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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Voor u ligt de aanbestedingsleidraad voor een Raamovereenkomst voor de lease van personen- en 
bestelvoertuigen en het Beheer van de bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de gemeente Den Haag. 
Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in 
principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht.  
 
In deze aanbestedingsleidraad treft u onder meer informatie aan over de procedure, de voorwaarden, 
de opdracht, de minimumeisen aan de marktpartijen (hierna: inschrijver(s)), de minimumeisen aan de 
opdracht, de gunningscriteria en de beoordelingssystematiek.  
 
Met de term inschrijver wordt, afhankelijk van de context,  ook de opdrachtnemer wordt bedoeld.  
 

1.2 Omschrijving en omvang van de opdracht 
De opdracht heeft betrekking op een Raamovereenkomst voor de lease van personen- en 
bestelvoertuigen voor zakelijk gebruik binnen de gemeente Den Haag hierna te noemen 
Dienstvoertuigen en het Beheer van de bedrijfsvoertuigen. Varianten zijn niet toegestaan. Het 
aanbieden van een inschrijving in varianten leidt automatisch tot uitsluiting van de procedure. 
 
Het doel van deze aanbesteding is om, in de vorm van een Raamovereenkomst, tot afspraken te 
komen met één Opdrachtnemer over de Lease en Beheer van alle Dienst- en Bedrijfsvoertuigen  van 
de gemeente Den Haag. De opdracht is verdeeld in 4 onderdelen: 
 

1. Dienstvoertuigen zullen worden geleased op basis van Full Operational Lease met een 

gesloten calculatiesysteem met open inzicht in de diverse leasecomponenten. Onder gesloten 

calculatie wordt verstaan dat het uit het contract voortvloeiende positieve en/of negatieve 

exploitatierisico voor de Opdrachtnemer is. Onder open inzicht in de leasecomponenten wordt 

verstaan dat de gemeente Den Haag inzicht krijgt in de gecalculeerde kosten per component. 

Echter met uitzondering van verzekering ten behoeve van voertuigen, inzittenden en berijders, 

en  met uitzondering van brandstofkosten die maandelijks achteraf worden gefactureerd o.b.v. 

de werkelijke kosten en waarvoor wel een brandstofpas ter beschikking wordt gesteld door de 

leasemaatschappij: 

a. het betreft voertuigen voor zowel personen- als vrachtvervoer; 

b. het betreft voertuigen die met de gewenste specificaties, waaronder rijden op CNG of 

elektrisch,  af-fabriek kunnen worden geleverd. De keuze voor een voertuig en de 

daarbij beschikbare brandstofalternatieven wordt gedaan aan de hand van een door 

de gemeente Den Haag opgestelde beslisboom (zie bijlage 11);   
2. Een deel van de Bedrijfsvoertuigen zijn en blijven volledig eigendom van de gemeente Den 

Haag. Opdrachtnemer zal alleen het Beheer op deze groep voertuigen uitvoeren. 

3. Een overeenkomst voor de levering op afroep van scooters onder financial lease en met het 
recht op boetevrije koop ongeacht de dan verstreken leasetermijn; 

4. Adviesverlening op gebied van verduurzaming van het wagenpark en dienstverlening op 

gebied van Fleet Management bij de gemeente Den Haag waaronder begrepen het beheer 

van administraties met betrekking tot offertestelling, bestelling, levering, facturatie en inname 

van het voertuig.  

 

1.3 Duur van de overeenkomst 
De Raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking medio januari 2016.  
Er wordt een Raamovereenkomst afgesloten met een looptijd van 4 jaar. De looptijd van de 
Raamovereenkomst kan verlengd worden met een periode van twee maal één jaar tot maximaal 6 
jaar. Er is gekozen voor een looptijd van maximaal 6 jaar omdat er bij de start van de 
Raamovereenkomst aanzienlijk tijd nodig zal zijn om de overdracht van de voertuigen naar de 
geselecteerde Opdrachtnemer zorgvuldig uit te voeren. De gemeente Den Haag handelt hiermee in 
lijn met de dienstverlening en voorwaarden zoals te doen gebruikelijk binnen de markt voor het 
leasen van voertuigen.  
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Inschrijver zal geen lopende leasecontracten overnemen, deze zullen door de huidige 
leverancier worden uitgediend. Bijlage 12 geeft informatie over eventuele vervangingsmomenten 
van voertuigen. Deze informatie geeft een indicatie van de vervangingsmomenten van de 
leasevoertuigen, echter hieraan kan Opdrachtnemer geen rechten ontlenen.  
 
 

1.4  Beschrijving gemeente Den Haag 
De gemeente Den Haag is een gemeente met ongeveer 500.000 inwoners. Den Haag behoort 
hiermee tot de vier grootste gemeenten van Nederland. Het bestuur van de gemeente Den Haag is 
gehuisvest in het Stadhuis aan het Spui. Het ambtelijk apparaat is gevestigd aan het Spui en op 
tientallen nevenlocaties. Het Stadhuis, Stadskantoor Leyweg en de Stadsdeelkantoren vormen voor 
de burgers de belangrijkste (neven)locaties en zijn gevestigd in de stadsdelen:  
 
Centrum     Escamp 
Haagse Hout     Laak 
Leidschenveen-Ypenburg   Loosduinen 
Scheveningen     Segbroek 

 

Om er voor te zorgen dat de inwoners van Den Haag goed kunnen wonen, werken en recreëren 

wordt het college van Burgemeester en Wethouders ondersteund door ruim 6.500 

gemeenteambtenaren, ondergebracht in acht gemeentelijke diensten en het Shared Service 

Center, te weten: 
 
OCW: Onderwijs, Cultuur en Welzijn SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 
BSD: Bestuursdienst DSB: Dienst Stadsbeheer 
DSO: Dienst Stedelijke Ontwikkeling GAD: Gemeentelijke Accountantsdienst 
HGR: Haeghe Groep DPZ: Dienst Publiekszaken  
IDC: Intern Dienstencentrum (SSC) 
 
Naast de gemeentelijke diensten is er de gemeenteraad die ondersteund wordt door de Griffie, de 
Raadscommissies, de Rekenkamercommissie en de Ombudsman.  
 
De gemeentelijke organisatie is weergegeven in het volgende organigram: 
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Binnen de gemeente Den Haag is de Afdeling Inkoop, als onderdeel van het Intern Dienstencentrum, 
belast met het afsluiten en beheren van Raamovereenkomsten. Deze afdeling zal  de aanbesteding 
verzorgen en zal gedurende het aanbestedingstraject als enig aanspreekpunt fungeren voor 
gegadigden. 
 

1.5 Huidig wagenpark 
Bijlage 12 bevat een overzicht van de huidige voertuigen in gebruik bij de gemeente. Deze bijlage is in 
de vorm van een Excel-bestand separaat toegevoegd aan de aanbestedingsdocumentatie. Voor elk 
voertuig wordt de afloopdatum van het bestaande leasecontract vermeld. Bestaande contracten 
worden door de gemeente Den Haag niet voortijdig opgezegd.  
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2 Aanbestedingsprocedure 

 

2.1 Aankondiging 
De gemeente Den Haag heeft op 3 september 2015 via TenderNed een officiële aankondiging 
verzonden naar het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen te 
Luxemburg. Deze aankondiging is gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (TED). Alle 
aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen zijn te downloaden via TenderNed. 
 

N.B. Inschrijver wordt geadviseerd zich in TenderNed te registreren zodat - na inloggen - via de optie 
“Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” notificaties van nieuwe documenten kunnen worden 
ontvangen. 

 
 

2.2 Contactgegevens 
De aanbestedende dienst is de gemeente Den Haag.  
 
Binnen de gemeente Den Haag is de afdeling Intern Diensten Centrum belast met het verstrekken van 
deze opdracht en het sluiten en beheren van de bijbehorende Raamovereenkomst. 
 
Voor vragen en opmerkingen over deze procedure dient u zich uitsluitend te wenden tot de 
onderstaande contactpersoon:  
 
Intern Dienstencentrum (IDC) 
Afdeling Inkoop 
T.a.v. de heer G.P.A. Peek 

Postbus 12640 

2500 DN  Den Haag 

 

Bezoekadres: Spui 70 Den Haag,  

Melden aan de Atriumbalie 

Telefoon 070 – 353 2414 
E-mail:  Inkooptenderdesk.idc@denhaag.nl 
 
Het is niet toegestaan om op andere wijze contact te zoeken met de gemeente Den Haag over deze 
Europese aanbesteding. 
 
 

2.3 Nota’s van inlichtingen 
Deze aanbestedingsprocedure kent twee schriftelijke vragenrondes. Uw vragen in het kader van de 
eerste vragenronde dienen uiterlijk 21 september 2015 om 12.00 uur gesteld te zijn via het in 
paragraaf 2.2 emailadres. U wordt verzocht de vragen in het bijgevoegde format Vragenformulier 
(bijlage 8) op te nemen. Naar huidig inzicht zullen uiterlijk 28 september 2015 de vragen met 
bijbehorende antwoorden in een Nota van Inlichtingen geanonimiseerd via de website van TenderNed 
worden verzonden.  
 
Gegadigden krijgen vervolgens nog eenmaal de gelegenheid om vragen te  stellen over hetgeen aan 
de orde is gekomen in deze Nota van Inlichtingen. Deze vragen dienen uiterlijk 2 oktober 2015 om 
12.00 uur gesteld te zijn via het in paragraaf 2.2 vermelde emailadres. Naar huidig inzicht zullen 
uiterlijk 8 oktober 2015 deze vragen met bijbehorende antwoorden in een nieuwe Nota van 
Inlichtingen geanonimiseerd via de website van TenderNed worden verzonden. 
 
In de reeks bijlagen bij de Aanbestedingsleidraad treft u ook de conceptovereenkomst aan voor deze 
opdracht alsmede de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Den Haag. U dient uw eventuele op- 
en aanmerkingen op deze conceptovereenkomst en op de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente 
Den Haag in te leveren bij de eerste vragenronde (21 september 2015), conform het format 
Vragenformulier (bijlage 8). Wij zullen hierop antwoord geven in de Nota van Inlichtingen die wordt 
verstuurd naar aanleiding van de eerste vragenronde. De gemeente Den Haag zal de opmerkingen 

mailto:Inkooptenderdesk.idc@denhaag.nl
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beoordelen en indien zij dit redelijk acht verwerken in de conceptovereenkomst, waarna deze definitief 
wordt. Deze versie van de overeenkomst moeten Inschrijvers onvoorwaardelijk accepteren. Deze 
acceptatie vindt plaats door het invullen en ondertekenen van de Verklaring van inschrijving in 
bijlage 2. 
 
