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1 Begrippenlijst 

In dit Beschrijvend document wordt mogelijk gebruik gemaakt van de navolgende begrippen. 

Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt 

ook het meervoud daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het 

enkelvoud daaronder begrepen. 
 

Begrip Beschrijving 

Aanbestedende dienst Gemeente Montferland. 

Aanbestedingsdocumenten De documenten die door of namens Gemeente Montferland zijn 

opgesteld ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure. Deze bestaan 

uit: 

• De Aankondiging. 

• Het Beschrijvend document. 

• Publicatie Negometrix, inclusief bijlagen. 

• Eventuele Nota(’s) van Inlichtingen. 

Aankondiging De formele Aankondiging van de Opdracht in het Supplement op het 

Publicatieblad van de Europese Unie (http://ted.europa.eu) en op 

TenderNed (www.tenderned.nl)  

Beschrijvend document Document waarin gemeente Montferland onder andere de Opdracht, 

de te volgen aanbestedingsprocedure, de geschiktheidcriteria, de 

gunningcriteria en het beoordelingsmodel hebben beschreven en 

toegelicht. 

Bijlage Aanhangsel bij het Beschrijvend document dat volledig deel uitmaakt van 

de Aanbestedingsdocumenten als ook van de overeenkomst. 

Combinatie Twee of meer ondernemingen die een gezamenlijke Inschrijving indienen, 

waarbij de ondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het 

juist en volledig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de 

overeenkomst. De beleidsregels combinatieovereenkomsten zijn van 

toepassing. 

Combinant Een ieder die deel uitmaakt van de inschrijvende Combinatie. 

Derde Elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht de juridische aard van de 

banden met die natuurlijke persoon of rechtspersoon. 

Gemeente Gemeente Montferland. 

Geschiktheidcriteria 

 

Minimumeis(en) die betrekking hebben op de hoedanigheid van de 

Inschrijver.  

Gunningcriteria De inhoudelijke criteria voor de keuze van de winnende Inschrijving. 

Inschrijver De onderneming die een Inschrijving indient die gebaseerd is op de 

Aanbestedingsdocumenten. 

Inschrijving De aanbieding c.q. offerte van de Inschrijver die is gebaseerd op de 

Aanbestedingsdocumenten, inclusief alle Bijlagen en documenten die zijn 

ingediend ten behoeve van de aanbesteding om de Opdracht gegund te 

krijgen. 
 

  

http://ted.europa.eu/
http://www.tenderned.nl/
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Begrip Beschrijving 

Inschrijvings- en 

procedurevoorschriften 

De voor deze aanbesteding in acht te nemen voorschriften en 

uitgangspunten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure.  

Manipulatieve Inschrijving De Inschrijver maakt op een zodanige wijze gebruik van de 

puntentoerekening en wegingsfactoren dat het beoordelingssysteem niet 

meer werkt. 

Minimumeisen Eisen van kwalitatieve aard waaraan een Inschrijver dient te voldoen, om 

voor deelneming aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking te 

kunnen komen. 

Nota van Inlichtingen De vragen die zijn gesteld door de Inschrijvers met de antwoorden vanuit 

Gemeente Montferland. 

Onderaannemer Een ondernemer waarop een Inschrijver in verband met de financiële 

draagkracht/technische bekwaamheid en/of de uitvoering van de 

opdracht een beroep wil doen. Freelance personeel en toeleveranciers 

vallen hier uitdrukkelijk niet onder. 

Opdracht Het realiseren van een Integrale telecommunicatievoorziening voor 

Gemeente Montferland. Hierbij gaat het om de levering, de installatie, 

het projectmanagement, de gebruikerstrainingen en het onderhoud 

voor meerdere jaren. 

Opdrachtgever De Opdrachtgever van de overeenkomst, zijnde Gemeente Montferland. 

Opdrachtnemer De inschrijvende onderneming c.q. combinatie aan wie de 

overheidsopdracht voor de Opdracht definitief zal worden gegund. 

Openbare procedure De aanbestedingsprocedure waarbij alle belangstellende ondernemers 

mogen inschrijven. 

Overeenkomst 

 

Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer, gebaseerd op wat is gevraagd en is aangeboden.  

Programma van Eisen Beschrijving van de Opdracht, bestaande uit functionele- en technische 

specificaties die Gemeente Montferland heeft opgesteld, die deel 

uitmaakt van de Aanbestedingsdocumenten. 

Uitsluitingsgronden 

 

Kwalitatieve maatstaven (criteria) die zien op omstandigheden die de 

(persoon van de) Inschrijver betreffen en die diens uitsluiting van 

deelname aan een aanbestedingsprocedure in het algemeen kunnen 

rechtvaardigen. 
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2 Inleiding 

2.1 Gemeente Montferland 

De Achterhoekse gemeente Montferland, met haar 35.000 inwoners, is een landelijke, groene 

gemeente die de vitaliteit en eigenheid van haar kernen hoog in het vaandel heeft staan. Toerisme 

en recreatie vormen samen met de landbouw de economische basis. De ligging tussen het 

Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Doetinchem en de Duitse grens maakt Montferland bovendien een 

aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Mede hierdoor kent de gemeente Montferland een 

aantal industriegebieden. De gemeente denkt en werkt kerngericht en streeft voor haar burgers een 

hoog niveau van dienstverlening na. De gemeentelijke organisatie telt ongeveer 350 medewerkers, 

verdeeld over 8 afdelingen. 

 

2.2 Aanbesteding integrale telecommunicatievoorziening 

Gemeente Montferland (hierna tevens te noemen: “(de) gemeente”) gaat haar telefonie-

infrastructuur aanbesteden. Er is besloten om de aanbesteding Europees openbaar uit te voeren. 

Deze is aangekondigd op TenderNed (www.tenderned.nl). Daarnaast is de Aankondiging gepubliceerd 

in het publicatieblad van de Europese Unie http://ted.publications.eu.int. Alle Aanbestedings-

documenten zijn uitsluitend via www.negometrix.nl te downloaden. 

 

Dit Beschrijvend document geeft een beschrijving van en toelichting op de Opdracht, de te volgen 

procedure, de geschiktheidcriteria, de gunningcriteria en het beoordelingmodel. De aanbesteding 

van de Opdracht vindt plaats op grond van de Aanbestedingswet 2012 (AW). In deze wet zijn de 

Europese bepalingen uit de Richtlijn (2014/24/EU, vastgesteld op 26 februari 2014) 

geïmplementeerd.  

 
Deze aanbesteding heeft tot doel om te komen tot één opdracht voor levering, installatie, 

programmering en bedrijfsklaar opleveren van een integrale telecommunicatievoorziening voor de 

gemeente, inclusief service- en onderhoud diensten. Het betreft een overeenkomst voor de duur van 

drie (3) jaar, met de optie tot twee (2) keer verlengen met een (1) jaar.  

