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1. Voorwoord 

Voor u ligt het Beschrijvend document behorende bij de openbare Europese aanbesteding 
Schoonmaakdienstverlening met publicatienummer SSVOZ-2019.002 die de SSVOZ is 
gestart op 11 september 2019. 

Het Beschrijvend document geeft onder meer informatie over het verloop van de 
aanbesteding en de in het kader van de aanbesteding gevraagde informatie. Opdrachtgever, 
de SSVOZ volgt een openbare aanbestedingsprocedure. Aan deze procedure kan elke 
geïnteresseerde marktpartij deelnemen door te reageren op de aankondiging die via 
Negometrix in de Tenders Electronic Daily (TED-) database (http://ted.europa.eu) en op de 
website www.tenderned.nl is gepubliceerd.  

Dit Beschrijvend document fungeert als basis om een Inschrijving in te dienen. Indien u het 
Beschrijvend document niet volledig of niet in goede orde heeft ontvangen, dan verzoeken 
wij u dit zo spoedig mogelijk, maar vóór 18 september 2019 via het Negometrix platform te 
melden, met vermelding van welke documenten ontbreken, onvolledig of beschadigd zijn.  

Om de beoordeling correct te laten verlopen, dient u zich aan de in dit Beschrijvend 
document beschreven instructies te houden.  

 

2. Algemeen 
 

2.1 Opdrachtbeschrijving 
De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) is voornemens om 
middels een openbare Europese aanbesteding op basis van beste Prijs/Kwaliteit verhouding, 
waarop de meest recente versie van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) van toepassing 
is,  één aanbieder te selecteren voor de uitvoering van de schoonmaak, het 
vloerenonderhoud op de verschillende schoollocaties binnen de SSVOZ. 
 
 
2.2 Offerteaanvraag 
De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) is het bevoegd gezag van 
4 onderwijsinstellingen. De stichting wordt daarbij ondersteund door een bestuursbureau.  
De organisatiestructuur is globaal als volgt: 

• Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (bestuursnummer 41512) 
o Bestuursbureau, 8 fte’s gemiddeld in eigen dienst over 2019, Van 

Doornenplantsoen 1 te Zoetermeer 
o BRIN-nummer 21KM: vestiging Beroepscollege Zoetermeer, praktijkonderwijs, 

245 leerlingen per 31-7-2019, 32 fte’s gemiddeld in eigen dienst over 2019, 
Van Doornenplantsoen 1 te Zoetermeer 

o BRIN-nummer 25GA: 
 Vestiging Picasso Lyceum, mavo/havo/vwo, 1.030 leerlingen per 31-7-

2019, 76 fte’s gemiddeld in eigen dienst over 2019, Paletsingel 38c te 
Zoetermeer 

 Vestiging Beroepscollege Zoetermeer, vmbo b-k, 320 leerlingen per 
31-7-2019, 60 fte’s gemiddeld in eigen dienst over 2019, Van 
Doornenplantsoen 1 te Zoetermeer. 

 Vestiging Mavo Zoetermeer, 120 leerlingen per 1-9-2019, 13 fte’s 
gemiddeld in eigen dienst over 2019, Dr. J.W. Paltelaan 1 te 
Zoetermeer.  

 

http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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De Stichting SVOZ staat midden in de maatschappij en wil daar een voortrekkersrol in 
spelen. Spannende en ingrijpende ontwikkelingen zoals de rol van ICT in het onderwijs én in 
veel beroepen, de invoering van passend onderwijs, de toename van vluchtelingen (ook in 
het onderwijs), duurzaamheid en wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol bij het 
formuleren van onze doelstellingen.  
 
De Stichting SVOZ zorgt voor een voldoende, breed, gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en 
innovatief onderwijsaanbod van openbaar voortgezet onderwijs in Zoetermeer. De stichting 
biedt een volledig en samenhangend geheel van opleidingen voor voortgezet onderwijs, 
waarbij het ontwikkelen van de talenten van de leerling – individueel of groepsgewijs – 
centraal staat.  
 
 Voor nadere informatie over SSVOZ verwijzen wij u naar de website 
https://www.ssvoz.nl/ssvoz/ 

 
 
2.3 Beschrijving van de Aanbesteding 
De huidige overeenkomst voor schoonmaakdienstverlening van SSVOZ loopt af per 31 
december 2019 en er dient een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. De leverancier 
wordt gekozen op basis van de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding 
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving). 
 
De opdrachtgever zoekt een partner in dienstverlening die in staat is om de kwaliteit van de 
dienstverlening te borgen waarbij ontzorging, kwaliteit, flexibiliteit, prijs-kwaliteitverhouding 
en betrokkenheid en verbondenheid van het schoonmaakpersoneel deel uitmaken van de 
samenwerking en de dienstverlening zoals deze geleverd wordt. De opdrachtgever zoekt 
een partner die consequentie durft te dragen van de service en kwaliteit van hetgeen initieel 
is aangeboden.  
 
2.3.1 Doel en omschrijving van de Aanbesteding 
De opdracht betreft een geclusterde opdracht welke niet wordt opgedeeld in percelen. De 
reden voor deze samenvoeging en het niet opdelen in percelen is gelegen in het feit dat het 
doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één leverancier over de 
verschillende scholen binnen SSVOZ die voorziet in levering van 
schoonmaakdienstverlening voor het Beroepscollege Zoetermeer praktijk, het 
Beroepscollege Zoetermeer vmbo, het Picasso Lyceum, de Mavo Zoetermeer en het 
bestuursbureau.  
 