Ook alle overige in Nota’s van Inlichtingen te verwerken eventuele aanvullingen en correcties op de 
aanbestedingsstukken zullen via de website van TenderNed worden verzonden. Ingevolge de 
Aanbestedingswet zal de laatste Nota van Inlichtingen uiterlijk 6 kalenderdagen voor de uiterste datum 
voor de ontvangst van de inschrijvingen aan alle Gegadigden via de website van TenderNed worden 
verzonden.  
 
De vragen, de antwoorden, de aanvullingen en de correcties maken integraal onderdeel uit van de 
aanbestedingsdocumenten. 
 
Ingeval van strijdigheden tussen de Nota’s van Inlichtingen onderling prevaleert het bepaalde in de 
meest recente Nota van Inlichtingen. 
 
 

2.4 Sluitingsdatum inschrijving 
Uw inschrijving moet uiterlijk op 19 oktober  om 12.00 uur in het bezit zijn van de gemeente Den 
Haag. Bij de indiening van uw inschrijving dient u gebruik te maken van Bijlage 9 Etiketten t.b.v. 
indienen inschrijving. U dient zich te melden op het bezoekadres als bedoeld in paragraaf 2.2 bij de 
receptiebalie in het Atrium, waarna u een ontvangstbevestiging van een medewerker van de afdeling 
Inkoop zult ontvangen indien u de inschrijving tijdig aan deze medewerker heeft overhandigd. Deze 
ontvangstbevestiging is bepalend voor de tijdigheid van het indienen van de inschrijving. 
Indien u per post uw inschrijving indient dan is het stempel van binnenkomst met datum en tijd 
bepalend voor de tijdigheid van het indienen van de inschrijving. 
 

U dient rekening te houden met het feit dat: 

- per E-mail of per telefax ingediende inschrijvingen niet worden geaccepteerd;  

- met strafport bezwaarde inschrijvingen worden geweigerd;  

- u zelf het risico draagt van vertraging tijdens de (post)verzending en/of door onjuiste c.q. 

onvolledige adressering. Om het laatste risico te minimaliseren is Bijlage 9 Etiketten t.b.v. 

indienen inschrijvingen opgenomen; 

- indien op genoemde datum/tijdstip geen inschrijving is ontvangen, aangenomen wordt dat de 

betreffende aanbieder geen inschrijving wenst te doen;  

- de Inschrijver verantwoordelijk is voor de tijdige indiening van zijn inschrijving. Te laat 

ingediende inschrijvingen worden niet in ontvangst genomen en worden dus uitgesloten van 

deelname aan deze aanbesteding; 

- de ingediende exemplaren van de inschrijving eigendom worden van de gemeente Den 

Haag; 

- de bewijslast voor tijdige indiening van de inschrijving berust bij geïnteresseerde 

ondernemer. 

 

 

2.5 Afzien van deelname 
Indien u besluit geen inschrijving te doen terwijl u in een eerder stadium heeft deelgenomen als 
Gegadigde in dit aanbestedingsproces (bijvoorbeeld door het stellen van vragen) dan wordt u 
vriendelijk verzocht dit (voor de sluitingsdatum) te melden op het onder paragraaf 2.2 genoemde 
adres.  
 
 

2.6 Planning 
Met het verzenden van de aankondiging is de aanbestedingsprocedure gestart. 
 
In de onderstaande tabel is de planning weergegeven. De data met betrekking tot het indienen van 
vragen en/of opmerkingen, het kenbaar maken van bezwaren en het indienen van de inschrijving 
gelden als fatale termijnen. De overige data dienen slechts tot richtsnoer en binden de gemeente Den 
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Haag derhalve niet. De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om de planning aan te 
passen. 
 
 
 

Nr. Omschrijving activiteit Datum 

1.  Publicatie van opdracht 03-09-2015 

2.  Eventuele vragen n.a.v. aanbestedingsleidraad indienen 21-09-2015, uiterlijk 12:00 uur 

3.  Versturen antwoorden Nota van Inlichtingen nr. 1 28-09-2015 

4.  Eventuele vragen n.a.v. Nota van Inlichtingen nr. 1 
indienen 

02-10-2015, uiterlijk 12:00 uur 

5.  Versturen antwoorden Nota van Inlichtingen nr. 2 08-10-2015 

6.  Sluitingsdatum inschrijvingen  19-10-2015, uiterlijk 12:00 uur 

7.  Versturen brieven inz. gunningsbesluit 02-11-2015 

8.  Einde rechtsbeschermingstermijn (Alcatelperiode) 23-11-2015 

9.  Ondertekening Raamovereenkomst(en) 15-12-2015 

10.  Ingangsdatum Raamovereenkomst(en) 01-01-2016 
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3 Voorwaarden 

Ten aanzien van deze aanbestedingsprocedure gelden de onderstaande voorwaarden.  

3.1 Juridische kader 

3.1.1 Regelgeving 
Op deze Openbare Europese aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2012, 542) 
van toepassing. 
 

3.1.2 Juridische voorwaarden 
De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Haag zijn van toepassing op deze 
opdracht. De algemene voorwaarden van de wederpartij worden bij dezen uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. Als bijlage 5 bij deze aanbestedingsleidraad is een concept 
Raamovereenkomst gevoegd. Conform paragraaf 2.3 krijgen Inschrijvers de gelegenheid om 
opmerkingen te maken over de concept Raamovereenkomst en de Algemene 
inkoopvoorwaarden. De gemeente Den Haag zal de opmerkingen beoordelen en indien zij dit 
redelijk acht verwerken in de concept Raamovereenkomst. Deze versie van de 
Raamovereenkomst moeten inschrijvers onvoorwaardelijk accepteren door middel van 
ondertekening van de verklaring van Inschrijving (Bijlage 2). 
 

3.1.3 Klachtenafhandeling 
Vragen, opmerkingen of verzoeken over de aanbestedingsdocumenten of over andere voor de 
aanbestedingsprocedure relevante zaken dient u eerst aan de orde te stellen bij de 
vragenronde zoals beschreven in paragraaf 2.3  

 
Indien u het niet eens bent met de reactie op uw vraag, opmerking of verzoek, dan kunt u dit 
kenbaar maken door middel van het indienen van een klacht bij het interne Klachtenmeldpunt 
van de Gemeente Den Haag via het e-mailadres:  
klachtenmeldpuntaanbestedingen@denhaag.nl.  

  
U dient de klacht in te dienen conform de klachtenregeling van de gemeente Den Haag. Deze 
klachtenregeling treft u aan op de website van de gemeente Den Haag: 
www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/actueel/gemeentelijke-aanbestedingen.htm  

 
Klachten over aspecten die u niet eerst aan de orde heeft gesteld tijdens de eerste 
vragenronde worden niet in behandeling genomen door het klachtenmeldpunt. 

 
Voor klachten over handelingen en documenten die zijn gedateerd na de eerste nota van 
inlichtingen mag u zich direct wenden tot het klachtenmeldpunt. 

 
Een ingediende klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op. Daarom wijzen wij u op de 
mogelijkheid om over de aanbestedingsprocedure, aanbestedingsdocumenten of met andere 
voor de aanbestedingsprocedure relevante zaken een kort geding aanhangig te maken bij de 
rechtbank Den Haag. 

 
Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een aanbesteding kunt u binnen de in 
paragraaf 3.1.4 gestelde termijn een kort geding aanhangig maken. 

 

3.1.4 Rechtsbescherming 
Wanneer Inschrijver bezwaar heeft tegen de gunningsbeslissing (voorlopige gunning) dan 
dient Inschrijver binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de mededeling 
van de gunningsbeslissing zoals bedoeld in artikel 2.26 sub g jo. artikel 2.127 
Aanbestedingswet een kort geding aanhangig te maken. Wordt door Inschrijver geen kort 
geding aanhangig gemaakt binnen deze termijn dan gaat de gemeente Den Haag ervan uit 
dat Inschrijver geen bezwaar heeft tegen de afwijzing en/of de ongeldig c.q. ongeschikt 
verklaring van de inschrijving, en vervalt het recht van Inschrijver hiertegen in rechte op te 
komen. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende 

mailto:klachtenmeldpuntaanbestedingen@denhaag.nl
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/actueel/gemeentelijke-aanbestedingen.htm
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verzocht om de gemeente Den Haag zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het 
aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van een kopie van de 
(concept)dagvaarding. 
 

3.1.5 Non discriminatie beginsel 
De gemeente Den Haag wijst erop dat op die plaatsen in de aanbestedingsleidraad waar 
mogelijkerwijs gevraagd wordt naar bijvoorbeeld merknamen, octrooien, typen, fabricage 
procedés e.d. en waarbij het wellicht handelt om een unieke zaak en waar dit niet vermeld 
staat, het gestelde in artikel 2.76 lid 2 Aanbestedingswet van toepassing is op het bewuste 
tekstdeel. U dient in een dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede “of 
daarmee gelijkwaardig” te lezen. Dit geldt met name voor de prijsstelling op basis van de 
voertuigprofielen zoals opgenomen in bijlage 13. Het gaat derhalve om deze voertuigen dan 
wel om voertuigen met vergelijkbare kenmerken zoals opgenomen in het profiel. 
 

3.1.6 Duurzaamheid 
De gemeente Den Haag wil de stad op duurzame wijze vormgeven en wil hierin een 
voorbeeldrol spelen door onder andere een duurzaam inkoopbeleid te voeren en waar 
mogelijk duurzame voertuigen in te zetten in haar eigen wagenpark. Om die reden stelt de 
gemeente Den Haag duurzaamheidseisen aan producten en diensten die zij inkoopt. Door het 
rechtsgeldig ondertekenen van de Eigen verklaring (bijlage 1) verklaren Inschrijvers dat bij 
de totstandkoming c.q. uitvoering van de in deze aanbesteding te leveren producten en/of 
diensten zo veel als mogelijk gekozen wordt voor een duurzame werkwijze en waar mogelijk 
duurzame voertuigen worden aangeboden.  
 