  

http://www.tenderned.nl/
http://ted.publications.eu.int/
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3 Opdracht 
 

3.1 Huidige situatie 
 

3.1.1 Telefonie-infrastructuur 

De telefonie-infrastructuur van gemeente Montferland is opgebouwd rondom Het Nieuwe Werken 

(HNW). In het gemeentehuis wordt flexibel gewerkt. Een medewerker heeft geen eigen vaste plek, 

uitzonderingen daargelaten. De ontmoeting en samenwerking (tussen verschillende afdelingen) 

wordt hiermee gestimuleerd. 

 

Vanuit de visie om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen communiceren beschikt de medewerker 

maar over één device, een smartphone. Om de bereikbaarheid en communicatiestromen optimaal te 

kunnen managen is de smartphone(gebruiker) volledig geïntegreerd met de telefonieomgeving. Al 

het inkomende en uitgaande telefoonverkeer verloopt hierbij via de centrale telefonieomgeving. 

Deze wordt gefaciliteerd vanuit de cloud. Door de integratie beschikt de smartphone gebruiker over 

telefoniefaciliteiten vanuit de telefonieomgeving (vast-mobiel integratie). Vaste telefoons zijn enkel 

ingezet voor specifieke functies en taken waarbij een smartphone niet volstaat, niet is vereist of niet 

past vanuit ergonomisch oogpunt (o.a. KCC).  

 

3.1.2 Telefonische bereikbaarheid 

De gemeente is te bereiken via het centrale nummer 0316 - 291 391. Oproepen via deze nummers 

worden middels een keuzemenu geleid naar de juiste afdeling. Opzet keuzemenu: 

• Toets 1: vragen over een bijstandsuitkering of andere inkomensondersteuning. 

• Toets 2: vragen over reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. 

• Toets 3: vragen over bouwzaken. 

• Toets 4: vragen over gemeentebelastingen en WOZ. 

• Toets 5: vragen over WMO, begeleiding en ondersteuning of hulp aan ouders en kinderen. 

• Voor alle overige vragen blijf aan de lijn.  

 

Aan de hand van de gemaakte keuze wordt de beller doorverbonden naar een groepsnummer van de 

bijbehorende afdeling (ACD). Binnen de ACD groep wordt de oproep op basis van een cyclische 

routering verdeeld onder de gebruikers. Deze beschikken enkel over een smartphone. Via een APP 

op de smartphone kan de gebruiker zich aan- en afmelden op de ACD groep. Via de APP heeft de 

gebruiker een duidelijk beeld of deze wel of niet is aangemeld binnen de groep.  

 

Wordt er geen keuze gemaakt, dan wordt de oproep afgeleverd bij het KCC c.q. het callcenter. De 

KCC medewerkers beschikken over een vaste werkplek. Deze bestaat uit een vaste telefoon, een 

callcenterapplicatie en callcenterfaciliteiten.  

 

Iedere (ambulante) medewerker is van buitenaf te bereiken via een persoonlijk doorkiesnummer en 

intern via een verkort nummer. Bij uitgaande oproepen stuurt de medewerker naar eigen inzicht het 

centrale nummer, het persoonlijke vaste nummer of het persoonlijke 06 nummer mee. 
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3.2 Nieuwe situatie 

De gemeente wil het huidige telefonische bereikbaarheidsmodel intact houden. De uitgevraagde 

integrale telecommunicatievoorziening dient hier derhalve in te voorzien. Daarbij gaat de aandacht 

specifiek uit naar: 

• Callcenter faciliteit voor het KCC. 

• ACD faciliteit voor de afdelingen achter het keuzemenu. De ACD groep wordt gevormd door 

mobiele gebruikers. Deze kunnen zich via een APP op de smartphone eenvoudig aan- en 

afmelden op de ACD groep en hebben via de APP inzicht in de status (aan- of afgemeld). 

• Vast-mobiel integratie voor het merendeel van de gebruikers met een smartphone. Enkele 

belangrijke punten in relatie tot deze smartphone gebruikers zijn:  

o De oplossing vereist een smartphone-integratie op SIM-niveau. Er is geen cliënt (lees: APP) 

benodigd op de smartphone voor de opbouw van gesprekken. Dit betekent dat "bellen en 

gebeld worden" op basis van de native dialer van het toestel wordt gerealiseerd. Daarbij 

stuurt de medewerker bij uitgaande oproepen naar eigen inzicht het centrale nummer, het 

persoonlijke vaste nummer of het persoonlijke 06 nummer mee. 

o De gebruiker gedraagt zich als een interne gebruiker binnen de telecommunicatievoorziening 

en is daarbij via een intern / verkort nummer te bereiken. 

o De gebruiker beschikt over één toestel (smartphone), een vast telefoonnummer 

(doorkiesnummer), een verkort intern  nummer en een persoonlijke voicemail (voice to e-

mail). 

o Bij inkomende oproepen wordt het nummer van de beller getoond. 

o Doordat de smartphone een interne toestelaansluiting is, kan gebruik worden gemaakt van 

de routeringmogelijkheden van de integrale telecommunicatievoorziening. 

o De smartphone gebruiker beschikt over diverse telecommunicatiefaciliteiten middels een 

APP (eisen zie Negometrix tender).  

o Onbeperkt bellen binnen NL, onbeperkt bellen van NL naar EU en kosteloos afhandelen van 

telefoonverkeer vanuit de gemeentelijke locaties (gemeentehuis in Didam, gemeenteloket in 

’s-Heerenberg en gemeentewerf in Beek) naar een mobiele collega.  

o De gebruiker beschikt over SMS en Whatsapp faciliteiten en kan tevens bereikt worden via 

het persoonlijke 06 nummer. 

• Een fax to e-mail oplossing op het centrale faxnummer 0316 - 291388. 

 

Het programma van eisen (zie tender in Negometrix) beschrijft de uitgangspunten van de totale 

oplossing voor de gemeente.  
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4 Integrale telecommunicatievoorziening:  configuratie 

4.1 Algemeen 

Er is voor gekozen om één integrale telecommunicatievoorziening uit te vragen. Hierdoor heeft de 

gemeente één leverancier, één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke voor de complete 

omgeving en de gevraagde dienst. De leverancier moet in staat zijn om de kerncomponenten 

telefonieomgeving, vaste telefonie-infrastructuur, mobiele telefonie-infrastructuur, vast-mobiel 

integratie, callcenter omgeving etc. samen te brengen en als één oplossing compleet aan te bieden, 

te implementeren, op te leveren en service en onderhoud hierop te verlenen gedurende de looptijd 

van de uit deze aanbesteding voortvloeiende overeenkomst (looptijd 3 jaar, met de optie tot 2 maal 

verlengen met 1 jaar). 

