
passen naar ca. 45cm

De hoogte van de zitting in het PvE wordt aangepast naar 
tussen de 43 en 46 cm.
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

12  Bijlage 12a t/m c Kunt u deze bijlagen ook verstrekken in DWG format? GVB heeft de bedoelde bijlagen in DWG format aan 
Negometrix toegevoegd.

13 Aanbestedingsleidraad 
1.1.3

"…offertes aan te vragen bij andere partijen…". Kunt u 
bevestigen dat het leveren van meubilair voor een groot 
project wel toegekend wordt aan Opdrachtnemer van deze 
aanbesteding en dat enkel voor de diensten (zoals verhuizen, 
verbouwen) die bij een groot project horen een offerte 
aangevraagd kan worden bij een andere partij?

GVB behoudt zich het recht voor om bij grote 
Inrichtingsprojecten ook offertes voor meubilair aan te vragen 
bij andere partijen. Het kan in de loop van de contractperiode 
voorkomen dat Opdrachtnemer wordt gevraagd in 
concurrentie aan te bieden.

14 Aanbestedingsleidraad 
1.4.3 Proces 
puntentoekenning

"...komt het beoordelingsteam tot een unaniem oordeel 
(consensus)". Hieruit maken wij op dat inschrijver altijd 0, 40, 
70 of 100 procent van de maximale vermindering in euro's 
krijgt. Dit is een vrij globale schaal, waarmee geen subtiele 
verschillen kunnen worden aangeduid en inschrijvers vaak op 
een gelijke score zullen uitkomen: 70%. Bij een gelijke score 
op de wensen wordt de impact van prijs dus zwaarder dan u 
had bedacht bij het opstellen van het bestek. Als scores 
gemiddeld worden kunnen aanbieders zich duidelijker van 
elkaar onderscheiden en vindt een objectievere beoordeling 
plaats. Kunt u hiermee instemmen?

GVB gaat mee in het voorstel van vraagsteller, en past een 
ruimere beoordelingsschaal toe in de 
beoordelingssystematiek voor het beoordelen op de 
gunningscriteria voor kwaliteit, zie paragraaf 5.4.1 van de 
bijgewerkte aanbestedingsleidraad die als versie 1.1 aan 
Negometrix is toegevoegd.

15 PvE 3.1 punt 8 Binnen dezelfde prijsrange bieden wij verschillende 
kleuren/prints aan. Wij gaan er van uit dat u dit bedoelt en 
niet dat opdrachtgever elke gewenste kleur kan bestellen 
zonder extra kosten. Is dit juist geïnterpreteerd?

Niet akkoord. GVB wenst elke kleur te kunnen bestellen 
zonder meerkosten. Dit in verband met aansluiting op de 
huidige inrichting op de locaties. de kleuren blauw, zwart, wit 
en houtkleur besteld, evenals de kleuren van de stoel Pedrali 
Allegro, zie pagina 29 PvE.

16 Bijlage 4 - Antwoord op 
de Subgunningscriteria 
Kwaliteit

Kunt u bevestigen dat inschrijver alle antwoorden op aparte 
A4's beschrijft en deze achter Bijlage 4 toevoegt? 

Van Inschrijver wordt gevraagd dat hij als volgt aanbiedt: 
pagina 1, vraag subgunningscriterium A1, daarachter de A4's 
met het antwoord op de vraag - daarna een pagina met vraag 
subgunningscriterium A2, daarachter het antwoord, etc.

17 Bijlage 4 - Antwoord op 
de Subgunningscriteria 
Kwaliteit - B Plan van 
Aanpak

Om alle 16 (sub)vragen uit B1 en B2 volledig te kunnen 
beantwoorden, verzoeken wij u het aantal A4 te verhogen 
van 3 naar 6. Daarnaast zouden we graag de planning in 
Excel format aanleveren. Graag uw akkoord hiervoor.

Zie het antwoord op vraag 9.

18 Bijlage 4 - Antwoord op 
de Subgunningscriteria 
Kwaliteit - C.2 Social 
Return

Paragraaf 5.3 is niet opgenomen in het PvE. Kunt u 
bevestigen dat C2 vervalt en inschrijver enkel C1 dient te 
beantwoorden?

Graag ziet GVB ook subgunningscriterium C2 beantwoord. 
GVB heeft de verwijzing in subgunningscriterium C2 
aangepast in de aanbestedingsleidraad en in de bijlage 
Antwoord op de Subgunningscriteria Kwaliteit. Bijde 
documenten zijn in een nieuwe versie 1.1 aan Negometrix 
toegevoegd.