3.1.7 Social Return 
Op deze aanbesteding zijn de Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 van toepassing.  
Social Return is een instrument dat de gemeente Den Haag hanteert om via het gemeentelijk 
inkoopbeleid vorm te geven aan maatschappelijke doelstellingen. Dat doet de gemeente door 
het strategisch combineren van doelstellingen en het aanwenden van inkoopkracht om sociale 
en economische doelstellingen samen met ondernemers realiseren. Daarbij hanteert de 
gemeente als haar visie: 
- Extra kansen bieden op werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
- Werkgevers worden ondersteund bij de uitvoering van deze Social Return-paragraaf 
met advies en het vinden van personeel behorend tot de doelgroep van Social Return 
 
Als de doelgroep van de beleidsregels hebben te gelden: 
• personen als werkloos werkzoekend ingeschreven, al dan niet met een uitkering op 

grond van de WW of de Participatiewet; 
• personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong); 
• personen die vallen onder de werkingssfeer van de Wsw;  
• scholieren die een stageplek of werkplek (HBO, MBO BOL, MBO BBL, PrO/VSO) 

zoeken; 
• personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet. 
Personen die minder dan twaalf maanden voorafgaand aan het tot stand komen van de 
overeenkomst arbeid hebben aanvaard bij de opdrachtnemer en daarvoor tot een van 
voornoemde categorieën behoorden kunnen eveneens worden geplaatst in het kader van de 
regeling. 
Zie voor een volledig overzicht de Beleidsregels Social Return Den Haag 2015, Bijlage  
Bouwblokken Social Return via http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/zorg-en-
financiele-hulp/to/Regeling-Social-Return-Den-Haag-1.htm. 
 
In het kader van Social Return dient een percentage van de inschrijfsom aangewend te 
worden voor de inzet van bovengenoemde groeperingen.  
Voor deze aanbesteding geldt dat als uitvoeringsvoorwaarde een percentage van 5% wordt 
gehanteerd.  
 
De projectmanager Social Return van het Werkgeversservicepunt Den Haag (WSP) kan 
behulpzaam zijn bij het vinden van personeel uit de doelgroep. De wijze waarop en de 
voorwaarden waaronder dit gebeurt, worden in nader overleg tussen opdrachtnemer en de 
projectmanager Social Return schriftelijk vastgelegd. 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/zorg-en-financiele-hulp/to/Regeling-Social-Return-Den-Haag-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/zorg-en-financiele-hulp/to/Regeling-Social-Return-Den-Haag-1.htm
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Na gunning doet u een voorstel, aan de hand van de beleidsregels Social Return, voor de 
concretisering van de Social Return-verplichting. 
U maakt daarbij gebruik van de web-applicatie WIZZR. Na gunning ontvangt u hier een 
autorisatie voor en een bericht wie uw contactpersoon bij het Werkgeversservicepunt Den 
Haag zal zijn. 
 
Indien niet het voorgeschreven percentage op de hiervoor beschreven wijze aan Social Return 
is besteed, dan kan de gemeente  het bedrag dat had moeten worden besteed, maar dat niet 
is besteed aan social return, inhouden op de betaling van de opdracht.  
 
Inschrijver stemt in met deze uitvoeringsvoorwaarde inzake de Beleidsregels Social Return 
Den Haag 2015 door middel van het invullen en ondertekenen van de Eigen verklaring. 

3.2 Aanbestedingsdocumenten 

3.2.1 Vertrouwelijkheid 
De informatie uit de aanbestedingsleidraad moet vertrouwelijk behandeld worden en is 
uitsluitend bedoeld voor deze aanbesteding. Daarnaast zullen de door u verstrekte gegevens 
eveneens vertrouwelijk worden behandeld. 

 

3.2.2 Onjuistheden  
De onderhavige aanbestedingsleidraad, met alle bijbehorende bijlagen, is met grote zorg 
samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, 
dan dient u de afdeling Inkoop hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien 
achteraf blijkt dat de aanbestedingsleidraad tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat 
die de Inschrijver redelijkerwijs had kunnen opmerken, maar die niet door de Inschrijver zijn 
gemeld uiterlijk in de tweede vragenronde (zie paragraaf 2.3, dan zijn de eventuele nadelige 
gevolgen hiervan voor risico van de Inschrijver. 
 
LET OP: 
Wanneer inschrijver bezwaar heeft tegen de aanbestedingsdocumentatie en/of de gevolgde 
procedure tot en met het uitbrengen van de (laatste) nota van inlichtingen dan dient inschrijver 
dit kenbaar te maken door uiterlijk de dag voor aanbestedingsdatum een kort geding 
aanhangig te maken en de kort geding dagvaarding te (laten) betekenen op het in artikel 2.2 
vermelde adres. 
 
Wordt door inschrijver binnen deze termijn geen kort geding aanhangig gemaakt en/of geen 
kort geding dagvaarding betekend op de wijze zoals beschreven, dan gaat de aanbestedende 
dienst ervan uit dat inschrijver geen bezwaar heeft tegen de aanbestedingsdocumentatie en 
het verloop van de procedure tot dan toe en heeft inschrijver zijn recht verwerkt hiertegen in 
rechte op te komen. 
 

3.2.3 Voorbehoud 
Uit de aanbestedingsleidraad vloeien geen verplichtingen voort voor de gemeente Den Haag, 
uitgezonderd de verplichting zich aan de aanbestedingsprocedure te houden, onverminderd 
het recht de procedure voortijdig stop te zetten en niet tot gunning over te gaan. In geval van 
opschorting en/of beëindiging van de aanbesteding hebben Inschrijvers geen recht op 
enigerlei vergoeding ter zake hun deelname en/of het niet gunnen van de opdracht(en). 
 

3.3 Inschrijving 

3.3.1 Aanlevering van de inschrijving 
U dient uw inschrijving aan te leveren: 

 

A. Schriftelijk in tweevoud:  

- één origineel exemplaar op A4-formaat, door een daartoe bevoegde functionaris 

handmatig en rechtsgeldig ondertekend, voorzien van tabbladen waarachter de 

gevraagde verklaringen, bijlagen en invulformulier en in de volgorde van de 
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checklist zijn geordend; 

- één kopie exemplaar van de volledige originele inschrijving op A4-formaat, zonder 

tabbladen; 

 

B. Digitale kopie in Word/Excel formaat (behoudens gescande documenten, deze 

mogen in PDF formaat worden aangeleverd) van de volledige originele inschrijving op 

Memorystick. Zoals de indeling van de originele schriftelijke inschrijving is met 

tabbladen, dient de digitale kopie ingedeeld te zijn met behulp van bestandsmappen.  

 

Bij verschillen tussen het schriftelijke originele exemplaar en de digitale kopie is de 

inhoud van het schriftelijke originele exemplaar van uw inschrijving beslissend.  

 

3.3.2 Indeling van de inschrijving 
De inschrijving dient in lettertype Arial 10pt te zijn opgemaakt. Uw inschrijving dient de 
volgorde aan te houden van de checklist in Bijlage 7. 
 
Uit een inhoudsopgave moet blijken uit welke delen en bijlagen de inschrijving bestaat. 
Bijlagen mogen alleen worden toegevoegd als duidelijk wordt verwezen naar de eis of de 
vraag waarop de bijlage betrekking heeft. Tevens dient, indien de bijlage een uittreksel of 
kopie is, onmiskenbaar aangegeven te worden welk deel van de tekst behoort bij de gestelde 
eis of de vraag. 

 

3.3.3 Taal 
De inschrijving en alle overige informatie dienen volledig in de Nederlandse taal te zijn 
gesteld, tenzij de gemeente Den Haag aangeeft dat hiervan kan worden afgeweken.  

 

3.3.4 Ondertekening inschrijving 
De inschrijving bestaat uit verschillende documenten (zie checklist Bijlage 7). Alle documenten 
dienen ondertekend te zijn door een persoon die bevoegd is uw organisatie te 
vertegenwoordigen. 
Deze bevoegdheid dient te blijken uit het uittreksel handelsregister van de Kamer van 
Koophandel of een volmacht.  
 
De persoon die bevoegd is uw organisatie te vertegenwoordigen of een volmacht af te geven 
moet expliciet genoemd staan in het uittreksel handelsregister van de Kamer van Koophandel.  
Het uittreksel handelsregister en een eventuele volmacht behoeven niet bij inschrijving te 
worden ingediend. De Inschrijver aan wie de gemeente Den Haag voornemens is de opdracht 
te gunnen, dient deze bewijsstukken binnen 15 kalenderdagen na de voorgenomen gunning te 
overleggen. 
 
Ten overvloede wijzen wij u hierbij op het volgende: 
Controleer of het uittreksel handelsregister ten aanzien van de ondertekenaar een 
bevoegdheidsbeperking bevat. In het uittreksel handelsregister kan bijvoorbeeld staan dat de 
betreffende persoon slechts bevoegd is Raamovereenkomsten aan te gaan tot een bepaald 
bedrag. De betreffende persoon is dan slechts bevoegd indien dat bedrag gelijk is of hoger is 
dan de geraamde waarde van de opdracht.  

 
Bij gebruik van een volmacht moet u aantonen dat de persoon die de volmacht verleent 
voldoende bevoegdheid heeft om de Raamovereenkomst aan te gaan. 
 
In de onderstaande tabel staan situaties waar de Inschrijver extra alert op moet zijn bij de 
ondertekening van (de documenten van) inschrijving. 

 

Situatie Mogelijke oplossing 

Uit het uittreksel handelsregister blijkt dat er 
sprake is van gezamenlijke tekenbevoegd-
heid. 

1. Alle relevante stukken door zo veel 
personen laten ondertekenen totdat er 
volgens het handelsregister sprake is van 
volledige bevoegdheid; 

2. Eenmalig een volmacht laten 
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Situatie Mogelijke oplossing 

ondertekenen door de personen 
genoemd onder punt 1 en daarmee één 
persoon tekenbevoegd maken voor de 
ondertekening van de relevante stukken. 

Uit het uittreksel handelsregister blijkt dat de 
persoon die de stukken ondertekent 
zelfstandig bevoegd is maar tot een 
bepaalde opdrachtwaarde. 