 

De vereiste en door Inschrijver aan te bieden onderdelen en aantallen zijn beschreven in de tabellen 

in paragraaf 4.2. Alle inhoudelijke eisen die Opdrachtgever stelt ten aanzien van deze onderdelen zijn 

terug te vinden in het programma van eisen (zie tender Negometrix). Daar waar er wordt 

gerefereerd naar een locatie geldt het volgende: 

• M1: gemeentehuis, Bergvredestraat 10, 6942 GK , Didam. 

• M2: gemeenteloket, Emmerikseweg 17, 7041 AV, ’s-Heerenberg. 

• M3: gemeentewerf, Leigraaf 9, 7037 DV, Beek. 

 

Opdrachtgever heeft een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de benodigde aantallen. Deze 

dienen echter ter indicatie. Inschrijver kan aan deze aantallen geen rechten ontlenen ten aanzien van 

in de inschrijving aangeboden prijzen en voorwaarden. Aantallen zoals beschreven in het 

onderliggende document kunnen op het moment van definitieve opdrachtverstrekking derhalve 

wijzigen (lees: aantallen kunnen naar beneden of naar boven worden bijgesteld). 

 

Opdrachtgever eist een schaalbare (private) cloud oplossing. Een on-premise oplossing, waarbij er 

wordt voorzien in centrale hard- en/of software op locatie, wordt derhalve niet geaccepteerd. Het is 

aan Inschrijver om hierop een passende (technische) oplossing te offreren. 

 

Buiten scope project 

Voor de nieuwe situatie mag Inschrijver ervan uitgaan dat de volgende zaken ten behoeve van het 

project beschikbaar zijn en niet aangeboden hoeven te worden (buiten scope): 

• Smartphones. 

• LAN omgevingen gemeentelijke locaties, inclusief vereiste dataswitches (Gigabit) welke voorzien 

in Power over Ethernet (PoE) en vereiste Quality of Service (QoS) / Class of Service (CoS)) ten 

behoeve van vaste telefoontoestellen. 

• WAN infrastructuur tussen gemeentelijke locaties, inclusief vereiste Quality of Service (QoS) / 

Class of Service (CoS).  

• Horizontale en verticale bekabeling, Categorie 6. 
 

In scope project 

• Er wordt een cloud gebaseerde oplossing geëist. Inschrijver dient de vereiste dataverbinding voor 

het ontsluiten van de telecommunicatievoorziening met de omgeving van de gemeente (o.a. 
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ontsluiten vaste toestellen KCC) mee te offreren. Deze investering maakt onderdeel uit van de 

inschrijving.  
 

4.2 Configuratie 
 

4.2.1 Gebruikersprofielen 

Een medewerker wordt gekoppeld aan een bepaald gebruikersprofiel. Dit profiel beschrijft over 

welke middelen en faciliteiten de gebruiker beschikt. Voor een overzicht van specifieke eisen en 

wensen met betrekking tot deze middelen en faciliteiten zie tender Negometrix. Aantallen en typen 

gebruikersprofielen: 
 
 

Gebruikersprofiel Aantal 

A Callcenter / KCC medewerker 

• Te bereiken via centraal nummer gemeente. 

• Beschikt over een persoonlijk code voor inloggen op de callcenter werkplek. 

• Beschikt op de KCC werkplek over een callcenter cliënt applicatie en een vast 

telefoontoestel.  

8 

B Standaard gebruiker 

• Te bereiken via persoonsgebonden vast telefoonnummer (in- en extern). 

• Maakt gebruik van een smartphone. 

• Beschikt over één voicemail (o.b.v. voice to e-mail). 

• Smartphone geïntegreerd met de integrale telecommunicatievoorziening op SIM-

niveau (vast-mobiel integratie): 

o Geen cliënt (lees: APP) vereist voor opbouw van gesprekken. Bellen en gebeld 

worden op basis van de native dialer. Bij uitgaande oproepen (native dialer) 

stuurt de gebruiker naar eigen inzicht het centrale nummer, het persoonlijke 

vaste nummer of het persoonlijke 06 nummer mee. 

o Intern via een verkort nummer te bereiken. 

o Tonen nummer beller bij inkomende oproepen. 

o Binnen en buiten kantoor draadloos bereikbaar middels smartphone.  

o Merendeel faciliteiten binnen de telecommunicatieomgeving ook beschikbaar 

op de smartphone (o.a. terugbellen bij bezet, oproep overname, do not disturb, 

overloop bij niet beantwoorden, overloop bij bezet, doorverbinden etc.). 

o De smartphone gebruiker beschikt over diverse telecommunicatiefaciliteiten 

middels een APP (eisen zie Negometrix tender).  

o Onbeperkt bellen binnen NL, onbeperkt bellen van NL naar EU en kosteloos 

afhandelen van telefoonverkeer vanuit de gemeentelijke locaties (gemeentehuis 

in Didam, gemeenteloket in ’s-Heerenberg en gemeentewerf in Beek) naar de 

standaard gebruiker. 

• Beschikt over SMS en Whatsapp faciliteiten en kan tevens bereikt worden via het 

persoonlijke 06 nummer. 

352 

C Standaard+ gebruiker 

• Faciliteiten zoals vermeldt bij gebruikersprofiel “Standaard gebruiker”. 

• Beschikt naast een smartphone eveneens over een vast telefoontoestel. 

• Chef / secretaresse faciliteit. 

4 
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4.2.2  Telecommunicatievoorzieningen 
 

Onderdeel Aantal Locatie Aanvulling 

Centrale componenten: 

• Telecommunicatiesysteem. 

• Systemen / applicaties divers. 

n Cloud Cloud gebaseerd (geen on-premise). 

Voorziening gebruiker type A 

(callcenter / KCC medewerker) 

8 M1 Conform eisen hoofdstuk 4 en vragengroep 

2.3 en 2.4 (Negometrix). 

 

Nb. Totaal aan bestaande / gedefinieerde 

agenten. Deze dienen onder een persoonlijke 

code te kunnen inloggen binnen de callcenter 

omgeving (niet gelijktijdig, zie ook maximaal 

aantal callcenter werkplekken). 

Voorziening gebruiker type B 

(standaard gebruiker) 

352 M1, M2, 

M3 

Conform eisen hoofdstuk 4 en vragengroep 

2.3 en 2.5 (Negometrix). 

Voorziening gebruiker type C 

(standaard+ gebruiker) 

4 M1 Conform eisen hoofdstuk 4 en vragengroep 

2.3 en 2.5 (Negometrix). 

Interactive Voice Response (IVR) 1 - Conform eisen hoofdstuk 4 en vragengroep 

2.4 (Negometrix). 

Callcenter omgeving (KCC): 

• Callcenter werkplekken 

• Voorzieningen per callcenter 

werkplek: 

o Vast IP toestel 

o Callcenter cliënt applicatie 

• Headset (draadloos) 

• Centraal wallboard (flatscreen) 

 M1 Conform eisen hoofdstuk 4 en vragengroep 

2.3 en 2.4 (Negometrix). 