19 PvE 2.3.1 Bestelwijze "Bestellingen kennen geen minimale bestelwaarde." Dit 
houdt in dat er bijvoorbeeld 6 keer per maand één item 
besteld kan worden en contractant dus 6 keer per maand 
komt leveren. Dit lijkt ons vanuit een duurzame 
bedrijfsvoering niet wenselijk. Daarom is ons voorstel om de 
bestellingen geclusterd te leveren op een nader te bepalen 
vaste dag. U hoeft niet de bestellingen te clusteren, wij 
clusteren enkel de leveringen. Gaat u hiermee akkoord?

Niet akkoord. Indien sprake is van kleine leveringen van 
bijvoorbeeld <5 items zal GVB overwegen de leveringen te 
clusteren. Op voorhand is dit echter niet te bepalen in 
verband met onvoorziene bestellingen. 

20 PvE 2.4.3 vs. 6.3 In 2.4.3 spreekt u van een maximale levertijd van 6 weken. In 
6.3 worden andere levertijden genoemd. Omdat ook in de 
raamovereenkomst (art. 3.4) 6 weken staat vermeld, gaan wij 
er van uit dat dit leidend is. Is onze interpretatie juist?

Dit is juist. Paragraaf 6.3 van het PvE is aangepast. Ook 
Paragraaf 2.4.3 van het PvE is aangepast.
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

21 PvE Pag. 27 Bureaustoel 
type 2

De bureaustoel type 2 voldoet niet aan de door u gestelde eis 
"voldoen aan de richtlijn NPR 1813:2016" (eis 3.1.9). Wenst 
u een gelijkwaardige stoel die wel aan de NPR1813:2016 
voldoet?

Zie het antwoord op vraag 10.

22 PvE 3.3.1 eis 1 Kunt u bevestigen dat u hier NPR-1813:2016 bedoelt zoals 
genoemd in eis 3.1.9? 

Nee, daar waar de specifieke maatvoering van de NPR-1813 
van toepassing is staat dit per type stoel aangegeven.
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23 PvE 3.3.1 eis 3.b Een zitting van netbespanning en een rugleuning van 
kunststof is slechts bij enkele leveranciers beschikbaar, 
vermoedelijk alleen bij Herman Miller. Door deze eis op deze 
manier te stellen, sluit u veel leveranciers uit en wordt de 
concurrentie beperkt. Wij willen een minimaal gelijkwaardig 
alternatief aanbieden dat voldoet aan al uw eisen voor de 
Type 2 stoel, maar met een andere zitting en rugleuning. 
Gaat u hiermee akkoord?

Zie het antwoord op vraag 10.

24 PvE 3.3.1 eis 3.a Uit ervaring blijkt dat stoffering met een slijtvastheid van 
minimaal 200.000 Martindale zeker 10 jaar geen slijtage zal 
vertonen (bij normaal kantoorgebruik). Wij adviseren u dan 
ook - met het oog op duurzaamheid - een stofgroep te eisen 
die een minimale slijtvastheid van 200.000 Martindale heeft. 
Gaat u hier mee akkoord?

Niet akkoord.

25 PvE 3.3.3 eis 3 Een zithoogte van 43 tot 46 centimeter is gangbaar in de 
markt, een zithoogte van 40 cm is daarom erg laag, zeker in 
verhouding tot de hoogte van de vergadertafel (74 cm). Bent 
u bereid deze eis aan te passen naar hoogte van de zitting 
tussen de 43 en 46 cm?

Zie het antwoord op vraag 11.

26 PvE 6.5 Kunt u bevestigen dat u de tevredenheidsmetingen 
gedurende het contract met opdrachtnemer deelt (vragen, 
deelnemers en resultaten)?

Ja, deze worden gedeeld.

27 Bijlage 4 - Antwoord op 
de Subgunningscriteria 
Kwaliteit - A5

Aan de hand van de tekeningen is niet duidelijk voor welke 
ruimte we een inrichtingsconcept dienen te maken. Kunt u op 
de plattegrond aangeven welke ruimte ingetekend moet 
worden? 

Arlandaweg: ruimte 15.01 t/m 15.06 en 10.10 
HWR: ruimte 1.6.09 (kantine)
Insulindeweg: ruimte 0.02 (verblijfsruimte)

28 Bijlage 4 - Antwoord op 
de Subgunningscriteria 
Kwaliteit - A5

Graag ontvangen we per in te richten ruimte het programma 
van eisen per ruimte met daarin o.a. aantal werkplekken, 
overlegplekken, berging etc. 

Zie het antwoord op vraag 3

29 Bijlage 4 - Antwoord op 
de Subgunningscriteria 
Kwaliteit - A5

Graag ontvangen wij de plattegronden in .dwg formaat. Kunt 
u deze toesturen?

Zie het antwoord op vraag 12.

30 PvE 6.6.1 Wanneer Opdrachtnemer 4 leveringen in 1 kwartaal heeft en 
er is bij 1 levering iets misgegaan, is de score voor dat 
kwartaal 75%. Dat betekent dat GVB direct gerechtigd is een 
boete op te leggen en zelfs het contract op te zeggen. Dit lijkt 
ons buitenproportioneel, aangezien het niet de verwachting is 
dat er wekelijks geleverd zal worden (gezien de 
contractwaarde). Voor Opdrachtnemer betekent een > 98% 
dat er nooit een fout gemaakt kan worden. Wij vragen u dan 
ook de KPI op Leverbetrouwbaarheid te herzien en een 
nieuw voorstel te doen.

GVB hecht aan de mogelijkheid om Opdrachtnemer scherp 
te houden aan gemaakte afspraken. Desondanks is de KPI 
aangepast in paragraaf 6.6.1 van het PvE.
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

31 PvE 6.6.2 Stel dat er bij Opdrachtnemer 2 klachten in 1 kwartaal zijn 
binnengekomen en er is bij 1 klacht iets misgegaan, 
waardoor deze niet is afgehandeld zoals de in 6.4 
beschreven procedure, dan is de score voor dat kwartaal 
50%. Dat betekent dat GVB direct gerechtigd is een boete op 
te leggen en zelfs het contract op te zeggen. Dit lijkt ons 
buitenproportioneel, aangezien het niet de verwachting is dat 
er wekelijks klachten binnenkomen (in verhouding tot de  
contractwaarde). Voor Opdrachtnemer betekent een > 90% 
waarde dat er nooit een fout gemaakt kan worden. Wij 
vragen u dan ook de KPI op Klachtafhandeling te herzien en 
een nieuw voorstel te doen.

Niet akkoord, GVB gaat voor kwaliteit en ontzorging en 
verwacht dat klachten adequaat worden opgepakt. 

32 PvE 6.1 Gezien de contractwaarde lijkt het ons veel om zeven maal 
per jaar een overleg in te plannen. Zowel Opdrachtgever als 
Opdrachtnemer maakt kosten voor de tijd (voorbereiding en 
overleg) die de betrokkenen hierin steken. Opdrachtnemer 
zal deze kosten deels in haar prijzen verrekenen. Ons 
voorstel is om ieder kwartaal een operationeel overleg in te 
plannen en eenmaal per jaar een tactisch en strategisch 
overleg met de Accountmanager en Eindverantwoordelijke 
van Opdrachtnemer. Kunt u hier mee instemmen?

Niet akkoord. Het operationeel overleg staat reeds elk 
kwartaal gepland. Het tactisch overleg blijft op twee keer per 
jaar. Indien gedurende de overeenkomst blijkt dat een lagere 
frequentie voldoet, kan dit in overleg aangepast worden. 
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33 Publicatie NvI Wanneer de NvI 27 september gepubliceerd wordt, heeft 
Inschrijver slechts 10 à 11 werkdagen de tijd de Inschrijving 
te voltooien. Wanneer Inschrijver het van de antwoorden in 
de NvI laat afhangen of er wel of niet ingeschreven wordt, is 
de tijd erg kort om nog een kwalitatief goede inschrijving te 
doen. Bent u bereid de NvI een week eerder te publiceren, 
dan wel de einddatum voor het indienen van de offerte een 
week uit te stellen?

GVB heeft in verband met uw verzoek, de publicatie van 
deze Nota van Inlichtingen één week vervroegd.

34  Programma van Eisen 
3.2.1 bureaus punt 8

U vraagt hier een cable cubby in het blad met 4x 230V en 2x 
data dit is vrij uitzonderlijk en een grote unit in het tafelblad. 
Gebruikelijker is 2x 230V en 2x data is het akkoord als we 
deze unit aanbieden?

Dat is akkoord. Het PvE is op dit punt aangepast.
Een bijgewerkt Programma van eisen is als BIJLAGE 3 PvE 
kantoormeubilair 1.1 aan Negometrix toegevoegd.

35 subgunning Kwaliteit 
inrichtingsconcept inhoud

Onder punt A5, vraagt u een inrichtingconcept voor 3 
ruimten. Voor de inrichting hiervan, missen wij in basis de 
vereisten waar deze drie ruimten aan dienen te voldoen. 
Graag verzoeken wij u aan te geven binnen welke kaders wij 
dit concept mogen opbouwen. Bijvoorbeeld het aantal 
werkplekken, de manier van werken en de verwachtte 
prestaties.

Zie het antwoord op vraag 27 en 28.
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