Analyse van de markt, de risico’s en de organisatorische gevolgen van de clustering die 
Opdracht met zich meebrengt blijkt dat de Opdracht ook dan toegankelijk is voor 
marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.  
 
De uitvraag van Schoonmaakdienstverlening betreft het geheel aan schoonmaak zoals 
beschreven in dit document, alle bijbehorende bijlagen en de definitie van schoon/schone 
(zie paragraaf 2.3.5.2) omgeving voor de locaties zoals opgenomen in de 
Aanbestedingsdocumenten.  
 
Aanbestedende Dienst wil vooral het onderscheidend vermogen van Inschrijvers aanspreken 
en een andere invulling geven aan het vinden en behouden van samenwerking. De 
uiteindelijke doelstelling is dat de schoonmaak kwalitatief goed en tegen acceptabele kosten 
wordt uitgevoerd.  
 
De reden voor een openbare procedure is dat Aanbestedende Dienst de markt zoveel als 
mogelijk de gelegenheid wil geven om deel te nemen aan de Aanbesteding en een zo groot 
mogelijke marktwerking wil creëren.  

https://www.ssvoz.nl/ssvoz/
https://www.ssvoz.nl/ssvoz/
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2.3.2 Ingangsdatum en contractduur Overeenkomst 
De beoogde ingangsdatum van de Overeenkomst is 1 januari 2020. De Overeenkomst heeft 
een initiële looptijd van drie (3) jaar met de mogelijkheid tot verlengen van twee (2) maal één 
(1) jaar. Hierdoor komt de maximale looptijd van de Overeenkomst uit op vijf (5) jaar. De 
Overeenkomst zal, na eventuele verlenging, uiteindelijk eindigen op 31 december 2024.  
 
2.3.3 Prijzen 
Er is een budget bepaald voor de schoonmaakdienstverlening, deze is vastgesteld op  
€ 332.500,- inclusief BTW.   
 
2.3.4 Huidige situatie 
De scholen binnen de SSVOZ maken momenteel gebruik van dezelfde overeenkomst voor 
schoonmaakdienstverlening (één Leverancier). Momenteel wordt de 
schoonmaakdienstverlening (incl. schoonmaakmiddelen), glasbewassing en vloeronderhoud 
uitgevoerd door de leverancier (of een derden). Het Beroepscollege Zoetermeer praktijk en 
het Beroepscollege Zoetermeer vmbo beschikken over (veel) praktijklokalen.  
 
De schoonmaakwerkzaamheden vinden momenteel dagelijks (werkdagen) plaats na 
schooltijden. Het periodieke vloeronderhoud wordt 5 maal per jaar uitgevoerd waarbij op het 
Beroepscollege Zoetermeer en de Mavo Zoetermeer de linoleumvloeren 1 maal per jaar in 
de was worden gezet m.u.v. de beide aularuimten. Deze worden 2 maal per jaar in de was 
gezet.  
Op het Picasso Lyceum worden de vloeren (Bolidt) 5 maal per jaar geschrobd en worden 
óók de tribune en houten trappen volgens leveranciersvoorschriften van onderhoud voorzien.  
Dit gebeurt gebruikelijk tijdens de schoolvakanties. 
 
De leerlingen van het Beroepscollege Zoetermeer Praktijk voeren ook 
schoonmaakwerkzaamheden uit in het kader van zelfredzaamheid. Deze 
schoonmaakwerkzaamheden worden bovenop de schoonmaakwerkzaamheden van de 
leverancier uitgevoerd en zijn hier geen vervanging van. De SSVOZ heeft de wens dat 
Opdrachtnemer zich op termijn beschikbaar stelt als leer-/werkbedrijf voor de leerlingen van 
het Beroepscollege Zoetermeer Praktijk.  
 
2.3.5 Gewenste situatie 
In deze paragraaf wordt de gewenste situatie beschreven. Het betreft de uitgangspunten en 
de randvoorwaarden die voor de SSVOZ belangrijk zijn. De door de leverancier aangeboden 
schoonmaakdienstverlening dient te allen tijde te voldoen aan hetgeen dat is beschreven in 
de aanbestedingsdocumenten en de definitie van schoon/schone omgeving (zoals hieronder 
is opgenomen). 
 
Er wordt één partij geselecteerd waaraan wordt gegund. De partij dient dan ook ALLE 
werkzaamheden, zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten en alle bijbehorende 
bijlagen, op de genoemde locaties, uit te voeren.  
 
2.3.5.1  Doelstelling 
De SSVOZ heeft de onderstaande doelstellingen geformuleerd: 

A. Een kwalitatief schone omgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers (uitstraling 
en gezondheid). 

B. Een optimale prijs-kwaliteit verhouding. 
C. Ontzorging door een partnership met de Leverancier. 
D. Nakomen van gemaakte afspraken tussen Leverancier en SSVOZ. 
E. Korte lijnen en heldere communicatie. 
F. Betrokkenheid bij en verbondenheid van het schoonmaakpersoneel met SSVOZ en 

de locatie waar zij werkzaam zijn. 
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G. Flexibiliteit van het schoonmaakpersoneel en de Leverancier m.b.t. uit te voeren 
werkzaamheden (inzicht, initiatief en meedenken) en evenementen (zoals 
ouderavonden en open dagen). 

H. De Leverancier zorgt voor gekwalificeerd schoonmaakpersoneel (aandacht aan de 
begeleiding en training en opleiding van haar schoonmaakpersoneel). 

I. De Leverancier toont betrokkenheid bij haar schoonmaakmedewerkers en monitort 
de werkzaamheden en werktijden van haar schoonmaakmedewerkers. 

J. De schoonmaakmedewerkers beheersen de Nederlandse taal.  
 
SSVOZ wil graag ontzorgd worden op het gebied van de werkzaamheden zoals benoemd in 
de aanbestedingsdocumenten en alle bijbehorende bijlagen, waarbij de service heel 
belangrijk is. De locaties moeten schoon zijn, de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening 
is hoog en de werkzaamheden worden efficiënt en met een minimale overlast voor de 
leerlingen, ouders en medewerkers van de SSVOZ uitgevoerd. Er is geen overlast voor de 
bedrijfsvoering en geen verstoring van werkzaamheden.  
 
SSVOZ acht veel belang aan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en ziet dit ook graag doorgevoerd worden in de uitvoering van de 
schoonmaakdienstverlening.  
 
In onderstaande tabel staat per locatie de af te nemen dienstverlening weergegeven.  
 

Af te nemen 
dienstverlening  

Schoonmaakdienst 
verlening 

Vloeronderhoud Schoonmaakmiddelen Sanitaire voorzieningen 

De Mavo 
Zoetermeer 

V 
 

V V X 

Het Picasso 
Lyceum 

V V V X 

Het 
Beroepscollege 

V V V X 

 
2.3.5.2  Werkprogramma’s 
De definitieve werkprogramma’s dienen in overleg met SSVOZ twee weken voor aanvang 
van de opdracht aangeleverd te worden en opgesteld te worden aan de hand van de 
werkprogramma’s uit de aanbestedingsdocumenten en de aanvullende bijzonderheden. 
SSVOZ wenst een digitale versie te ontvangen.   
 
Werkprogramma’s per ruimtesoort 
In het bestand Werkprogramma SSVOZ treft u een overzicht van de (minimale) frequentie 
voor het uitvoeren van het programma van werkzaamheden per ruimtecategorie. 
 
Hieronder treft u de betekenis aan van de genoemde frequenties: 
 
Frequentie in cijfers Frequentie verwoord 
200 Dagelijks, maandag tot en met vrijdag (excl. schoolvakanties) 
80 Tweemaal per week (door de week, excl. schoolvakanties) 
40 Wekelijks (door de week, excl. schoolvakanties) 

 
De frequenties zijn gebaseerd op 40 schoolweken, in de schoolvakanties vindt in sommige 
ruimten geen schoonmaak plaats. 
 
Definitie schoon/schone omgeving 
SSVOZ verstaat onder schoon/schone omgeving dat deze ontdaan wordt van iedere vorm 
van vervuiling: 
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Sanitaire ruimtes 
A. Afvalbakken zijn geledigd, voorzien van afvalzakken en stof- en vlekvrij. 
B. Toiletpapier, handdoeken en (zeep)dispenser zijn tot op een voldoende niveau 

aangevuld (voldoende bruikbaar tot minimaal de volgende schoonmaakbeurt). 
C. Hand- en deurgrepen zijn stof- en vlekvrij. 
D. Deuren (incl. omlijsting) zijn stof-, vingertast- en vlekvrij. 
E. Wandcontactdozen en lichtschakelaars zijn stof-, vingertast- en vlekvrij. 
F. Tegelwanden zijn kalk-, stof-, vingertast- en vlekvrij. 
G. Spiegels en dispensers stof-, vingertast- en vlekvrij. 
H. Toiletpotten, toiletzittingen (boven- en onderzijde), urinoirs en wasbakken zijn kalk-, 

stof- en vlekvrij. 
I. Toiletborstels en -houders zijn schoongespoeld. 
J. Sanitaire vloeren zijn stof- en vlekvrij en vrij van los vuil (met extra aandacht voor 

randen en hoeken waar het vuil zich ophoopt). 
K. Schrob en/of doucheputjes zijn gereinigd en gevuld met water. 
L. Randen, richels, radiatoren en roosters tot reikhoogte (circa 180cm) zijn stof- en 

vlekvrij.  
M. Wanden en plafonds zijn spinrag vrij. 
N. Ruimtes zijn vrij van los / zwerfvuil. 

 
Sanitaire ruimtes periodiek (in overleg met de opdrachtgever) 

A. Randen, richels, radiatoren en roosters boven reikhoogte (circa 180cm) zijn stof- en 
vlekvrij. 

B. Verlichtingsbakken en -armaturen, brandblusapparatuur, luidsprekerboxen, klokken, 
bewegwijzering etc. zijn stofvrij. 

C. Diepreinigen van vloeren en wanden 
 
Entree 

A. Afvalbakken zijn geledigd, voorzien van afvalzakken en stof- en vlekvrij. 
B. Vloeren zijn stof- en vlekvrij en vrij van los vuil. 
C. Randen, richels, radiatoren en roosters tot reikhoogte (circa 180cm) zijn stof- en 

vlekvrij. 
D. Wanden en plafons zijn spinrag vrij. 
E. Entree matten stofvrij en vrij van los vuil. 
F. Buitenentree (max. 3 meter voor entreedeuren) vrij van los vuil. 

 
Entree periodiek (in overleg met de opdrachtgever) 

A. Randen, richels, radiatoren en roosters boven reikhoogte (circa 180cm) zijn stof- en 
vlekvrij. 

B. Verlichtingsbakken en -armaturen, brandblusapparatuur, luidsprekerboxen, klokken, 
bewegwijzering etc. zijn stofvrij. 

C. Periodiek onderhoud vloeren. 
 
Overige ruimtes (incl. klaslokalen en kantoren) 

A. Afvalbakken zijn geledigd, voorzien van afvalzakken en stof- en vlekvrij. 
B. Bureaus, tafels, lage kasten, keukenblokken en vensterbanken zijn stof-, vingertast- 

en vlekvrij. 
C. Stoelen, banken en krukken (harde oppervlakken) zijn stof- en vlekvrij. 
D. Vloeren zijn stof- en vlekvrij en vrij van los vuil. 
E. Wandcontactdozen en lichtschakelaars zijn stof-, vingertast- en vlekvrij. 
F. Randen, richels, radiatoren en roosters tot reikhoogte (circa 180cm) zijn stof- en 

vlekvrij. 
G. Wanden en plafonds zijn spinrag vrij. 
H. Ruimtes zijn vrij van los / zwerfvuil. 
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Overige ruimtes periodiek (in overleg met de opdrachtgever) 
A. Randen, richels, radiatoren en roosters boven reikhoogte (circa 180cm) zijn stof- en 

vlekvrij. 
B. Deuren (incl. omlijsting) en hoge kasten zijn stof-, vingertast- en vlekvrij. 
C. Verlichtingsbakken en -armaturen, brandblusapparatuur, luidsprekerboxen, klokken, 

bewegwijzering etc. zijn stofvrij. 
D. Telefoon- en computerapparatuur zijn stof- en vlekvrij. 
E. Periodiek onderhoud vloeren. 

 
Periodiek praktijklokalen en gymzalen 

A. In de praktijklokalen viermaal per jaar vloeren poetsen. 
B. Schrobben vloer gymzaal. 

 
2.3.5.3  Schoonmaakdienstverlening 
Schoonmaakdienstverlening is van toepassing op de in de Aanbestedingsdocumenten 
genoemde locaties voor alle scholen van SSVOZ. De opdrachtgever wenst een combinatie 
handeling – en resultaatgerichte schoonmaak afspraak. Naast de uitvoer van de handelingen 
is SSVOZ op zoek naar een flexibele partij met een goed zicht op schoonmaakonderhoud. 
Het schoonmaakbedrijf dient oog te hebben voor detail en voor werk dat gedaan dient te 
worden. Inschrijver dient daarbij op basis van de verkregen informatie uit te gaan van een 
resultaat wat voorziet in een schone omgeving op alle gebieden en ruimtes. Hierbij zijn de 
vloeren een belangrijk aandachtspunt. Een gastvrije omgeving is een omgeving die schoon 
is. De opdrachtgever wenst leerlingen, ouders, medewerkers en overige bezoekers in een 
gastvrije omgeving te ontvangen.  
 
Eenmaal per schooljaar (op een door de opdrachtgever te bepalen moment) dient een 
grondige schoonmaakbeurt van het gehele pand (per locatie) plaats te vinden. Dit dient 
inbegrepen te zijn in het aanbod van de leverancier. Rondom evenementen (zoals 
ouderavonden en open dagen) wordt flexibiliteit van de schoonmaakmedewerkers verwacht 
met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. Eventuele extra inzet van 
schoonmaakpersoneel is hiervoor beschikbaar en in het aanbod inbegrepen. Extra inzet is 
met name gewenst bij open dagen/avonden. Tijdens overige evenementen is met name 
flexibiliteit m.b.t. het moment van uitvoeren en de uit te voeren werkzaamheden benodigd.  
 
Onderstaand een indicatie van het aantal evenementen per jaar: 
 
De Mavo Zoetermeer:    10 dagen activiteiten per jaar, waaronder o.a. open avonden, 

ouderavonden en evenementen 
 
Het Picasso Lyceum: 25 dagen activiteiten per jaar, waaronder o.a. open 

dagen/avonden, informatieavonden, ouderavonden, 
schoolfeesten (nachtelijke schoonmaak niet benodigd) 

 
Het Stedelijk College      25 dagen activiteiten, exclusief examens, per jaar waaronder 

o.a. open dagen, ouderavonden, verschillende activiteiten in de 
avonduren. 

 
Schoonmaakwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op de volgende tijden: 
De Mavo Zoetermeer   Werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur 
Het Picasso Lyceum   Werkdagen van 17.00 tot 19.00 uur 
Het Beroepscollege Zoetermeer Werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur 
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2.3.5.4       Vloeronderhoud 
Periodiek vloeronderhoud maakt deel uit van de vaste aanneemsom en vindt vijfmaal per 
jaar (voor alle locaties), op afroep in een schoolvakantie, plaats. Eénmaal per jaar worden de 
vloeren in de was gezet, m.u.v. de aularuimten van het Stedelijk College en de Mavo 
Zoetermeer, deze worden 2 maal per jaar in de was gezet. Onder het vloeronderhoud vallen 
óók de tribune en houten trappen van het Picasso Lyceum. Het vloeronderhoud dient door 
daartoe gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden. Het dagelijks schoonmaken van de 
vloeren (stofzuigen, dweilen, etc.) behoort tot de reguliere schoonmaakdienstverlening. De 
Leverancier zorgt ervoor dat de lokalen en ruimtes waar vloeronderhoud uitgevoerd dient te 
worden, worden uitgeruimd voorafgaand aan het vloeronderhoud. Na afloop van het 
vloeronderhoud, op het moment dat de vloer weer droog is en weer betreden mag worden, 
worden de lokalen en ruimtes weer ingeruimd door de Leverancier (gelijkwaardig aan de 
situatie van voor het uitruimen). 
 
2.3.5.5  Schoonmaakmiddelen 
Opdrachtgever wil ontzorgd worden op het gebied van schoonmaak. De milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen die gebruikt worden, voor het uitvoeren van de gevraagde 
schoonmaakdienstverlening door Opdrachtnemer, dienen volledig in de prijs te zijn 
opgenomen. Er wordt per locatie een beperkte ruimte beschikbaar gesteld voor de opslag 
van een kleine voorraad schoonmaakmiddelen en voor (een) eventuele schoonmaakkar(ren) 
waar dit nodig is. 
 
2.3.5.6  Sanitaire voorzieningen 
Het verzorgen van het bijvullen van sanitaire voorzieningen op de locaties door 
Opdrachtnemer, dienen volledig in de prijs te zijn opgenomen. opdrachtgever draagt zelf de  
verantwoordelijkheid voor de aanschaf van de materialen (handdoekjes, toiletpapier, zeep, 
etc.) die nodig zijn voor het vullen van de sanitaire voorzieningen. Echter verschaft 
opdrachtgever het schoonmaakpersoneel van opdrachtnemer toegang tot de ruimte waar 
deze producten liggen opgeslagen (per locatie). 
 
Op enkele locaties zijn in de sanitaire ruimtes voor leerlingen luchtdrogers aanwezig. Deze 
luchtdrogers zijn in eigen beheer bij opdrachtgever.  
 
2.3.5.7  Communicatie en overleg 
Communicatie tussen partijen zal op diverse niveaus en momenten plaatsvinden. 
Opdrachtgever wenst per perceel één centraal aanspreekpunt t.b.v. het gehele contract. 
Korte lijnen en heldere communicatie is belangrijk. Overleg vindt plaats op een door 
opdrachtgever aan te geven locatie.  
 
2.3.5.8  Personele inzet 
Opdrachtgever verwacht dat de Inschrijver voor de uitvoering van de dienstverlening 
voldoende medewerkers zal inzetten die geschikt zijn voor een correcte uitvoering van de 
genoemde dienstverlening. Leverancier zorgt voor gekwalificeerd schoonmaakpersoneel en 
besteedt aandacht aan de begeleiding, training en opleiding van haar 
schoonmaakpersoneel. De objectleider/-ster is periodiek fysiek aanwezig voor de aansturing 
van het personeel (op alle locaties). Er is goede aansturing van- en toezicht op het 
schoonmaakpersoneel vanuit de Leverancier. Inschrijver levert van al het in te zetten 
schoonmaakpersoneel een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan bij Opdrachtgever. De 
VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden. 
 
Opdrachtgever vindt het zeer belangrijk dat het schoonmaakpersoneel zich betrokken en 
verbonden voelt met SSVOZ en de locatie waar zij werkzaam zijn. Hierbij is het van belang 
dat de Leverancier aandacht besteedt aan de tevredenheid van zijn personeel en het verloop 
van personeel. Tevens verwacht Opdrachtgever een flexibele houding van het 
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schoonmaakpersoneel en de leverancier m.b.t. uit te voeren werkzaamheden (inzicht, 
initiatief en meedenken) en evenementen (zoals ouderavonden en open dagen). 
 
2.3.5.9  Inzet eigen personeel SSVOZ 
Opdrachtgever heeft één medewerker die naast zijn reguliere werkzaamheden binnen 
SSVOZ ook ingezet dient te worden door Opdrachtnemer voor de uitvoering van 
schoonmaakwerkzaamheden. De kosten voor de inzet van deze medewerker t.b.v. het 
schoonmaakwerk is voor rekening van Opdrachtnemer en dienen volledig in de prijs te zijn 
opgenomen. Dit geldt tevens als de betreffende medewerker, door Opdrachtnemer, wordt  
ingezet tijdens vakantieperiodes. Het uurtarief van deze medewerker bedraagt momenteel  
€ 14,24 exclusief werkgeverslasten. In de huidige situatie wordt de medewerker voor 2 uur 
per dag per week door het schoonmaakbedrijf ingezet (40x5x2= 400 uur). Dit is exclusief de 
inzet in de vakantieperiodes. 
 
2.3.5.10 Facturatie dienstverlening 
Opdrachtgever streeft ernaar het aantal facturen te verminderen, voor de reguliere 
schoonmaakdienstverlening. Opdrachtgever wil één verzamelfactuur ontvangen. 
Opdrachtnemer dient per maand, achteraf, kosteloos de geleverde dienstverlening te 
factureren.  
 
 
2.4  Uitbreiding en afstoten van locaties / m2 op locaties 
Voor locaties van SSVOZ die in de toekomst worden uitgebreid, door bijv. nieuwbouw, 
aanvullende locaties/ruimtes, tijdelijke locaties of dependances, is het mogelijk om deze 
uitbreidingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst of voor de duur van de uitbreiding 
van de desbetreffende locatie, met een maximum van 500m2 per jaar, aan te sluiten bij de 
nieuw af te sluiten Overeenkomst.  
In het geval de uitbreiding meer dan 500m2 per jaar betreft is het mogelijk om deze 
uitbreidingen, gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst of voor de duur van 
de uitbreiding, aan te sluiten bij de nieuw af te sluiten Overeenkomst  tegen een in de 
Aanbesteding vastgesteld uurtarief, Hiervoor wordt aan Leverancier een vast uurtarief 
gevraagd. Dit uurtarief dient gelijk te zijn aan het uurtarief waarmee de prijzen per locatie 
bepaald zijn. Dit is het uurtarief waartegen uitbreidingen toegevoegd kunnen worden 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het aantal uren dat benodigd is voor het 
schoonmaken van de uitbreiding van een locatie zal in onderling overleg tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaald worden.  
 
Locaties van SSVOZ die wellicht in de toekomst (deels) worden afgestoten of (deels) worden 
gesloten kunnen voor de op dat moment resterende looptijd uit de Overeenkomst worden 
gehaald. Opdrachtgever laat dit schriftelijk, minimaal drie maanden hieraan voorafgaand, 
aan Opdrachtnemer weten.  
In het geval de afstoting meer dan 500m2 per jaar betreft is het mogelijk om deze downsizing 
van de desbetreffende locatie, tegen een in de Aanbesteding vastgesteld uurtarief, af te 
trekken bij de nieuw af te sluiten overeenkomst. Hiervoor wordt dan het vast uurtarief 
waarmee de prijzen per locatie bepaald zijn gehanteerd.  
 
Meer-/minderwerk 
Er kan sprake zijn inkrimping en/of uitbreiding van de uit te besteden werkzaamheden met 
betrekking tot werkprogramma’s, locaties en/of de bezettingsgraden. Alle gevallen dienen na 
aanvraag door SSVOZ aangepast te worden in de overeenkomst, tegen de geldende 
tarieven en normen.  
Indien er sprake is van meer- of minderwerk dient het schoonmaakbedrijf op basis van de 
aan te passen calculatiemodellen de nieuwe prijzen in kaart te brengen.  
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Aanpassingen in de werkprogramma’s dienen per eerste van de maand doorgevoerd te 
worden, na akkoord van SSVOZ. SSVOZ meldt de aanpassing minimaal twee weken 
voorafgaand aan de doorvoering.    
 
 
2.5 Performance management en meten kwaliteit serviceniveau 
Voor de start zal de schoonmaakkwaliteit met behulp van een nulmeting worden vastgesteld. 
De kosten voor het uitvoeren van de nulmeting en het naar standaard brengen van de 
schoonmaakkwaliteit is voor rekening van opdrachtnemer en dient te zijn opgenomen in de 
prijs. Voor het op standaard brengen van de schoonmaakkwaliteit krijgt de leverancier één 
(1) maand de tijd na uitvoering van de nulmeting, echter uiterlijk binnen drie maanden na 
aanvang van de overeenkomst. De kwaliteit van het geleverde schoonmaakwerk wordt 
beoordeeld volgens het VSR-KMS systeem.  
 
Aan het einde van de contractperiode zal wederom met behulp van een nulmeting de 
schoonmaakkwaliteit worden vastgesteld.  
 
2.5.1 Procescontrole 
Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer dat zij op eenvoudige wijze kan vaststellen of 
het schoonmaakproces naar wens verloopt. Voor de dagelijkse procesbewaking acht 
opdrachtgever het van belang dat leverancier het DKS of een vergelijkbaar systeem toepast. 
U dient middels een managementrapportage aantoonbaar te maken dat de 
procesbeheersing conform afspraak wordt uitgevoerd.  
 
Naast hetgeen beschreven is onder ‘Contractbeheersing’ vindt er tevens, eens per kwartaal 
per locatie, een tussentijdse inspectie plaats door een medewerker van opdrachtgever en de 
objectleider/-ster van de desbetreffende locatie.  
 
2.5.2 Contractbeheersing 
Op initiatief van opdrachtgever, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtnemer, 
worden kwaliteitsmetingen uitgevoerd door een nader te bepalen partij. Hierbij wordt een 
steekproef uitgevoerd om de kwaliteit te meten, conform het VSR-KMS systeem. 
 
Voorafgaand aan de eerste kwaliteitsmeting worden door opdrachtgever, in samenwerking 
met de partij die de audit gaat uitvoeren, de kwaliteitsniveaus per ruimte bepaald variërend 
van 1 tot 6 (hoe hoger het kwaliteitsniveau, des te lager het aantal toegestane vervuilingen 
na schoonmaak). 
De volgende AQL-normen worden daarbij gehanteerd: 

• Kantoren 7% 
• Sanitair 4% 
• Verkeersruimten 7% 
• Leslokalen 7% 

 
De kosten voor de VSR-KMS kwaliteitsmetingen zijn niet opgenomen in de aangeboden prijs 
van Inschrijver. De kosten worden na uitvoering van de kwaliteitsmeting voor 50% doorbelast 
aan opdrachtgever en voor 50% aan opdrachtnemer. 
 
De desbetreffende locaties worden door opdrachtnemer geïnventariseerd. Opdrachtnemer 
draagt tevens zorg voor het actueel houden van deze gegevens. De inventarisatiegegevens 
dienen schriftelijk en digitaal beschikbaar te worden gesteld aan opdrachtgever. De 
inventarisaties en kwaliteitsmetingen conform het VSR-KMS systeem, dienen te worden 
uitgevoerd door gediplomeerde inspecteurs en -controleurs. 
Na iedere kwaliteitsmeting dienen de resultaten binnen één week schriftelijk gerapporteerd te 
worden aan opdrachtgever. In de rapportage dient, indien daarvoor redenen aanwezig zijn, 
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te worden aangegeven welke maatregelen er zijn of worden genomen om eventuele 
onvoldoendes te herstellen.  
 
Inschrijver dient te beschrijven hoe u het kwaliteitsniveau waarborgt van de locaties. Verder 
dient u  uw keuze voor een onafhankelijke partij weer te geven ten behoeve van de 
kwaliteitaudits, inclusief een indicatie van de kosten van een VSR-KMS controle per locatie. 
Opdrachtgever kan besluiten een andere partij te kiezen ten behoeve van het uitvoeren van 
de kwaliteitaudits.  
 
Inschrijver beschrijft een voorstel voor de nadere uitwerking van een SLA (Service Level 
Agreement), inclusief KPI’s en de wijze van meten van deze KPI’s Deze zullen tussen de 
beoogd opdrachtnemer en opdrachtgever nader worden afgestemd waarna de voortgang 
gevolgd zal worden in de tijd. Afwijkingen op de dienstverlening dienen zichtbaar te worden, 
waarna acties voor verbeteringen en optimalisatiemogelijkheden worden benoemd.  
 
 
2.6 Malusregeling 
Opdrachtgever wil graag met opdrachtnemer een malus regeling overeenkomen betreffende 
de kwaliteitscontroles VSR-KMS. Indien er tijdens een VSR-KMS kwaliteitsmeting een 
onvoldoende resultaat wordt behaald in één of meerdere ruimtecategorieën zal Leverancier 
er voor zorgen dat binnen vijf (5) werkdagen na de controledatum, de kwaliteit weer voldoet 
aan het overeengekomen niveau. Aansluitend op deze periode zal er binnen vijf (5) 
werkdagen een hercontrole plaatsvinden in alle ruimtecategorieën door de nader te bepalen 
onafhankelijke partij. Indien deze 1e hercontrole eveneens een onvoldoende resultaat geeft is 
opdrachtgever gerechtigd 15% in mindering te brengen op de schoonmaakkosten van de 
eerst volgende factuur. De kosten voor de hercontrole komen voor rekening van 
opdrachtnemer.  
 
Indien er tijdens de tweede kwaliteitsmeting een onvoldoende resultaat wordt behaald in één 
of meerdere ruimtecategorieën zal leverancier er voor zorgen dat binnen drie (3) werkdagen 
na de controledatum, de kwaliteit weer voldoet aan het overeengekomen niveau. Aansluitend 
op deze periode zal er binnen vijf (5) werkdagen een hercontrole plaatsvinden in alle 
ruimtecategorieën door de nader te bepalen onafhankelijke partij. 
Indien een 2e hercontrole nogmaals met een onvoldoende resultaat wordt beoordeeld is 
opdrachtgever gerechtigd 75% in mindering te brengen op de schoonmaakkosten van de 
eerst volgende factuur. De kosten voor de hercontrole komen (wederom) voor rekening van 
opdrachtnemer.  
 
Indien er tijdens de derde kwaliteitsmeting een onvoldoende resultaat wordt behaald in één 
of meerdere ruimtecategorieën zal Leverancier er voor zorgen dat binnen één (1) werkdag 
na de controledatum, de kwaliteit weer voldoet aan het overeengekomen niveau. Aansluitend 
op deze periode zal er binnen drie (3) werkdagen een hercontrole plaatsvinden in alle 
ruimtecategorieën door de nader te bepalen onafhankelijke partij. 
Indien een 3e hercontrole wederom met een onvoldoende resultaat wordt beoordeeld wordt 
dit gezien als een wanprestatie. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang of uiterlijk binnen een termijn van twee weken na de controle, een nader 
aan te geven datum van beëindiging van de overeenkomst vast te stellen door middel van 
een aangetekend schrijven aan opdrachtnemer.  
 
 

3. Schouwing locaties 
Voor geïnteresseerde Inschrijvers zal er een schouwing plaatsvinden. De schouwing vindt 
plaats op desbetreffende locaties op 18 september 2019 vanaf 09.00 uur. 
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Voor het bijwonen van de schouw dient u zich schriftelijk aan te melden. Per organisatie is 
het toegestaan één persoon deel te laten deelnemen aan de schouwing. Uw aanmelding 
kunt u, voor 16 september 12.00 uur, mailen naar p.vandenobelen@ssvoz.nl. 
 
 

4. Nulmeting 
SSVOZ wenst na gunning een nulmeting uit te laten voeren door de zittende en de nieuwe 
leverancier. Tijdens deze ronde wordt eventueel achterstalligonderhoud door de nieuwe 
Opdrachtnemer genoteerd en worden er afspraken gemaakt over het herstellen hiervan tot 
een nul niveau. SSVOZ ontvangt na de nulmeting binnen 5 werkdagen een afschrift van het 
rapport, inclusief de actiepunten. SSVOZ gaat bij ingang van het contract er vanuit dat er 
sprake is van een nul niveau van de locaties. Op dit moment is er geen sprake van 
geconstateerd achterstalligonderhoud en/of materiaalfouten.  
 
 

5. Geschiktheid en gunningsprocedure 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de overeenkomst voldoet de 
inschrijver aan het gestelde in het aanbestedingsdocument en zijn er geen 
uitsluitingsgronden op de inschrijver van toepassing.  
Daarnaast voldoet de inschrijver aan de gestelde geschiktheidseisen. 
 
Vervolgens wordt de inschrijving beoordeeld op basis van het gunningscriterium: de beste 
prijs / kwaliteitverhouding. (kwaliteit) 
 
 
5.1 Beoordeling prijs 
Deze gunningsformule bevat geen prijscomponent.  
 
Prijzen 
Er is een budget bepaald voor de schoonmaakdienstverlening, deze is vastgesteld op  
€ 332.500,- inclusief BTW. 
 
Indexatie 
Eenmaal per jaar, voor het eerst per 1 januari 2021, kunnen de prijzen worden geïndexeerd. 
Basis voor indexatie is de (materiële) lumpsumbekostiging van SSVOZ. Indexeringen dienen 
schriftelijk twee maanden voor ingang van de indexering ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan SSVOZ.  
 
Varianten 
Het indienen van varianten is niet toegestaan. Varianten worden niet beoordeeld.  
 
 
5.2 Kwaliteitswaarde gunningscriteria 
Van inschrijvingen die voldoen aan de eisen ten aanzien van de opdracht worden de 
antwoorden op de vragen beoordeeld. Dat gebeurt aan de hand van het vastgestelde 
beoordelingskader.  
 
In onderstaande tabel staan per criterium de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde 
vermeld.  
 

Cijfer Omschrijving Waardering 
 

10 Uitmuntend 100% van het aantal te behalen punten  
8 Goed 80% van het aantal te behalen punten  
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6 Voldoende 60% van het aantal te behalen punten 

3 Onvoldoende 30% van het aantal te behalen punten 
0 Slecht / Geen 

beschrijving 
Geen toegekende punten 

- Een beoordelaar is niet verplicht het maximum aantal te behalen punten toe te kennen aan een 
criterium. 

 
De beoordeling van de kwaliteitscriteria is in handen van een beoordelingsteam van 
materiedeskundigen van de opdrachtgever. De leden van het beoordelingsteam zullen de 
inhoudelijke documenten individueel beoordelen en een voorlopige score hieraan toekennen. 
 
Daar waar de beoordeling op basis van punten plaatsvindt, wordt de beoordeling van de 
inschrijvingen door elk individueel lid van het beoordelingsteam besproken in een plenaire 
bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt op basis van consensus de definitieve score 
vastgesteld. De beoordeling van elk lid telt hierbij even zwaar, waarbij de leden van het 
beoordelingsteam toetsen of zij de beoordelingsmethodiek juist en op gelijke wijze hebben 
toegepast. De scores worden daarna digitaal verwerkt in de beoordelingsmatrix, waarmee de 
definitieve scores voor de inhoudelijke documenten zijn vastgesteld.  
 
 
5.3 Rangschikking 
De inschrijvingen worden gerangschikt, waarbij de inschrijver met het hoogste aantal punten 
voor kwaliteit op de eerste plaats staat.  
 
Wanneer er twee inschrijvers hetzelfde puntenaantal behaald hebben, zal de winnende partij 
bepaald worden door middel van loting.  
 
 

6. Gunningsprocedure 
Alle inschrijvers ontvangen (per post en per e-mail) bericht over de gunningsbeslissing. Dit 
bericht houdt geen aanvaarding in van het aanbod van de Inschrijver die de inschrijving met 
de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan. Door dit bericht komt derhalve geen 
overeenkomst tot stand als bedoeld in artikel 6:217 BW.  
 
De inschrijver van wie de inschrijving is afgewezen, ontvangt in dit zelfde bericht de 
motivering van afwijzing, waarbij de naam van de inschrijver, die de inschrijving met de beste 
prijs-kwaliteit verhouding heeft gedaan, wordt vermeld alsmede de kenmerk(en) en 
voorde(e)l(en) van de winnende inschrijving ten opzichte van hun eigen Inschrijving. 
 
Bezwaar tegen de afwijzing dient op straffe van verval van recht, kenbaar gemaakt te 
worden conform het bepaalde in onderstaande paragraaf. 
 
 

7. Gelegenheid voor vragen en bezwaar 
Bij een eventuele afwijzing van een Inschrijving zijn de redenen voor de afwijzing vermeld. 
Vanaf de datum van verzending van de gunningsbeslissing is er gedurende 20 
kalenderdagen gelegenheid, op straffe van verval van recht, uw bezwaren ten aanzien van 
deze gunningsbeslissing kenbaar te maken door betekening van een dagvaarding aan de 
Aanbestedende dienst en het zenden van een kopie van deze dagvaarding aan de 
contactpersoon van Aanbestedende dienst zoals genoemd in paragraaf .. Betekening van de 
dagvaarding na genoemde termijn leidt tot niet ontvankelijkheid van de vordering. 
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Indien na verstrijken van deze termijn van 20 kalenderdagen geen bezwaren zijn ingediend, 
zal een aanvang worden gemaakt met de contractbesprekingen met de Inschrijver waarmee 
de overheidsopdracht, naar verwachting, zal worden afgesloten.  
 
 