1. Inschatting maken of de bevoegdheid 
voldoende is op basis van de te 
verwachten contractwaarde; 

2. Eenmalig een volmacht laten verstrekken 
door een persoon die wel bevoegd is (of 
meerdere personen die gezamenlijk 
bevoegd zijn) waardoor de betreffende 
persoon bevoegd wordt om te tekenen 
voor grotere opdrachtwaarden.  

 
In bijlage 10 is een model volmacht opgenomen waarmee de tekenbevoegdheid van de 
gevolmachtigde vastgesteld kan worden. 
 

3.3.5 Inschrijven in combinatie / onderaanneming 
Wanneer u niet zelfstandig aan de eisen kunt voldoen, heeft u twee mogelijkheden. U kunt 
zelfstandig inschrijven en een beroep doen op een derde voor het voldoen aan een bepaalde 
eis. U kunt er ook voor kiezen om in combinatie in te schrijven. 
 
 
Combinatie 
Een combinatie van twee of meer partijen kan zich gezamenlijk inschrijven. Een combinatie 
geldt als één Inschrijver. Bij gunning zal een gezamenlijk ondertekende verklaring worden 
overgelegd door de combinatie, dat alle leden van de combinatie zich gezamenlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst. 
Opdrachtgever verlangt in het geval van een combinatie bij inschrijving duidelijkheid welke 
partij als aanspreekpunt c.q. penvoerder beschouwd mag worden voor de 
aanbestedingsprocedure. In de Raamovereenkomst wordt opgenomen wie namens de 
combinatie tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst als contactpersoon zal optreden 
namens alle combinantleden.  

 
Bij een inschrijving als combinatie dienen de inschrijvingsdocumenten ingevuld en 
rechtsgeldig ondertekend te worden door de penvoerder van de combinatie. 
 
Bij een inschrijving als combinatie dienen alle combinantleden ieder afzonderlijk de Eigen 
verklaring (bijlage 1),  in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.  
 
Bij een inschrijving als combinatie dient de Verklaring van inschrijving (bijlage 2) ingevuld 
en rechtsgeldig ondertekend te worden door alle combinantleden gezamenlijk. 
 
De combinatie als geheel dient te voldoen aan de geschiktheidseisen (hoofdstuk 6). 

 
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts eenmaal (hetzij individueel hetzij in 
combinatie met andere natuurlijke personen of rechtspersonen) op deze aanbesteding 
inschrijven. 
 
Onderaanneming 
Voor zowel individuele ondernemers als combinaties is het mogelijk dat zij zich in het kader 
van de gestelde geschiktheidseisen beroepen op kwalificaties van derden, zoals 
onderaannemers. Indien dit gebeurt, moet dit expliciet in de inschrijving worden vermeld, 
onder punt 8.2 van de Eigen verklaring (bijlage1).  
 
Indien u zich – als individuele ondernemer of combinatie – beroept op de technische 
bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van een derde dan wel op de economische en 
financiële draagkracht van een derde, waaronder een moeder, dochter en/of 
zustermaatschappij, dan dient u bij de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk te kunnen 
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beschikken over (de middelen van) deze derde. U dient dit aan te tonen door binnen 15 
kalenderdagen na de voorgenomen gunning een ondertekende verklaring van de betreffende 
derde in te dienen dat u bij de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk kunt beschikken 
over (de middelen van) deze derde en dat – ingeval van een beroep op de economische en 
financiële draagkracht van een derde – deze derde hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade 
die de gemeente Den Haag lijdt/heeft geleden ingeval van niet-nakoming door de Inschrijver 
van de verplichtingen uit de Raamovereenkomst met de gemeente Den Haag.  
 

3.3.6 Kosten van inschrijving 
Voor het uitbrengen van de inschrijving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden en te 
verstrekken materialen kunnen aan de gemeente Den Haag geen kosten in rekening worden 
gebracht. 
 

3.3.7 Onvoorwaardelijke inschrijving 
Door middel van het doen van een inschrijving geeft Inschrijver aan in te stemmen met de te 
volgen aanbestedingsprocedure, de eisen en de voorwaarden zoals in dit document 
opgenomen. 
 
Het onder voorwaarden en/of voorbehoud doen van een inschrijving betekent het ontbreken 
van instemming met het in deze aanbestedingsleidraad gestelde en maakt de inschrijving 
ongeldig. Een dergelijke inschrijving zal niet voor gunning in aanmerking komen. Indien u bij 
de beantwoording van een minimumgunningseis of in de Verklaring van inschrijving 
aangeeft te voldoen aan de eis maar hieraan in de toelichting voorwaarden verbindt, geldt dit 
tevens als een voorwaardelijke inschrijving die tot uitsluiting van uw inschrijving van de 
procedure leidt. 
 

3.3.8 Gestanddoeningstermijn 
De inschrijving van Inschrijver dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 120 dagen 
vanaf het moment van de sluitingsdatum van de inschrijving (gestanddoeningstermijn). 
Gedurende deze periode heeft de aanbieding het karakter van een onherroepelijk aanbod. 
Indien deze aanbestedingsprocedure leidt tot een kort geding, dan zal Inschrijver de 
aanbieding gestand doen tot 30 dagen na de uitspraak van de voorzieningenrechter. 
 

3.3.9 Aanvullingen/verduidelijkingen/verificatie 
De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie of 
verduidelijkingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de inschrijving op te vragen 
voor zover het (Europese) aanbestedingsrecht dit toelaat.  
 
Verschillende bewijsstukken/documenten vraagt de gemeente Den Haag pas op na de 
voorlopige gunning aan de beoogd winnaar. Dit staat aangegeven bij de betreffende eisen. 
Als na controle van deze documenten blijkt dat deze partij toch niet voldoet, dan kan dat 
invloed hebben op de voorlopige gunning. Indien dit het geval is, ontvangen alle Inschrijvers 
hiervan bericht en zal er een nieuwe gunningsbeslissing worden genomen die aan alle 
Inschrijvers zal worden medegedeeld. De rechtsbeschermingstermijn als bedoeld in 
paragraaf 3.1.4 gaat op dat moment opnieuw in.  
 
Ook behoudt de gemeente Den Haag zich het recht voor om de door Inschrijver direct bij 
inschrijving overlegde documenten, alsmede de antwoorden op de gunningscriteria te 
verifiëren en te verlangen dat u de noodzakelijke bewijsmiddelen kunt overleggen ten bewijze 
van de juistheid van de door de u overgelegde Verklaring van inschrijving inzake de 
minimum gunningseisen en de door uw gegeven antwoorden. 
 
De Inschrijvers worden geacht bereid en in staat te zijn om op vragen met betrekking tot de 
inschrijving binnen twee werkdagen antwoord te geven. 
 

3.3.10 Eigendom van de informatie 
Alle door Inschrijver als onderdeel van de inschrijving aangeboden informatie en 
documentatie worden eigendom van de gemeente Den Haag. Verzoeken om retourzending 
worden niet gehonoreerd. 
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4 Beoordeling 

 

4.1 Beoordelingsteam 
Voor de beoordeling van de inschrijvingen is een beoordelingsteam samengesteld, waarin materie- , 
juridische- en inkoopdeskundigheid vertegenwoordigd zijn. De juridische- en inkoopdeskundigen 
toetsen de punten vermeld bij Ad 1, 2 en 3a en 3b. De materiedeskundigen toetsen de punten 
vermeld bij Ad 4a en 4b. 
 

4.2 Procedure van beoordelen 
De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats volgens de onderstaande stappen, te weten: 

 

1. Opening van de inschrijvingen; 

 

2. Controle van inschrijvingen op de vormvereisten en volledigheid;  

 

3. Beoordeling van de inschrijvingen op basis van uitsluitingsgronden en minimum 

geschiktheidseisen: 

a Beoordeling o.b.v. de uitsluitingsgronden (hoofdstuk 5); 

b Beoordeling o.b.v. minimum geschiktheidseisen (hoofdstuk 6); 

 

4. Inhoudelijke beoordeling van de inschrijving:  

a Beoordeling van de inschrijvingen o.b.v. de minimum gunningseisen (hoofdstuk 7); 

b Beoordeling van de inschrijvingen o.b.v. de antwoorden op de gunningscriteria 

(hoofdstuk 8). 
 
Ad 1:  Opening van de inschrijvingen  
De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. 
 
Ad 2:  Controle van de inschrijvingen op de vormvereisten  
De inschrijvingen worden allereerst gecontroleerd op vormvereisten, waaronder begrepen de tijdige 
en volledige indiening van de inschrijving als gesteld in deze aanbestedingsleidraad. 
 
Ad 3: Beoordeling van de inschrijvingen op uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen 
Vervolgens worden de inschrijvingen getoetst aan de uitsluitingsgronden en de minimum 
geschiktheidseisen.  

 
Ad 3a: Beoordeling uitsluitingsgronden 
De inschrijving wordt eerst getoetst aan de uitsluitingsgronden. Indien er sprake is van een 
uitsluitingsgrond leidt dit in uitgangspunt tot uitsluiting van de verdere aanbestedingsprocedure. Dit 
met de volgende kanttekening. Onder punt 7.1 van de Eigen verklaring (kan de Inschrijver – indien er 
sprake is van een uitsluitingsgrond – toelichten waarom de onderneming van mening is dat het niet 
voldoen toch niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure. 
De onderneming moet daarbij een grondig en goed onderbouwde reden aandragen, die door de 
gemeente Den Haag in overweging kan worden genomen. De gemeente Den Haag zal in een 
dergelijk geval de afweging maken of de toelichting ter zake de uitsluitingsgrond voldoende is om de 
onderneming toe te laten tot de aanbestedingsprocedure. 
 
Indien Inschrijver (delen van) de inschrijving – waaronder de Eigen verklaring niet juist of niet 
volledig heeft verstrekt, zal de gemeente Den Haag dit aanmerken als een “valse verklaring” en 
Inschrijver op die grond uitsluiten van deelname aan het verdere aanbestedingstraject. 
 
Ad 3b: Beoordeling geschiktheidseisen  
Vervolgens wordt uw inschrijving getoetst aan de geschiktheidseisen (hoofdstuk 6). Deze 
geschiktheidseisen zijn minimumeisen. Het niet voldoen aan de gestelde eisen en/of de bewijslast 
inzake deze eisen, betekent dat de gemeente Den Haag uw inschrijving terzijde kan leggen. 
 
Ad 4: Inhoudelijke beoordeling van de inschrijving: 
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a. Minimum (gunnings-)eisen 
Uw aanbieding te voldoen aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 7. U stemt in met de eisen door 
middel van het invullen en ondertekenen van de Verklaring van inschrijving (bijlage 2). Indien u niet 
instemt met en/of voldoet aan de gestelde eisen of de gevraagde bewijslast inzake de gestelde eisen, 
dan leidt dit tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure en wordt uw inschrijving niet verder 
beoordeeld. Ook indien u instemt met c.q. aangeeft te voldoen aan de gestelde eisen maar uit uw 
toelichting blijkt dat dit niet het geval is, leidt dit tot uitsluiting. 
 
b. Gunningscriteria 
Vervolgens worden uw antwoorden op de gunningscriteria (hoofdstuk 8) beoordeeld aan de hand van 
de bij het desbetreffende gunningscriterium vermelde aspecten.  
 

 

4.3 Gunningscriterium/Beoordelingssystematiek 
De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding. 
Hierbij wordt gekeken naar zowel kwaliteit als prijs en in de volgende verhouding: 

 het maximaal aantal punten dat behaald kan worden voor de prijs is 400; 

 het maximaal aantal punten dat behaald kan worden voor de kwaliteit is 600. 

4.3.1 Prijs 

De inschrijving met de laagste prijs krijgt het maximaal aantal te vergeven punten. De 
overige Inschrijvers ontvangen een score naar rato van de laagste prijs. Dit wordt gedaan 
volgens de onderstaande formule: 
 

 

Waarbij laagsteprijs  staat voor de laagst aangeboden prijs, Paangeboden voor de door 

inschrijver geboden prijs en Y voor het maximaal aantal te vergeven punten. De prijs is 
samengesteld uit prijsopgaven van diverse onderdelen. Het totaal van de prijsopgaven is de 
door inschrijver aangeboden prijs als bedoeld in bovenstaande formule. Zie verder paragraaf 
8.1. en 8.2. 

4.3.2 Kwaliteit 

Voor het onderdeel kwaliteit kijkt de gemeente Den Haag naar uw antwoorden op de 

gunningscriteria zoals geformuleerd in hoofdstuk 8. Voor elk antwoord kunt  u punten 

ontvangen tot het bij de vraag vermelde maximum aantal punten. Bij elk 

gunningscriterium staan aspecten beschreven waarnaar bij de beoordeling in ieder 

geval gekeken wordt. Hoe meer uw antwoord tegemoet komt aan de wensen en 

behoeften van de gemeente Den Haag, des te meer punten u scoort.  

 

De mate waarin het antwoord volledig is, de mate waarin het antwoord relevant is voor 

de vraagstelling en de mate waarin het antwoord getuigt van een aansprekende 

visie/meerwaarde voor de gemeente Den Haag, zal als volgt worden gewaardeerd: 

 Uitstekend 100% van de maximaal te behalen punten; 

 Goed   80%  van de maximaal te behalen punten; 

 Voldoende  60%  van de maximaal te behalen punten; 

 Matig   40%  van de maximaal te behalen punten;  

 Slecht  20%  van de maximaal te behalen punten;  

 Niet     0%  van de maximaal te behalen punten 
 
Zie verder paragraaf 8.3. 

 

Y 
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4.3.3 Eindscore 

Uw eindscore bestaat uit de puntenscore op kwaliteit en de puntenscore op prijs bij elkaar 
opgeteld. De maximale eindscore bedraagt 1000 punten. De opdracht wordt gegund aan de 
Inschrijver met de hoogste eindscore. Indien meerdere Inschrijvers dezelfde hoogste 
eindscore behalen, dan wordt de opdracht gegund aan de Inschrijver met de hoogste score 
op het gunningscriterium Prijs. 
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5 Uitsluitingsgronden en bewijsstukken 

5.1 Uitsluitingsgronden 
De gemeente Den Haag hanteert de volgende uitsluitingsgronden bij de onderhavige aanbesteding: 

 de verplichte uitsluitingsgronden zoals genoemd in Eigen verklaring (bijlage 1); 

 de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals genoemd in Eigen verklaring voor zover de 
gemeente Den Haag deze uitsluitingsgronden heeft aangekruist. 

 
Door invulling en ondertekening van de Eigen verklaring, verklaart u dat geen van de voor deze 
aanbesteding geldende uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn. 
 
Indien u in combinatie inschrijft, dienen alle combinantleden afzonderlijk de Eigen verklaring in te 
dienen. 
 
Indien u een beroep doet op een onderaannemer voor het voldoen aan gestelde eisen ten aanzien 
van financieel/economische draagkracht dan wel technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, 
dient u dit aan te geven onder punt 8.2 van de Eigen verklaring. Onderaannemers vullen geen Eigen 
verklaring in.  
 
 

5.2 Bewijsstukken 
De Inschrijver aan wie de gemeente Den Haag de opdracht voornemens is te gunnen, dient de 
originele bewijsstukken ter zake de niet-toepasselijkheid van de uitsluitingsgronden binnen 15 
kalenderdagen na de voorgenomen gunning te overleggen.  
 
Indien de Inschrijver aan wie de gemeente Den Haag de opdracht is voornemens te gunnen een 
combinatie is, dan dienen alle combinantleden ter zake de uitsluitingsgronden de betreffende 
bewijsstukken te overleggen binnen 15 kalenderdagen na de voorgenomen gunning.  
 
Indien de gemeente Den Haag voornemens is de opdracht aan u te gunnen en u heeft een beroep 
gedaan op een voor het voldoen aan gestelde eisen ten aanzien van financieel/economische 
draagkracht dan wel technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, dan dient u tevens de 
betreffende bewijsstukken ter zake de uitsluitingsgronden van de onderaannemer te overleggen 
binnen 15 kalenderdagen na de voorgenomen gunning.  
 
Blijkt een Inschrijver bij de verificatie hier niet aan te kunnen voldoen, dan wordt de inschrijving 
(alsnog) ongeldig verklaard. 
 
Het gaat om de volgende bewijsstukken (de nummering in de tabel correspondeert met de nummering 
in de Eigen verklaring): 
 

Verplichte 

uitsluitingsgronden 

Bewijsstuk Geldigheidsduur (vanaf tijdstip van het 

indienen van de inschrijving) 

2.1 tot en met 2.4 GVA  GVA niet ouder dan 2 jaar 

Facultatieve 

uitsluitingsgronden 

Bewijsstuk Geldigheidsduur (vanaf tijdstip van het 

indienen van de inschrijving) 

3.1 Faillissement Uittreksel Handelsregister Niet ouder dan 6 maanden 

3.2 Overtreding 

 beroepsgedragsregels 

GVA  GVA niet ouder dan 2 jaar 

3.4 Belasting / sociale 

premies 

Verklaring belastingdienst Niet ouder dan 6 maanden 

3.5 Valse verklaring -  

 
Buitenlandse ondernemingen moeten vergelijkbare verklaringen uit het land van herkomst overleggen. 
Indien een dergelijke verklaring niet in het betrokken land wordt afgegeven, kan deze worden 
vervangen door een verklaring onder ede – of in een land waar niet in een eed is voorzien, door een 
plechtige verklaring – die door Inschrijver is afgelegd ten overstaan van een notaris. 
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Bijzonderheden m.b.t. de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) 
U kunt de GVA aanvragen via de website www.justis.nl. 
 
 

http://www.justis.nl/
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6 Minimum geschiktheidseisen 

Inschrijver dient te voldoen aan de onderstaande minimumgeschiktheidseisen. Indien u een beroep 
doet op de draagkracht en/of vakbekwaamheid van een derde om te voldoen aan een of meerdere 
van onder vermelde eisen, dan dient u aan te tonen dat u bij de uitvoering van de opdracht ook 
daadwerkelijk kunt beschikken over (de middelen van) deze derde. Zie voor de wijze waarop u dit 
dient aan te tonen paragraaf 3.3.5. 
 
 

6.1 Economische en Financiële draagkracht 
De Inschrijver voldoet aan de volgende eisen. Indien op dit moment kan worden volstaan met de 
Eigen verklaring, dan zal de Inschrijver aan wie de gemeente Den Haag de opdracht voornemens is 
te gunnen, de originele bewijsstukken behorend bij de eis binnen 15 kalenderdagen na de 
voorgenomen gunning overleggen.  
 

Eis 1: Verklaring financiële instelling 
De financiële draagkracht van Inschrijver is zodanig dat hij de onderhavige opdracht volledig tot 
stand kan brengen. U kunt bij de inschrijving volstaan met het invullen en ondertekenen van de 
Eigen verklaring  
 
Indien de opdracht aan Inschrijver wordt gegund, zal Inschrijver de financiële draagkracht 
aantonen door een recent afgegeven ondertekende verklaring van een te goeder naam en faam 
bekendstaande financiële instelling (een zogenaamde gegoedheidsverklaring van uw 
huisbankier) in te dienen (art. 2.90 en 2.91 lid 1a Aanbestedingswet). 

 
NB. Indien inschrijver een combinatie betreft, dan geldt deze eis voor elke combinant 
afzonderlijk. 

 
Eis 2: Aansprakelijkheidsverzekering 
Inschrijver beschikt over een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid, aan te tonen door een 
afschrift bij de Inschrijving te voegen van een polis die voorziet in een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal EUR 1 miljoen per 
gebeurtenis. 

 
NB. Indien inschrijver een combinatie betreft, dan geldt deze eis tenminste voor de combinatie. 
Indien inschrijver zich niet als combinatie verzekert, dan dienen alle combinantleden 
afzonderlijk aan deze eis te voldoen.    

 
 

6.2 Vakbekwaamheid 
Inschrijver toont aan dat hij over voldoende technische en beroepsbekwaamheid beschikt, door 
middel van het indienen van referentieopdrachten conform het format van Bijlage 3. In de 
beschrijving van de betreffende referentieopdrachten, dient u in te gaan op de betreffende 
kerncompetentie, duur en de omvang van de uitgevoerde opdrachten. Ook dient u de naam van 
een contactpersoon te vermelden die bevoegd en in staat is om informatie te verschaffen ter 
verificatie van de door u opgegeven referentie.  
 
Indien u beschikt over een referentieopdracht die verschillende kerncompetenties omvat, mag u 
deze referentieopdracht voor de verschillende kerncompetenties opgeven, mits voldaan wordt 
aan de eisen die gesteld zijn aan de betreffende kerncompetenties. U gebruikt in dat geval 
afzonderlijke antwoordbladen conform het format van bijlage 3 en vermeldt dan dezelfde 
referentgegevens.  
 
Indien u een referentieopdracht opgeeft die u tezamen met een andere partij heeft uitgevoerd, 
telt alleen het gedeelte van de referentieopdracht mee dat u zelf heeft uitgevoerd (behoudens 
voor zover u in combinatie met die andere partij inschrijft of anderszins aantoont dat u tijdens de 
uitvoering van de opdracht daadwerkelijk over die ervaring kan beschikken; dan kunt u de 
gehele waarde opvoeren). 
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Een referentie bestaat uit het antwoordblad conform bijlage 3 met maximaal drie pagina’s A4 
beschrijving (kantlijnmarges: normaal, lettertype: Arial 10 punts, regelafstand: tenminste 12). 
 
De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om de referenties te verifiëren bij de in 
bijlage 3 opgegeven contactpersoon van de referent voor wie de opdracht is uitgevoerd. 

 

6.2.1 Referenties 

Eis 3a:  Kerncompetentie Advies Verduurzaming Wagenpark 
Inschrijver beschikt over één referentieopdracht die in de afgelopen drie jaar teruggerekend 
vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving (als bedoeld in paragraaf 2.4) is verricht, als volgt: 
 

 De advisering over de verduurzaming van het wagenpark van ten minste 100 voertuigen bij 
aanvang en einde van een referentieopdracht van ten minste 2 jaar.  
 

De advisering betreft onder meer de Informatie- en kennisoverdracht over voertuigopties 
(welke merken en typen zijn beschikbaar), technische- en milieuprestaties, kosten van de 
voertuigen, maatwerk-aanschaf op basis van het gevraagde gebruik, mogelijkheden van 
tank/laad-infrastructuur en bundeling van de vraag. Ondersteuning van de klant in het 
aankoopproces (het uitwerken van behoeftestelling/ specificaties tot beslissing op offerte). Het 
resultaat is inzicht in deze onderwerpen voor het nemen van de optimale beslissing door de 
klant. De advisering heeft als (mogelijk) resultaat een aantoonbare verbetering van de PM10, 
NOx en CO2-uitstoot van het wagenpark als geheel. Indien het mogelijke resultaat niet is 
gerealiseerd kunnen expliciete oorzaken worden aangegeven die buiten de invloedssfeer van 
inschrijver lagen.   

 
Eis 3b: Kerncompetentie Levering Voertuigen (Full Operational lease) 
Inschrijver beschikt over één referentieopdracht die in de afgelopen drie jaar teruggerekend 
vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving (als bedoeld in paragraaf 2.4) is verricht, als volgt: 
 

 De levering van tenminste 200 leasevoertuigen op basis van Full Operational Lease,  
waarvan 10% met een duurzame vorm van brandstof (elektrisch, CNG), bij aanvang en 
einde van een referentieopdracht van ten minste 3 jaar en waarvan het wagenpark 
vergelijkbaar is met de situatie bij de gemeente Den Haag.  

 
Vergelijkbaar betekent in deze dat de voertuigprofielen 1, 3, 4, 5 en 6 voor wat betreft functie 
en uitvoering onderdeel uitmaken van het wagenpark waar de referentieopdracht betrekking 
op heeft. 

 

6.2.2 Certificaat Kwaliteitsmanagement 

Eis 4: kwaliteitscertificaat 
Inschrijver beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem van zijn organisatie dat voldoet 
aan de normeisen van ISO 9001 of gelijkwaardige norm.  U kunt bij de inschrijving volstaan 
met het invullen en bijvoegen van de Eigen verklaring (bijlage 1) . 
 
Binnen 15 kalenderdagen na voorlopige gunning dient de Inschrijver aan wie de gemeente 
Den Haag voornemens is de opdracht te gunnen, het bij deze eis behorende bewijs in te 
dienen. De gemeente Den Haag aanvaardt een ISO 9001-certificering of een gelijkwaardige 
certificering als bewijs van het voldoen aan deze eis. De gemeente Den Haag aanvaardt 
eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van 
kwaliteitsmanagement, zoals bijvoorbeeld (een inhoudsopgave van) het kwaliteitshandboek 
van Inschrijver.  
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6.2.3 Milieumanagement  

Eis 5:  Milieucertificaat 
Inschrijver beschikt over een milieumanagementsysteem van zijn organisatie dat voldoet of zal 
voldoen aan de normeisen van ISO 14001 of gelijkwaardige norm.  U kunt bij de inschrijving 
volstaan met het invullen en bijvoegen van de Eigen verklaring (bijlage 1).  
 
Binnen 15 kalenderdagen na voorlopige gunning dient de Inschrijver aan wie de gemeente 
Den Haag voornemens is de opdracht te gunnen, het bij deze eis behorende bewijs in te 
dienen. De gemeente Den Haag aanvaardt een ISO 14001-certificering of een gelijkwaardige 
certificering als bewijs van het voldoen aan deze eis. De gemeente Den Haag aanvaardt 
eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van 
milieumanagement, zoals bijvoorbeeld een inhoudsopgave van het 
milieu(management)handboek van Inschrijver.   
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7 Minimum (gunnings-)eisen 

In deze paragraaf treft u de minimumeisen aan waaraan uw aanbieding dient te voldoen. U dient 
hiervoor de  Verklaring van inschrijving in bijlage 2 in te vullen en te ondertekenen. 
 

7.1 Voldoen aan voorwaarden en eisen  

Inschrijver verklaart expliciet dat hij voldoet aan de in de aanbestedingsleidraad en daarbij behorende 
bijlage(n) genoemde voorwaarden en eisen die aan de opdracht zijn gesteld.  
 

7.2 Prijzen en tarieven 

U dient het Prijzenblad in bijlage 6 in te vullen. Er mogen geen aanvullende kosten in rekening 
gebracht worden door opdrachtnemer.  
 
Het indienen van een irreële of manipulatieve offerte leidt tot uitsluiting. Uitsluiting betreft het  irreëel of 
manipulatief inschrijven op onderdelen van het prijsinvulformulier. Hieruit vloeit het volgende voort: 

 Inschrijvers mogen (per item/eenheid) geen prijzen indienen die de gunningssystematiek 
manipuleren. 

 Inschrijvers dienen per item/ eenheid een op zichzelf beschouwd realistische prijs aan te bieden.  
Ten aanzien van de volgende prijzen bestaat het vermoeden dat deze onrealistisch zijn:   
- negatieve prijzen; 
- prijzen van 0 euro;  
- prijzen onder de kostprijs; 
- abnormaal lage prijzen, en; 
- in de branche ongebruikelijke prijzen.  

 
Inschrijver dient bij gebruik van prijzen die hierboven als onrealistisch zijn aangemerkt  in de 
inschrijving uitvoerig te motiveren waarom er geen sprake is van onrealistische prijzen c.q. het 
manipuleren van de gunningssystematiek. Dit dient inschrijver te staven met bewijs.  Indien deze 
motivatie naar oordeel van de gemeente onvoldoende is dan zal zij een verificatievraag hierover aan 
Inschrijver stellen. Indien de gemeente van mening blijft dat de prijzen onrealistisch zijn dan wordt de 
Inschrijving als ongeldig aangemerkt. 
 

7.3 Nederlandse taal 

Het personeel van Inschrijver dat mondeling en/of schriftelijk communiceert met medewerkers van de 
gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van de opdracht en ten aanzien van alle vormen van 
klantcontact, dient de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn. Hierbij geldt als minimum 
norm de beheersing van de Nederlandse taal conform Staatsexamen NT2. 
 

7.4  Sale & Lease back 

Inschrijver dient een Sale & Lease Back-constructie in zijn standaard dienstverleningspakket te 
hebben. 
 

7.5 Open en gesloten kostencalculatie 

Regulier zal de uitvraag van een voertuig en het opstellen van een offerte op basis van een gesloten 
kostencalculatie gescheiden. Inschrijver dient echter bereid te zijn om op verzoek van de 
wagenparkbeheerder van de Gemeente Den Haag een open kostencalculatie toe te passen en op 
basis daarvan te offreren.  
 
LET OP: 
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Bij een open kostencalculatie zal inschrijver hetzelfde prijsmodel hanteren als gehanteerd bij de 
opgave van prijzen in het prijzenblad (bijlage 6). Het prijsmodel in voornoemde zin bestaat uit de 
verhoudingsgewijze samenstelling van het leasetarief.   
 
 
LET OP: 
In het prijzenblad wordt de opbouw van het leasetarief voor een aantal voertuigprofielen uitgevraagd. 
Het door u opgegeven percentage inkoopkorting bij een voertuigprofiel dient u gestand te doen, ook 
indien een ander model van hetzelfde merk wordt gekozen.  
 

7.6 Verzekeringen en schadeafhandeling 

Inschrijver gaat akkoord dat de gemeente Den Haag zorg draagt voor een WA/Casco- en 
ongevallenverzekering voor voertuigen respectievelijk berijders, die via de productgroep 
Risicomanagement van het IDC wordt afgesloten. Inschrijver neemt de verzekeringspremie op in zijn 
leasetarief dat in rekening wordt gebracht bij de wagenparkbeheerder van betreffende dienst binnen 
de gemeente Den Haag. Inschrijver draagt deze premie vervolgens af aan de gemeente Den 
haag\IDC\productgroep Risicomanagement. Op deze wijze behoudt inschrijver grip op de 
verzekerdheid van voertuigen.  
 
De afhandeling van schades verloopt in de kern als volgt: 

 De wagenparkbeheerder meldt de schade bij, en correspondeert met, inschrijver; 

 Inschrijver meldt de schade aan IDC\productgroep Risicomanagement;  

 IDC\productgroep Risicomanagement geeft aan of  er met betrekking tot cascoschade expertise is 
gewenst of dat er direct tot herstel kan worden overgegaan; 

 De berijder biedt het voertuig voor herstel aan bij een schadeherstelbedrijf dat door inschrijver is 
aangewezen binnen de regio Den Haag.  Inschrijver betaalt de nota aan het schadeherstelbedrijf; 

 Een eigen risico en kosten i.v.m. de schadeafhandeling die buiten de dienstverlening van 
inschrijver vallen, dient inschrijver te verhalen bij de betreffende dienst. Inschrijver stuurt  een kopie 
nota van het herstelbedrijf naar IDC\productgroep Risicomanagement. De nota, verminderd met de 
kosten die voor rekening van de dienst komen en exclusief BTW, wordt vergoed door 
IDC\productgroep Risicomanagement aan inschrijver; 

 Het aan- en afmelden van voertuigen geschiedt met wederzijdse kennis van, en in onderling 
overleg tussen, inschrijver en IDC\productgroep Risicomanagement, evenals de jaarlijkse facturatie 
(suppletie en prolongatie) van de verzekeringsbijdragen.  

 
 

7.7 Tankpas en werkelijke brandstofkosten 

Inschrijver stelt tankpassen beschikbaar waarmee bij alle in Den Haag gelegen tankstations kan 
worden getankt waaronder tankstations met vulpunten voor aardgas / groen gas. Inschrijver brengt het 
type getankte brandstof en de kosten van het werkelijk brandstofverbruik maandelijks achteraf in 
rekening aan de hand van een overzicht. 

7.7.1 Brandstof 

De brandstofpas is alleen geschikt voor het betreffende voertuig  en brandstof(kenteken gebonden). 
Op verzoek vanuit de gemeente Den Haag kunnen brandstofsoorten ingesteld  worden en 
bestedingslimieten worden aangebracht. 

7.7.2 Declaratie 

De gemeente Den Haag dient de brandstofkosten ook bij de Opdrachtnemer te kunnen declareren. 
Het bedrag dient binnen 30 dagen verrekend te zijn. 

7.7.3 Brandstofoverzicht 

Op het digitaal beschikbare brandstofoverzicht staat per auto iedere tank- of laadbeurt vermeld 
waarbij opgenomen: datum en plaats van het tanken of laden, het aantal liters brandstof of aantal 
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kWh, soort brandstof, totale kosten incl. en excl. BTW, aantal kilometers (indien ingevuld) en overige 
kosten zijn gesaldeerd. 

7.7.4 Overzicht brandstofpassen 

De Opdrachtnemer dient een actueel overzicht bij te houden per kenteken: 
1. afdeling/kostenplaats  
2. contactpersoon 
3. tankpas. 

7.7.5 Verrekening brandstof bij aflevering 

 De brandstofkosten worden niet via een voorschot verrekend, maar op basis van werkelijk 
verbruik. 

 Brandstofkosten die zijn opgenomen in de kosten rijklaar maken van het voertuig behoren tot 
de afleverkosten 

 

7.8 Hulpdienst 

Inschrijver biedt ondersteuning bij pech onderweg, waaronder: 

 Pechhulp onderweg en bij kantoor; 

 Hulp bij niet rijdbare schade; 

 Zo nodig taxivervoer inzittenden; 

 Zo nodig inzet vervangend voertuig; 

 Zo nodig afslepen naar dichtstbijzijnde dealer;  

 Coördinatie hulpverlening door derden c.q.  bergingswerkzaamheden. 

 

7.9 Eisen Full Operational Lease 

7.9.1 Opdrachtgever eist lease op basis van Full Operational Lease.  

Dat betekent een gesloten calculatie met open inzicht in de leasecomponenten. Onder 
gesloten calculatie wordt verstaan dat het uit het contract voortvloeiende positieve en/of 
negatieve exploitatierisico voor de Opdrachtnemer is. Onder open inzicht in de 
leasecomponenten wordt verstaan dat de gemeente Den Haag inzicht krijgt in de 
gecalculeerde kosten per component 

7.9.2 Leasecomponenten 

De in de Leaseprijs begrepen lease en service-componenten zijn de navolgende:  

 Afschrijving (aanschafwaarde voertuig) 

 Rente  

 Motorrijtuigenbelasting 

 Reparatie- en onderhoudskosten 

 Bandenvervanging 

 Winterbanden * 

 Pechhulpverlening 

 Blackbox* 

 Bestickering* 

 
* Keuze wordt bepaald per voertuig. 

 

7.9.3 Leaseprijs 

De afgesproken leaseprijs dient zowel bij offerte, inzet en na eventuele contractaanpassing gelijk 
te zijn. Er kunnen geen additionele kostenelementen worden opgevoerd. 
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7.9.4 Leaseperiode & kilometrage 

Looptijd van de leaseperiode is 60 maanden. De maximale kilometrage bij de gemeente Den 
Haag varieert van 25.000 kilometer t/m 125.000 kilometer.  

7.9.5 Hercalculatiemethodiek bij afwijkende kilometers of voortijdige 

contractbeëindiging 

 
Opdrachtgever eist dat Inschrijver de navolgende hercalculatiemethodiek hanteert.  Deze 
hercalculatiemethodiek, geeft vooraf inzicht in de componenten restwaarde en ROB bij een 
andere kilometrage en of andere looptijd.  
Hieronder staan de uitgangspunten voor de herhalcalulatiematrix voor inzet en indien daartoe 
aanleiding bestaat jaarlijkse tussentijdse herberekeningen beschreven. 
De hercalculatiematrix betreft een transparante methodiek welke vooraf inzicht geeft in de prijs 
van de componenten restwaarde en ROB bij inzet van een voertuig en bij een eventuele 
(tussentijdse) herberekeningen. 
Indien de werkelijk afgelegde kilometers per jaar met het voertuig  gedurende de leaseperiode 
afwijken van de in de Nadere Overeenkomst Lease overeengekomen af te leggen 
jaarkilometrage gerelateerd aan de verstreken looptijd, is de leasemaatschappij gehouden het 
Leasetarief   (tussentijds) te herberekenen conform de overeengekomen hercalculatiematrix. Het 
Leasetarief wordt met terugwerkende kracht, vanaf de ingangsdatum van de leaseperiode, 
aangepast en verrekend met de reeds in rekening gebrachte en betaalde Leasetarief binnen de 
desbetreffende Nadere Overeenkomst Lease. 

 
Toelichting op het doel, de werkwijze en de toepassing van de matrix 
De matrix heeft het doel vooraf inzicht te kunnen verschaffen in het procentuele niveau van de 
ROB-component en van de restwaarde bij verschillende jaarkilometrages, uitgaande van de in 
5.6.6. beschreven uitgangspunten. 
Hieronder een voorbeeldmatrix (uitgangspunt: restwaarde = 100%) voor benzine voertuigen met 
een  looptijd van 60 maanden en een kilometrage van 125.000 km. 
De getallen en percentages zijn fictief en uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van het 
rekenvoorbeeld. 

 
Jaarkilometrage Looptijd Brandstofsoort Restwaarde ROB 

10.000 60 B 107% 94% 

15.000 60 B 106% 95% 

20.000 60 B 104% 97% 

25.000 60 B 100% 100% 

30.000 52 B 108% 102% 

35.000 47 B 114% 106% 

40.000 43 B 118% 108% 

45.000 40 B 120% 110% 

50.000 38 B 121% 112% 

 
Werking matrix 
Er is een matrix voor de maandcomponent ROB en een matrix voor de restwaarde (inclusief 
BPM, exclusief BTW). De uitleg hieronder geldt voor de matrix restwaarde, maar de werking van 
de matrix voor de ROB-component is identiek. 
De matrix gaat uit van een maximale looptijd en een maximaal totaal kilometrage bij CNG-, 
elektrische, benzine- en dieselvoertuigen. De matrix specificeert de restwaarde voor de mogelijke 
combinaties van werkelijke looptijd en jaarkilometrage op het moment van beëindiging van de 
leaseovereenkomst. Voor iedere brandstofsoort is een combinatie van een looptijd en 
jaarkilometrage afgesproken, volgens het uitgangspunt in 5.6.6. (hierna te noemen: het 
Uitgangspunt). De restwaarden bij de overige combinaties van looptijd en jaarkilometrage zijn 
uitgedrukt in percentages van de restwaarde behorende bij het Uitgangspunt. De restwaarde 
behorende bij het Uitgangspunt is gelijkgesteld aan 100%. Per brandstofsoort wordt de 
combinatie van looptijd en jaarkilometrage opgenomen welke het uitgangspunt vormt.  
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Dit betekent dat er maar een hercalculatiematrix wordt gehanteerd per brandstofsoort. Dit 
betekent ook dat er maar twee hercalculatiesmatrices van toepassing zijn voor het gehele 
wagenpark i.p.v. een matrix per voertuig.  
 
Toepassing hercalculatiematrices 
De matrices worden alleen gehanteerd voor nieuw ingezette voertuigen. Voor deze voertuigen 
wordt de hercalculatiematrix toegepast zowel bij inzet van voertuigen, als bij tussentijdse 
wijzigingen van jaarkilometrages (en mogelijke wijzigingen van de looptijd als gevolg daarvan). 
 
Nieuwe inzet 
Op basis van het jaarkilometrage wordt de restwaarde van een Dienstvoertuig bepaald als 
percentage van de restwaarde behorende bij het Uitgangspunt van de hercalculatiematrix. Indien 
het werkelijke inzetkilometrage afwijkt van het jaarkilometrage behorende bij het Uitgangspunt 
(waardoor de looptijd mogelijk ook afwijkt van het Uitgangspunt), leidt dit tot een procentuele 
afwijking ten opzichte van de restwaarde in het Uitgangspunt. De te hanteren restwaarde in een 
Nadere Overeenkomst Lease is dan af te leiden uit de matrix restwaarde. 
 
Herberekening jaarkilometrage  
Indien het jaarkilometrage gedurende de Nadere overeenkomst Lease of bij het einde van de 
Nadere Overeenkomst Lease wordt herberekend (met mogelijke gevolgen voor de looptijd), leidt 
dit tot een (nieuwe) procentuele afwijking ten opzichte van de restwaarde in het Uitgangspunt. De 
daadwerkelijke (met terugwerkende kracht) te hanteren restwaarde in een  Nadere 
Overeenkomst is dan af te leiden uit de matrix restwaarde. 

 

7.9.6 BPM 

Op basis van de BPM regelgeving ‘Niet ondernemers’ d.d. 1-7-2005 komt de gemeente Den 
Haag niet in aanmerking voor vrijstelling BPM bij aanschaf van een bestelauto < 3.500 kg(dit 
geldt niet voor een elektrische bestelauto). De leaseprijs dient dus inclusief BPM te zijn en het 
daarbij behorende lagere tarief voor houderschapsbelasting. Bij Dienstvoertuigen die wel in 
aanmerking komen voor vrijstelling van BPM dient de leaseprijs exclusief BPM te zijn en het 
daarbij behorende lagere tarief voor houderschapsbelasting.  

 

7.9.7 Bestelproces  

Bij het aanvragen van gespecificeerde offertes vraagt de gemeente Den Haag offertematrices op. 
De gemeente Den Haag wil vooraf inzicht hebben in de verschillende leasetarieven bij afwijkende 
looptijden en kilometrages. Opdrachtnemer biedt een offertecalculatiematrix aan in het 
offertetraject, waarbij de looptijden zijn gedifferentieerd van 24 naar 72 maanden, met stappen 
van 3 maanden en de kilometrages van 5.000 km/jaar naar 40.000 km/jaar, met stappen van 
2.500km. De geoffreerde tarieven zijn exclusief brandstof. 

 

7.9.8 Levertijd offerte 

De Opdrachtnemer dient binnen maximaal 5 werkdagen na aanvraag een offerte uit te brengen. 

 

7.9.9 Nadere Overeenkomst Lease 

Voor ieder nieuw te leasen Dienstvoertuig dient door de Opdrachtnemer een Nadere 
Overeenkomst te worden opgesteld. Dit moet digitaal worden aangeleverd.  

 

7.9.10 Aflevering Dienstvoertuig 

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het Dienstvoertuig volledig operationeel en rijklaar wordt 
afgeleverd. Dat wil zeggen dat alle noodzakelijke werkzaamheden ten aanzien van inbouw van 
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bedrijfsuitrusting, blackbox, brandstofherkenning systeem en bestickering volledig zijn uitgevoerd 
bij aflevering.  

 

7.9.11 Afleverplanning 

Minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke aflevering van het nieuwe Dienstvoertuig dient de 
Opdrachtnemer afspraken te maken met de Wagenparkbeheerder van de Deelnemer over het 
definitieve afleveradres van het Dienstvoertuig. Ter bewijs van ingebruikname van het 
Dienstvoertuig dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor het laten tekenen van een 
ontvangstformulier nieuw Dienstvoertuig. Op dit formulier wordt getekend voor acceptatie van het 
Dienstvoertuig en toebehoren. 

 

7.9.12 Kortingen 

De Nadere Offerte dient te worden uitgebracht inclusief alle door de leasemaatschappij verkregen 
kortingen op het Dienstvoertuig, accessoires en fabrieksopties.  

 

7.9.13 Uitrusting voertuig 

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle voertuigen standaard worden afgeleverd met de volgende 
minimale uitrusting: 

 Kentekenplaten; 

 Kentekenbewijs volgens overheidsuitgave,  

 Deel I: 

 Deel IA - Voertuigbewijs  

 Deel IB - Tenaamstellingbewijs  

 Internationaal motorrijtuigenverzekeringbewijs ("groene kaart"); 

 Administratieve instructies m.b.t. brandstof en onderhoud e.d.; 

 Brandstofpas (niet merkgebonden); 

 Reserve sleutel(s) 

 Mattenset 

 Gevaren driehoek 

 Life hamer (op een voor de bestuurder goed bereikbare plaats) 

 Onderhoudsboekje 

 Bestickering conform de gemeente Den Haag norm  

 Alle in de Nadere Overeenkomst overeengekomen op- en inbouw Bedrijfsuitrusting 

 Brandstofherkenning systeem * 

 Blackbox* 

 Laadkabel* 

Indien van toepassing * 

7.9.14 Overige kosten 

Bij vermissing van de bij het Dienstvoertuig behorende bescheiden kunnen alleen  de volgende 
kosten in rekening worden gebracht aan de Gemeente Den Haag: 

 Brandstofpas   

 Kentekenbewijs 

 Kentekenplaten 
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 Contactsleutel 

7.9.15 Prijsborging  

Elk kwartaal leveren leasemaatschappijen aan het CBS hun prijsniveau aan voor de operationele 
lease van personenauto’s in zowel diesel als benzine/lpg uitvoeringen. Dit op basis van vooraf 
vastgestelde kilometrages en looptijden en voor door het CBS vastgestelde autosegmenten. Op 
basis van deze input bepaalt het CBS het indexcijfer. 
Voor de vaststelling van het prijsniveau van een Leasemaatschappij worden dezelfde 
uitgangspunten als die van het CBS gebruikt. De uitgangspunten zijn: 
1. ongewijzigde contractvoorwaarden, gebaseerd op operationele autolease inclusief de 

kosten van financiering, onderhoud, (verzekering), wegenbelasting, en bij onderhoud of 

reparatie de kosten voor vervangend vervoer 

2. berekend op de kilometrages en looptijden van het CBS (40.000 km en 48 maanden voor 

diesel en 35.000 km en 42 maanden voor benzine/lpg) 

3. bepaling prijsniveau vindt plaats op één van de volgende data, 15 februari, 15 mei, 15 

augustus of 15 november 

 
Werkwijze 
De uitkomst van het prijsniveau wordt vergeleken met die van de ontwikkeling van het CBS 
indexcijfer. Bij een afwijking groter dan de bandbreedte (5%) dient de leasemaatschappij dit 
prijsverschil te verrekenen met de gemeente Den Haag. Het gemiddelde van de meetresultaten 
van vier kwartalen prijsvergelijk vormt het toetsingspercentage voor de bandbreedte van 5%. 
 
Na een uitgevoerd nulmeting bij aanvang van de Raamovereenkomst  (startmoment) vindt 
prijsvergelijking plaats op: 

1. moment signaleringsmeting (meetperiode elk half jaar) 

2. moment bijsturingmeting (over een geheel jaar) 

 
Er zijn vervolgens drie uitkomsten mogelijk op het jaarlijkse bijsturingmoment: 

1. prijsontwikkeling van de leasemaatschappij is gelijk aan die van het CBS of valt binnen de 

bandbreedte. Geen wijzigingen in de leasetarieven 

2. prijsontwikkeling van de leasemaatschappij is minder sterk dan de ontwikkeling van de 

CBS prijsindex. De leasemaatschappij brengt het ontstane kostenvoordeel niet in rekening 

bij de gemeente Den Haag, past de leasetarieven om deze reden ook niet aan, echter 

reserveert dit voordeel naar een volgend prijsvergelijk 

3. prijsontwikkeling van de leasemaatschappij is meer dan van het CBS (> 5%). De 

leasemaatschappij herberekent de leasetarieven van alle in de betreffende jaarperiode 

nieuw bestelde en ingezette voertuigen met terugwerkende kracht om de vastgestelde 

prijscorrectie toe te passen. Vanaf dat moment betaald de gemeente Den Haag 

maandelijks het lagere leasetarief en ontvangt tevens een creditnota voor de prijscorrectie 

over de verstreken contractperiode van de nieuw ingezette voertuigen. 

 
Nulmeting 
Nadat de gemeente Den Haag de Raamovereenkomst is aangegaan met een leasemaatschappij zal 
deze leasemaatschappij een nulmeting uitvoeren. Deze nulmeting is gebaseerd op de systematiek 
van de CBS prijsindex operationele autolease. Dit houdt in dat de door het  CBS  gehanteerde 
autosegmenten en de weging daarvan onderdeel uitmaken van de nulmeting.  
Objectiviteit 
De objectiviteit wordt gewaarborgd door de onafhankelijk rol van het CBS. De informatie die het CBS 
publiceert komt voort uit het onderzoeksprogramma van het CBS en wordt vastgesteld door de 
Centrale Commissie voor Statistiek. Dit is een onafhankelijk commissie die waakt over de 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma. 
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Daarnaast wordt de onafhankelijkheid geborgd door de “Wet op het Centraal Bureau voor de 
Statistiek”. 
 

7.10 Eisen Beheer 

7.10.1 Contractvorm Beheer  

Opdrachtnemer verzorgt de administratie, facturatie richting Deelnemers en het totale beheer (incluis 
verkoop op de autoveiling) met betrekking tot de Bedrijfsvoertuigen die door Opdrachtgever worden 
aangekocht, gefinancierd en aangemeld voor de Beheerconstructie, zoals hierna nader omschreven.  

7.10.2 Beheerfee 

Voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden brengt Opdrachtnemer een jaarlijkse fee (ex. BTW) 
per Bedrijfsvoertuig in rekening die in de maandelijkse termijn wordt verrekend. 

7.10.3 Beheercomponenten 

Per Bedrijfsvoertuig wordt middels een aanmelding voor Beheer een Nadere Overeenkomst 
afgesloten. 
 
Opdrachtnemer verzorgt de rapportage m.b.t.: 

1. De ontwikkeling van de exploitatiekosten 
2. De eindafrekening incl. opbrengst/gespecificeerd 

7.10.4 Verkoop 

Opdrachtnemer zal op aangeven van Opdrachtgever het Bedrijfsvoertuig te koop aanbieden via de 
autoveiling en is verplicht zorg te dragen voor de afhandelingen van verkoopresultaten. Na verkoop 
van het voertuig op de autoveiling zal een eindverrekening plaatsvinden met de Deelnemer. In de 
eindafrekening staat gespecificeerd: 

1. Veilingkosten 
2. Opbrengst voertuig 
3. Na aftrek van de veilingkosten wordt de opbrengst van het Bedrijfsvoertuig overgemaakt naar 

de Deelnemer. 
4. Reparatie, onderhoud en banden 
5. Opdrachtnemer verwerkt en beoordeelt van ROB aanvragen op basis van: 

a. Historie (laatste reparatie); 
b. Garantie en coulance; 
c. Aanvullende ROB en eventueel afwijkende afspraken;  
d. Afspraken m.b.t. ROB vanuit aanbesteding(en); 
e. