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Nota van inlichtingen 2 ten behoeve van de Europese aanbesteding Accountantsdiensten NWO-D 
Datum : 4 juli 2022 
 
 
Deze Nota van inlichtingen bevat alle vragen en opmerkingen, die gesteld zijn binnen de uiterste termijn voor het stellen van vragen. De vragen 
zijn geanonimiseerd in deze Nota van inlichtingen opgenomen.  
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Vragen over het Beschrijvend document 
 
Nr.  § Blz.  Vraag Antwoord 

1.  2.8 14 Vraag n.a.v. uw antwoord op vraag 9 van de NVI: Onder (b) vroegen wij u 
akkoord te gaan met onze stelling dat de offerte niet gestand kan worden gedaan 
indien tijdens de (lange) gestanddoeningstermijn sprake zou zijn van een nieuwe 
situatie die mogelijk als “wezenlijke wijziging” moet worden gekwalificeerd. 
Onzes inziens kan de offerte dan niet meer één-op-één van toepassing zijn. Kunt u 
ermee akkoord gaan dat in geval van een wezenlijke wijziging tijdens of vanwege 
de termijn van de gestanddoeningstermijn, er geen beroep wordt gedaan op de 
offerte? 

Indien vragensteller doelt op een situatie als onder 9 a) van Nota van 
Inlichtingen 1, verwijst Aanbestedende dienst naar de beantwoording 
van 9a in Nota van Inlichtingen 1. Aanbestedende dienst beschouwt een 
dergelijke situatie ook niet als een wezenlijke wijziging. 
 
In geval van een wezenlijke wijziging geldt dat indien hier voor de 
definitieve gunning om wat voor reden dan ook sprake van is, er op 
nieuw zal moeten worden aanbesteed.  
 

2.  6.2.5 30 Uit het Prijzenblad begrijpen wij dat u een beperkt aantal aanvullende 
controleverklaringen will uitvragen (gemiddeld 3 per jaar). Klopt dit? Ook uit de 
jaarrekening lijkt te blijken dat het aantal aanvullende controleverklaringen 
beperkt is. Indien ons begrip juist is vragen wij ons af of u bij G3 uitsluitend een 
antwoord verwacht in de context van het afroepen van project controles, of 
dienen wij aan te geven hoe wij zorgdragen voor schaalbaarheid en flexibiliteit 
van de gehele dienstverlening?  

Het lijkt er nu namelijk op dat u relatief veel punten toekent aan een betrekkelijk 
klein deel van de dienstverlening (naar verwachting 3 projectcontroles per jaar).  

Aanbestedende dienst verwacht inderdaad een beperkt aantal 
aanvullende controleverklaringen per jaar. Het nu genoemde aantal van 
3 controleverklaringen per jaar is een gemiddelde inschatting.  
 
Aanbestedende dienst vraagt u bij G3, in samenhang met elkaar, zowel 
een antwoord te formuleren in de context van het afroepen van de 
project controles als voor de schaalbaarheid en flexibiliteit van de gehele 
dienstverlening. 

3.  6.2.5 31 Vraag n.a.v. uw antwoord op vraag 11 van de NVI: Het valt ons op dat er geen 
leden van het audit committee deelnemen aan het interview.  Hoe borgt u de rol 
van het audit committee bij de benoeming van de nieuwe accountant? 

Audit Committee (AC) is volledig betrokken bij het aanbestedingsproces. 
De AC stelt op basis van het Reglement Auditcommissie NWO de te 
volgen aanbestedingsprocedure vast en doet aanbevelingen met 
betrekking tot de (her)benoeming van de externe accountant aan de 
Raad van Toezicht.   
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4.  6.2.5 31 U geeft aan dat alle Inschrijvers tijdens het interview dezelfde vragen krijgen 
voorgelegd. Bent u bereid deze vragen van tevoren (uiterlijk 1 september) met 
ons te delen zodat de sleutelfunctionarissen zich hierop terdege kunnen 
voorbereiden? 

Aanbestedende dienst zal de vragen zo spoedig mogelijk na ontvangst 
van de Inschrijvingen versturen, tezamen met de uitnodiging voor de 
interviews waarin ook de nadere informatie (tijdstip en locatie) bekend 
wordt gemaakt. 

Verzoek voor eventuele afwijkingen of aanvullingen op Algemene Inkoopvoorwaarden (bijlage H) 
 
Nr. ART. Blz.  Vraag Antwoord 

5.  8.1 17 U geeft bij NvI 1, nr. 34 aan niet akkoord te zijn met uitbesteding , tenzij dit 
binnen de juridisch entiteit gebeurt. Klopt onze conclusie dat dus voor de 
inschakeling van de aan onze onderneming gelieerde (juridische) entiteiten niet 
vooraf toestemming behaald dient te worden?  

Conclusie vragensteller is niet correct. Hier dient vooraf toestemming 
voor te worden gevraagd.  
 

6.  21.5 24 U geeft bij NvI 1, nr. 43 niet akkoord te zijn met ons voorstel. De huidige 
formulering van artikel 21.5 is ons inziens te ruim. Graag zouden wij u derhalve 
nogmaals willen verzoeken om de  
zinsnede ‘op welke wijze dan ook’ te vervangen door ‘welke redelijkerwijs is  
toe te rekenen aan Opdrachtnemer’. Kunt u hiermee instemmen?  
 
Zo nee, kunt u dan akkoord gaan met het schrappen van de zinsnede ‘op welke 
wijze dan ook’? 

Aanbestedende dienst zal deze zinsnede aanpassen in:  
“welke  is toe te rekenen aan Opdrachtnemer”   
 

Overige vragen 
 
Nr. BIJLAGE Blz.  Vraag Antwoord 

7.  k  In het prijzenblad wordt een vaste prijs gevraagd voor een aanvullende 
controleverklaring.  Betreffen dit verklaringen bij subsidieprojecten? En kunt u 
een indicatie geven van de verwachte / gemiddelde urenbesteding per 
aanvullende controleverklaring? 

In beginsel betreft dit een accountantsproduct (controleverklaring, 
rapport feitelijke bevindingen etc.) bij subsidieprojecten. Over het 
algemeen betreft dit EU subsidies. Aanbestedende dienst verwacht dat 
inschrijver zelf een ureninschatting maakt op basis van 
eisen/subsidievoorwaarden gesteld aan dit soort subsidies. 
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8.  I 4 In art. 7.3 wordt partijen de mogelijkheid geboden om de 
Dienstverleningsovereenkomst zonder gevolgen op te zeggen, in geval niet kan 
worden voldaan aan de verplichtingen uit de verwerkersovereenkomst of 
toepasselijke privacywetgeving. Het is voor ons niet acceptabel om een dergelijke 
eenzijdige mogelijkheid tot opzegging, zoals deze nu is opgesteld in de 
overeenkomst, op te nemen. Is het akkoord om dit artikel aan te passen, waarbij 
er er een periode wordt afgestemd waarin partijen eerst in overleg zullen treden, 
en een periode zullen vaststellen waarin enige non-compliances dienen te zijn 
verholpen, voordat een van de partijen kan overgaan tot opzegging van de 
overeenkomst?  

Aanbestedende dienst is bereid volgend tekst toe te voegen aan artikel 
7.3: Alvorens tot opzegging over te gaan treden Partijen eerst binnen 
uiterlijk 5 werkdagen in overleg, waarin een concreet plan van aanpak 
wordt vastgesteld en een fatale termijn waarin de non-compliances 
dienen te zijn verholpen. Tenzij er omstandigheden zijn (bijvoorbeeld 
niet tijdige melding artikel 5.1) die een onmiddellijke opzegging 
rechtvaardigen. 
 

 
 


	Nota van inlichtingen 2 ten behoeve van de Europese aanbesteding Accountantsdiensten NWO-D