5   

   

1   

1   

8   

1  Licentie (gemeente levert flatscreen). 

Basis vast (S)IP toestel 10 M1, M2, 

M3 

Toestellen voor in vergaderruimten etc.  

Specs zie vragengroep 2.3 (Negometrix). 

Uitgebreid vast (S)IP toestel 4 M1, M2, 

M3 

Toestellen voor secretaresses etc.  

Specs zie vragengroep 2.3 (Negometrix). 

Fax to e-mail 1 M1 Conform eisen vragengroep 2.3. 

Management rapportages en 

functioneel beheer 

1 Cloud Applicatie (geen server on-premise). Conform 

eisen vragengroep 2.6 en 2.7 (Negometrix). 

Service op afstand 1 Keuze Voorziening t.b.v. service op afstand. 

 
4.2.3 Vaste en mobiele infrastructuur 
 

Onderdeel Aantal Locatie Aanvulling 

SIP trunk 1 Cloud Aantal gesprekskanalen door Inschrijver te 

bepalen a.d.h.v. aangeboden concept. 

 

Huidige nummers / (doorkies)reeksen 

Opdrachtgever te porteren: 

• 0316 - 291 300 t/m 699 
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Vast-mobiel koppeling 1 Cloud T.b.v. integratie smartphones met vaste 

telefonie-infrastructuur. 

Spraak en data abonnement 

(t.b.v. functieprofiel B en C) 

 

356 - Uitgangspunten mobiele gebruikers: 

• Vast-mobiel integratie. 

• Onbeperkt bellen binnen NL. 

• Onbeperkt bellen van NL naar EU. 

• Data abonnement (4G) maakt onderdeel 

uit van een groepsbundel (geldig in EU). 

• Data totaal per maand: 178 GB 

(gebaseerd op 356 mobiele gebruikers). 

Data abonnement 

(laptops en tablets) 

25 - Te gebruiken voor laptops / PDA’s etc.: 

• Data abonnement (4G) maakt onderdeel 

uit van een groepsbundel (geldig in EU). 

• Data totaal per maand: 62,5 GB 

(gebaseerd op 25 mobiele gebruikers). 

 

4.2.4 Mobiele dekking (indoor) 
 

Onderdeel Aantal Locatie Aanvulling 

Voorziening(en) ter verbetering 

indoor mobiele dekking:  

• Indien vereist 

• Fixed price, optioneel: geen 

verplichting tot afname 

1 M1, M3 Conform eisen vragengroep 2.2 (Negometrix). 

 

4.2.5 Opleiding en instructie 
 

Onderdeel Aantal Aanvulling 

Training. 1 Inclusief. Aantallen zie vragengroep 2.8 (Negometrix). 

 

4.2.6 Installatie en projectmanagement 
 

Onderdeel Aantal Aanvulling 

In bedrijf stellen, testen, oplevering 

en acceptatie. 

1 Alle apparatuur, applicaties, vaste en mobiele 

infrastructuur volledig geïnstalleerd en werkend 

opgeleverd door leverancier. Conform eisen vragengroep 

2.9 (Negometrix). 

 

4.2.7 Service, onderhoud en software assurance 
 

Onderdeel Aantal Aanvulling 

Service, onderhoud en software 

assurance. 

1 Conform eisen vragengroep 2.10 (Negometrix). 
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5 Procedure 
 

5.1 Doel aanbesteding 

De gemeente wenst een overeenkomst voor een Integrale telecommunicatievoorziening af te sluiten 

met één Opdrachtnemer. Een voorziening waarbij vaste en mobiele telefonie functioneel en 

technisch volledig geïntegreerd zijn met elkaar.  

 

Het doel van de aanbesteding is om op een transparante wijze te komen tot een overeenkomst met 

één betrouwbare leverancier, die de opdracht uitvoert op basis van de in het programma van eisen 

omschreven eisen en voorwaarden. Voor de bepaling en invulling van de Geschiktheidcriteria en 

Gunningcriteria zijn de Europese beginselen van het aanbestedingsrecht toegepast: transparantie, 

objectiviteit, non-discriminatie, gelijkheid en proportionaliteit. Contractvorming vindt plaats met 

inachtneming van de bepalingen gunningcriteria en het beoordelingsmodel, het programma van 

eisen, de eventueel opgemaakte nota(’s) van inlichtingen en de gegunde inschrijving.  

 

Op plaatsen in het Beschrijvend document en het programma van eisen waar gesproken wordt over 

merknamen, typen, fabricageprocessen en dergelijke en waarbij het wellicht handelt om een unieke 

zaak, dient u ”of gelijkwaardig” te lezen. 

 

5.2 Motivatie geen percelen verdeling 

De onderdelen “telecommunicatievoorziening” (telefooncentrale), “vaste telefonie-infrastructuur” 

(telefoonlijnen) en “mobiele telefonie-infrastructuur” (mobiele abonnementen) zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden in relatie tot de functionele eis die Gemeente Montferland stelt aan haar 

nieuwe communicatieomgeving. Vanuit dit gegeven is de aanbesteding niet in meerdere percelen in 

de markt gezet.    

 

5.3 Planning 

Voor de doorlooptijd van de aanbesteding wordt de navolgende planning gehanteerd. Aan deze 

planning kunnen geen rechten ontleend worden. 
 

Onderdeel Einddatum en tijd 

1. Publicatie aanbesteding. 3 september 2018 

2. Mogelijkheid stellen vragen / inlichtingen (NvI). 12 september 2018 voor 12.00 uur 

3. Publicatie nota van inlichtingen. 21 september 2018 

4.  Sitesurvey / indoor dekking meting. 12 t/m 30 september 2018 

5. Uiterste datum indienen inschrijving.  14 oktober voor 12.00 uur 

6. Voornemen tot gunning: verzenden gunningvoornemen en 

afwijzingsbrieven. 

2 november 2018 

7. Bezwaarperiode 3 t/m 24 november 2018 

8. Demonstratie oplossing c.q. POC meest gerede inschrijver 

(datum POC in gezamenlijk overleg binnen aangegeven periode). 

12 t/m 14 november 2018  

(datum binnen deze periode) 

9. Definitieve gunning: verzenden definitief gunningbesluit. 27 november 2018 

10. Ondertekening overeenkomst (datum ondertekening in overleg). 3 t/m 5 december 2018 

(datum binnen deze  periode) 
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11. Projectfase (voorbereiding / uitrol). 3 januari t/m 31 maart 2019. 

12. Migratiefase (overname en nazorg). 1 t/m 5 april 2019. 

 
5.4 Publicatiemedium - digitaal aanbesteden 

De aanbesteding verloopt geheel digitaal via het inkoop- en aanbestedingsplatform Negometrix. De 

“Aankondiging Opdracht” en “Aankondiging Gegunde Opdracht” worden gepubliceerd op 

TenderNed. Dit betekent het volgende: 

• Alle documenten tot aan de contractvorming worden via Negometrix aan de inschrijvers 

verstrekt. 

• Alleen inschrijvingen die via de voor deze aanbesteding ingerichte website (Negometrix) zijn 

ingevuld worden voor deze aanbesteding geaccepteerd. Per post, e-mail, telex of fax ingediende 

inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 

• Publicatie van de “Aankondiging Opdracht” en “Aankondiging Gegunde Opdracht” verloopt via 

TenderNed, alle andere correspondentie verloopt via Negometrix. 

 

Wanneer er als antwoord geschreven tekst wordt gevraagd (in plaats van het aanvinken van een 

antwoord) dan dienen de teksten in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Wanneer er bij een vraag 

een format is toegevoegd is het niet toegestaan wijzigingen in de teksten en/of een bijlage aan te 

brengen.  

 

De Negometrix Kennisbank geeft informatie over digitaal aanbieden voor aanbieders. De verwijzing 

naar de kennisbank treft u aan onder Negometrix in de vragengroep 1.1 (zie tabblad “Vragenlijsten”) 

als onderdeel van deze aanbesteding. Mochten er onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen 

met de Negometrix Servicedesk (Tel: +31(0)85 - 2084666). Zij kunnen u ondersteunen bij technische 

vragen en het correct invullen en indienen van de digitale vragenlijst. 

 

5.5 Communicatie 

U wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk vragen te stellen. Vragen tot deze aanbesteding dienen 

middels Negometrix te worden ingediend via het tabblad “Vraag & Antwoord”. De antwoorden op de 

ingediende vragen c.q. Nota van Inlichtingen worden via dezelfde weg verstrekt aan alle inschrijvers.  

 

U dient iedere vraag afzonderlijk in te dienen en niet een document met alle vragen te uploaden. 

Reden hiervan is dat verschillende vragen aan verschillende functionarissen toegekend moeten 

kunnen worden. Bij iedere afzonderlijke vraag dient u aan te geven of het een algemene vraag 

betreft of dat deze betrekking heeft op één van de vragen binnen de geformuleerde vragenlijst onder 

Negometrix (bij iedere vraag die u stelt kunt u “Algemene vraag”, “Koppel een vraag uit vragenlijst”, 

“Koppel aan de prijslijst” of “Koppel aan de planning” aanvinken). 

  

Er is één vragenronde (zie “Planning” zoals beschreven in dit document). Alleen vragen die voor 12 

september om 12.00 uur zijn ingediend worden geanonimiseerd meegenomen in de Nota van 

Inlichtingen en beantwoord. De Nota van Inlichtingen zal uiterlijk 21 september 2018 via Negometrix 

gepubliceerd worden 
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Inschrijver stelt door het niet inwinnen van aanvullende informatie, de aanvraag en bijbehorende 

informatie toereikend te achten.  

 

5.6 Inschrijving 

De sluitingsdatum en het tijdstip voor het indienen van de inschrijving is 14 oktober 2018 om 12.00 

uur. Inschrijvingen die na dit tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het 

risico van tijdig indienen van de inschrijving en van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de 

inschrijver. Inschrijvingen die na de uiterste inschrijfdatum via Negometrix worden aangeboden 

worden geweigerd. Deze worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard.  

 

5.7 Beoordeling en gunning 
 

5.7.1 Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. De 

inschrijvingen worden beoordeeld op basis van vooraf bepaalde criteria, zoals opgenomen in dit 

Beschrijvend document. Voor een uitgebreidere toelichting zie hoofdstuk 6 “Beoordelingsmodel en 

gunningcriteria”. 

 

5.7.2 Niet gunnen 

De gemeente is niet verplicht de opdracht te gunnen. De gemeente is gerechtigd de aanbesteding op 

het door haar wenselijk geachte moment te beëindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid of 

schadeplichtigheid richting de inschrijvers leidt. De gemeente behoudt zich tevens het recht voor om 

bij een budgetoverschrijding van de ingediende aanbiedingen niet tot gunning over te gaan. 

 

5.7.3 Gelijke stand: loten 

Wanneer twee of meer inschrijvers exact dezelfde eindscore hebben behaald en om die reden voor 

gunning van de opdracht in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen de opdracht zal 

worden verstrekt. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een loting 

plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting zal worden voltrokken. De 

betreffende inschrijvers zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde aanwezig te zijn. 

 

5.7.4 Rechtsbescherming 

Het voornemen tot gunning zal aan alle inschrijvers schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Hierbij 

wordt een onderbouwing van de beslissing gegeven. In de gunningbeslissing zal vermeld worden tot 

wanneer de afgewezen inschrijvers de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen.  

 

De afgewezen inschrijvers hebben gedurende twintig kalenderdagen na dagtekening van het 

schrijven de mogelijkheid om een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning. 

De termijn van twintig dagen vangt aan de dag na verzending (per e-mail of per fax) van de 

gunningbeslissing, en eindigt op het laatste uur van de laatste dag van de termijn.  
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Wanneer een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van deze termijn een kort geding aanhangig 

heeft gemaakt, zal de gemeente in beginsel de uitkomst van deze procedure afwachten voordat er 

verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningbeslissing en ondertekening van de overeenkomst, 

tenzij er zwaarwegende belangen in het spel zijn. 

 

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding 

van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.  

 

5.8 Indienen bewijsstukken (na gunningsbesluit) 

Binnen 10 dagen na communiceren van het gunningsbesluit dient de Inschrijver aan wie de 

Aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen bewijsstukken te overleggen die 

hetgeen via het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is verklaard ondersteunen. Die 

bewijsstukken zijn:  

• Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat op het moment van 

indienen van de Inschrijving de actuele situatie weergeeft: 

o Voor Inschrijvers die in Nederland zijn gevestigd, dient een gewaarmerkt origineel uittreksel 

van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden ingediend. 

o Voor ondernemingen die buiten Nederland gevestigd zijn, dient een vergelijkbaar document 

te worden toegevoegd conform de van toepassing zijnde bepalingen van het betreffende 

land waarin de onderneming is gevestigd. 

o Indien de Inschrijver een maatschap is, legt de Inschrijver de uittreksels over van degenen die 

de maatschap vormen (indien deze zijn geregistreerd bij het handelsregister) alsmede een 

door alle maten ondertekende verklaring waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten 

behoeve van deze aanbesteding blijkt. 

o Indien de Inschrijver een Combinatie is, legt de Inschrijver uittreksels over van alle 

deelnemers in die Combinatie. 

o Indien de Inschrijver zich aanmeldt met een of meer Derden c.q. onderaannemers legt de 

Inschrijver uittreksels over van alle Derden c.q. onderaannemers. 

• Een gedragsverklaring aanbesteden die op het moment van indienen van de Inschrijving niet 

ouder is dan twee jaar. Voor het aanvragen van een gedragsverklaring aanbesteden dient de 

Inschrijver de website van Justis (www.justis.nl) te raadplegen en de instructies op te volgen die 

daarin vermeld staan ten aanzien van de aanvraag van een gedragsverklaring. 

• Een verklaring van de belastingdienst die op het moment van indienen van de Inschrijving niet 

ouder is dan zes maanden ten bewijze van het feit dat de Inschrijver heeft voldaan aan zijn 

verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking 

tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen. 

 

5.9 Geheimhouding 

Alle in het kader van deze aanbesteding door de gemeente verstrekte informatie zal vertrouwelijk 

behandeld worden. De gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

De inschrijving die u indient wordt na ontvangst eigendom van Opdrachtgever. Ook deze gegevens 

worden vertrouwelijk behandeld. 
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5.10 Tegenstrijdigheden 

Dit Beschrijvend document en alle overige verstrekte gegevens zijn met grote zorg samengesteld. 

Mocht u echter onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of onvolledigheden aantreffen dan 

wordt u dringend verzocht hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding van te maken. Na 

aanbesteding kunt u hier geen beroep meer op doen. 

 

Tijdens deze aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde nota’s 

van inlichtingen en de overige onderdelen en bijlagen van het Beschrijvend document en het 

programma van eisen zoals gevormd onder Negometrix, de nota van inlichtingen in rangorde voorgaan 

op de overige onderdelen en bijlagen van het Beschrijvend document en het programma van eisen 

zoals gevormd onder Negometrix. Indien nota van inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, 

prevaleert een later opgestelde nota van inlichtingen boven een eerder opgestelde nota van 

inlichtingen. 

 

5.11 Indoor dekking 

De huidige telefonie-infrastructuur van gemeente Montferland is opgebouwd rondom Het Nieuwe 

Werken (HNW). De medewerkers beschikken daarbij over één device, een smartphone. Ter 

waarborging van de telefonische bereikbaarheid binnen het gemeentehuis heeft KPN in 2014 een 

indoorvoorziening (DAS) geïmplementeerd. Vanaf de eerste dag dat de nieuwe oplossing in gebruik is 

genomen dient de telefonische bereikbaarheid binnen het gemeentehuis wederom gewaarborgd te 

zijn. De verantwoordelijkheid voor het bieden van een goede indoordekking ligt daarbij bij 

Inschrijver. Deze dient binnen haar aanbod rekening te houden met eventuele (nieuw) te treffen 

voorzieningen binnen het gemeentehuis (Bergvredestraat 10, 6942 GK, Didam) en de gemeentewerf 

(Leigraaf 9, 7037 DV, Beek). 

 

Acht Inschrijver het noodzakelijk om tijdens dit aanbestedingstraject een indoortraject c.q. 

dekkingsmeting op locatie (gemeentehuis) en/of check naar de capaciteit van GSM masten in de 

omgeving uit te voeren, dan dient deze dit kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.  

 

In de periode 3 t/m 21 september is er de gelegenheid om op de benoemde locatie een 

dekkingsmeting uit te voeren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 

 

Hans Volbeda 

h.volbeda@montferland.info  

0316 - 291 448 

 

Op voorhand reiken wij u plattegronden aan van het gemeentehuis en de gemeentewerf. Deze vindt 

u terug onder vraag 2.2.2 (zie tabblad “Vragenlijsten” onder Negometrix).  

 

Wijst de dekkingsmeting uit dat er geïnvesteerd dient te worden in voorzieningen, dan dient 

Inschrijver deze op te voeren (zie tabblad “Prijslijsten” onder Negometrix, onderdeel “Overig”). 

Inschrijver kan nimmer aanspraak maken op een vergoeding voor verrichte werkzaamheden in het 

kader van de dekkingsmeting.  



Gemeente Montferland :  Integrale telecommunicatievoorziening (MON-WCS-18160) 

Europese openbare aanbesteding :  beschrijvend document 
 

 

 

18 

 

6 Beoordelingsmodel en gunningcriteria 
 

6.1 Controle inschrijvingen 

Uw inschrijving wordt na opening eerst gecontroleerd op compleetheid. Vastgesteld wordt of alle 

gevraagde informatie zoals weergegeven in de Negometrix vragenlijst “Algemene voorwaarden en 

bepalingen” aanwezig is en of deze conform vraagstelling en instructie is aangeleverd. Met nadruk 

wijzen wij inschrijver op het aanleveren van de UEA (in geval van een samenwerkingsverband 

(combinatie) door iedere deelnemer afzonderlijk aan te leveren), en het kunnen voldoen aan de 

gestelde geschiktheidseisen. Indien niet aan het bovenstaande wordt voldaan is de inschrijving 

ongeldig en wordt deze ter zijde gelegd. 

 

6.2 Beoordeling inschrijvingen 

Een inschrijver dient zich aan alle knock-out eisen uit de verschillende vragengroepen te 

conformeren (zie Negometrix vraagtype KO). Wanneer een inschrijver zich niet conformeert aan een 

knock-out eis, dan wordt de inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling.  

 

Nadat is gebleken dat de inschrijving wel aan deze eisen voldoet, wordt deze door het inkoopteam 

beoordeeld. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige 

inschrijving (EMVI). Hierbij worden de inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit.  

 

6.3 Gunningcriteria 

Bij de beoordeling van de inschrijvingen worden de navolgende gunningcriteria gehanteerd: 

• Kwaliteit 60% 

• Prijs 40% 

 

De behaalde scores op prijs en kwaliteit worden gewogen volgens de hierboven aangeduide 

wegingsfactoren (score * % wegingsfactor = gewogen score). De som van de gewogen scores van de 

verschillende criteria vormt de totaalscore welke wordt afgerond op één decimaal. Op basis van deze 

afgeronde eindscore wordt het gunningbesluit genomen. 

 

6.3.1 Kwaliteit  

De beoordeling “kwaliteit” spitst zich toe op de onderdelen die zijn vermeld binnen de vragenlijst 

“Programma van eisen” (zie tabblad “Vragenlijsten” onder Negometrix). De te beoordelen 

kwaliteitsaspecten zijn derhalve allen in Negometrix opgenomen. Inschrijvers beschikken over de 

volgende informatie: 

• Per vraag het gewicht (te behalen punten) en het bijbehorende kwaliteitspercentage. 

• Per vragengroep het totale gewicht (lees: optelling alle punten van de vragen binnen deze groep) 

en het bijbehorende kwaliteitspercentage. 
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6.3.2 Prijs 

U geeft door middel van het invullen van het Inschrijfbiljet de prijs op voor de uit te voeren 

leveringen en diensten (zie tabblad “Prijslijsten” onder Negometrix). De prijs bevat alle kosten die 

nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief overhead, uitvoeringskosten, 

reiskosten, algemene kosten, winst en risico, afschrijvingskosten en dergelijke. Ook bevat de 

ingediende prijs alle kosten voor de levering van producten en diensten die het mogelijk maken om 

aan de beantwoording van de eisen en wensen tegemoet te komen. De in de beantwoording van de 

eisen en wensen opgenomen oplossingen c.q. functionaliteiten moeten ook resulteren in het 

daadwerkelijk aanbieden c.q. leveren en dus inbegrepen zijn in het financiële aanbod. 

 

Het tabblad “Prijslijsten” binnen Negometrix vormt het Inschrijfbiljet en deze dient volledig te 

worden ingevuld. De afzonderlijke bedragen op dit inschrijfbiljet vormen het totaalbedrag: Totale 

TCO over vijf jaar. Dit geldt als de aanbiedingsprijs die Opdrachtgever weegt in de totale beoordeling. 

Inschrijver dient deze totale TCO over 5 jaar te baseren, waarbij alle onderdelen / aantallen benoemd 

in hoofdstuk 4 binnen dit document zijn opgenomen. 

 

Voorwaarden 

• Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle bedragen ingevuld op het 

inschrijfbiljet. Inschrijver dient naast het inschrijfbiljet tevens een duidelijke en uitgebreide open 

calculatie / prijsopbouw in te dienen. Het totaalbedrag onder aan de streep is gebaseerd op een 

TCO van 5 jaar. Deze komt overeen met de in te dienen “open calculatie” vanuit de inschrijver . 

• Indien vanuit de inschrijver niet alle regels noodzakelijk danwel van toepassing zijn, kan/kunnen 

desbetreffende regel(s) op € 0,- worden gezet.  

• Het criterium “Prijs” wordt beoordeeld aan de hand van de hoogte van het totaalbedrag van de 

inschrijving (op basis van het tabblad “Prijslijsten”). Het totaalbedrag van de inschrijving bestaat 

uit de optelsom van de onderdelen zoals weergegeven in de tabel “Prijslijsten” (zie Negometrix). 

De afzonderlijke onderdelen zijn opgedeeld in eenmalige kosten, een basis overeenkomst voor 

de duur van 36 maanden en verlengingsopties (twee keer verlengen met 1 jaar): 

o Onderdelen die worden geleverd vanuit een dienst dienen doorberekend te worden op basis 

van de gevraagde doorlooptijd en als zodanig opgevoerd te worden binnen het Prijzenblad 

(bijvoorbeeld: totale kosten per maand cloud gebaseerde telecommunicatievoorziening x 36 

maanden = totaalbedrag onderdeel “Gebruikersprofielen telecommunicatievoorzieningen, 

jaar 1 t/m 3).  

o Voor de eenmalige onderdelen (zoals installatie, vaste toestellen, trainingen etc.) geldt een 

eenmalige investering. Dit totaalbedrag wordt over een periode van 5 jaar meegenomen en 

is opgenomen in het totaalbedrag. 

• Prijzen dienen in Euro’s (€) en exclusief BTW ingevuld te worden. 

 

Voorwaarden 

• De exploitatiekosten hebben betrekking op service en onderhoud op bedrijfskritische 

onderdelen. De voorzieningen van de gebruikers (toestellen, telefonieapplicaties gebruikers etc.) 

worden niet als bedrijfskritisch gezien. Deze  maken geen onderdeel uit van een service / 
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onderhoudscontract (uitgangspunten onderhoud, support en garantie zie bijlage “Onderhoud, 

support en garantie” binnen vraag Negometrix). 

 

6.3.2.1 Utility Index - formule en toelichting 

Om de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) te bepalen zal de Utility Index toegepast 

worden. De Utility index is een methode die in vakliteratuur ook wel “Value for Money” wordt 

genoemd: Kwaliteit delen door Prijs (Q / P). Het hoogste resulterende getal (Ui) is de beste offerte. 

Hoe hoger de Q, des te beter, maar ook, hoe lager de P, des te beter. Dat maakt de index intuïtief en 

proportioneel.  

 

Formule 

Ui  = [ 1 - (Qbest - Qi) * N) / Pi ] * Pbest 

 

Waarbij: 

Ui  =  Utility Index. 

Qbest  =  Kwaliteit van de beste inschrijving (inschrijving met de hoogste kwaliteit). 

Qi  =  Kwaliteit van de individuele inschrijving. 

N  =  WQ / WP (kwaliteit/prijs verhouding). 

WQ =  Weging kwaliteit (in %). 

WP =  Weging prijs (in %).   

Pi  =  Prijs van de individuele inschrijving 

Pbest  =  Prijs van de beste inschrijving (inschrijving met de laagste prijs). 

 
Berekening Uitility Index per inschrijver:  uitleg formule 
 

Qi: Kwaliteit 

Elke leverancier behaalt op het kwalitatieve deel van offerte een score van minimaal 0 en maximaal 

100%. De Q waarde per offerte komt in de formule tot stand in het deel “1- (Qbest - Qi)”. 

 

1 - (Qbest - Qi)  

De beste offerte (Qbest) scoort 1 (=100%) op Q want voor deze offerte geldt Qbest - Qi = 0. Het 

verschil tussen de beste en andere offertes (Qbest - Qi) wordt van 100% afgetrokken om de score 

van andere offertes vast te stellen. 

 

Aanpassing in geval kwaliteit en prijs niet even belangrijk zijn (N) 

Voor Q / P geldt: prijs en kwaliteit zijn precies even belangrijk, 1% meer Q mag 1% meer P ‘kosten’. 

Om een weging aan te kunnen brengen in geval kwaliteit belangrijker is dan prijs (bijvoorbeeld 1% 

meer Q mag 2% meer P kosten) of juist andersom, is N in de formule opgevoerd: 

• Het verschil tussen de offerte met de beste kwaliteit en de kwaliteit van een andere offerte (“i”) 

wordt met een factor N vermenigvuldigd.  

• N = gewicht kwaliteit / gewicht prijs.  
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• In geval prijs en kwaliteit even belangrijk zijn, dan geldt N = 1. Maar als prijs 4 keer zo belangrijk 

is, dan is N = 0,25 (20% / 80% = 0,25). In het algemeen geldt: is prijs belangrijker, dan is N < 1. Is 

kwaliteit belangrijker, dan is N > 1. 

 

Index vermenigvuldigen met laagste prijs (× Pbest) 

Als laatste stap wordt er een (voor de uitslag irrelevante) aanpassing gedaan om de uitkomst Ui een 

zinvolle waarde te geven. Door deze aanpassing is de maximale Ui 100%. Deze wordt verkregen als 

een offerte de hoogste kwaliteit én de laagste prijs heeft. De aanpassing is om de Q / P waarde te 

vermenigvuldigen met de laagste prijs. Let wel, dat maakt de formule niet “relatief” t.o.v. de laagste 

prijs (omdat alle U’s met deze zelfde waarde worden vermenigvuldigd). 

 

De offerte met de hoogst U, een waarde groter dan 0% en maximaal 100%, is de winnende 

offerte. Zie paragraaf 6.3.2.2 voor een voorbeeld. 

 

Van Uitlity Index naar Prijs deficiet:  bepalen rangorde offertes 

Op de bepaling van de hoogste U, volgt een volgende stap: het bepalen van de rangorde van de 

overige offertes. Omdat de Ui bij een hoog gewicht van kwaliteit (> 50%) potentieel negatief kan 

worden, geeft de rangorde van alle U’s geen juiste weergave (voorbeeld hoe (1 - (Qbest - Qi) x N) 

negatief wordt: 1 - ( 0,9 - 0,5 ) x 4 = 1 - 1,6 = - 0,6). Daarom wordt gekeken naar hoeveel euro’s elke 

offerte in prijs zou moeten zakken (Prijs deficiet) om gelijkwaardig met de winnende offerte te 

scoren. Hoe lager het prijs deficiet, des te beter de offerte. Zie paragraaf 6.3.2.3 voor een voorbeeld.  

 

6.3.2.2 Berekening Ui: voorbeeld 

De prijs / kwaliteit verhouding is 40% / 60%. De volgende 3 offertes zijn ingediend:  
 

Offerte A B C 

Kwaliteit score Q 90% 80% 60% 

Prijs P € 1000,00 € 875,00 € 600,00 

 

Gewicht Kwaliteit 60% en Prijs 40%. Daaruit volgt N = 1,5. 

 

Inschrijver A: berekening index 

Ua = [ (1 - (0,9 - 0,9) × 1,5 ) / 1000 ] × 600 

 = [ ( 1 - 0 ) / 1000 ] × 600 

 = 1 / 1000 × 600 

 = 0,600 (= 60%) 

 

Inschrijver B: berekening index 

Ub  = [ (1 - (0,9 - 0,8) × 1,5 ) / 875 ] × 600 

 = [ ( 1 - 0,1 × 1,5 ) / 875 ] × 600 

 = 0,85 / 875 × 600 

 = 0, 5829 (= 58,29%) 
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Inschrijver C: berekening index 

Uc  = [ (1 - (0,9 - 0,6) × 1,5 ) / 600 ] × 600 

 = [ ( 1 - 0,3 × 1,5 ) / 600 ] × 600 

 = 0,55 / 600 × 600 

 = 0,5500 (= 55,00%) 

 

Ua heeft met 60% de hoogste index (U), biedt dus de meeste “Value for Money” en is dus de 

gunstigste offerte.  

 

6.3.2.3 Berekening Prijs deficiet:  voorbeeld 

De prijs waarmee een aanbieder gelijkwaardig zou zijn aan de gunstige offerte is te berekenen via:  

• Utility Index inschrijver (Ui) / beste Utility Index (Ubest) x Prijs inschrijver (Pi).  

 

Voor inschrijver B is dit: 0,5829 / 0,600 × € 875,00 = € 850,00. Met een prijs van € 850,00 was 

inschrijver B gelijkwaardig aan inschrijver A geweest. Het prijs deficiet van inschrijver B is dus € 

875,00 - € 850,00 = € 25,00. Ofwel: inschrijver B is € 25,00 “te duur” om gelijkwaardig te zijn met 

inschrijver A. 

 

Voor inschrijver C is dit: 0,5500 / 0,600 × € 600,00 = € 550,00. Met een prijs van € 550,00 was 

inschrijver C gelijkwaardig aan inschrijver A geweest. Het prijs deficiet van inschrijver C is dus                      

€ 600,00 - € 550,00 = € 50,00. Ofwel: inschrijver C is € 50,00 “te duur” om gelijkwaardig te zijn met 

inschrijver A. 
 

Offerte A B C 

Kwaliteit score Q 90% 80% 60% 

Prijs P € 1000,00 € 875,00 € 600,00 

Prijs deficiet (“te duur”) - €   25,00 €   50,00 

Rangorde 1 2 3 

 

6.3.3 Demonstratie (proof of concept) 

Wanneer de beoordeling volledig is afgerond dient de inschrijver die de hoogste score heeft behaald 

de aangeboden oplossing werkend te demonstreren (proof of concept). Tijdens deze demonstratie 

wordt het aangeboden concept van de inschrijver gepresenteerd en getoetst aan de gevraagde en 

aangeboden functionaliteiten. Wanneer er afwijkingen bestaan tussen het aangebodene en de 

gegeven score heeft de Aanbestedende Dienst de mogelijkheid de betreffende inschrijver uit te 

sluiten of de score bij te stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat er een nieuwe inschrijver met de 

hoogste score ontstaat waar ook een proof of concept bij wordt uitgevoerd. De proof of concept 

staat gepland op in de periode 12 t/m 14 november 2018 (definitieve datum n.o.t.k.). 
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7 Bijlage 1: huidige ICT infrastructuur (algemeen) 
 

7.1 Telefonie-infrastructuur 
 

Onderdeel Omschrijving 

Telefonieomgeving Telefonie Online (KPN). 

Netlijnen op telefooncentrale Netlijnen in de cloud (integratie telefonie op locatie middels dataverbinding 

/ VPN KPN). Nummerreeks gemeente: 0316 - 291 300 t/m 699. 

Voice response Inclusief. 

Voice mail Inclusief (voice to e-mail licenties). 

Beheerapplicatie Telefonie Online beheer. 

Kostenregistratie Telefonie Online kostenrapportage. 

Systeemtoestel (type) Yealink T42G en T46G. 

Callcenter (KCC) Callcenter Compleet (Telefonie Online). 

Callcenter agent software (webbased). 

Callcenter supervisor software (webbased). 

Licenties telefonieomgeving 

(algemeen) 

HIPIN-Lite desktop integratie licenties. 

HIPIN Onbeperkt licenties. 

VAMO licenties (vast-mobiel integratie smartphone gebruikers). 

Mobiele telefonie Abonnementen: Zakelijk Mobiel Bundel / Data Only (KPN). 

Devices: Apple (IOS). 

 
7.2 IT infrastructuur 
 

Onderdeel Specifiek Aantal / type 

LAN Merk / type switches: HP 5406, inclusief PoE 

WAN Verbinding Glasvezel (locatie gemeenteloket, ‘s-

Heerenberg en gemeentewerf, Beek) 

  Routers in eigen beheer   Ja 

 

Routers voldoen aan kwaliteitsnorm VoIP Ja 

WLAN Algemeen Aruba, uitrol vindt momenteel plaats. 

  WLAN zender 31x Aruba IAP-305 (a/b/g/n) 

Werkplekken Algemeen Fat cliënt dell optiplex 

Windows 7 

ZCM t.b.v. imaging en applicatie-uitrol 

Worden in 2019 vervangen. Dan Windows 10 

en Office 2016. 

Citrix  N.v.t. 

E-mail server 

 

GroupWise 2014 R2 

Active Directory  Microsoft AD versie 2016 

Servers (OS)  Microsoft Server 2008 R2, 2012,  2012R2 2016 

Virtualisatie Vmware  

VCenter Server 6.5 Standaard    

VSphere 6.5 Enterprise   

6.5 
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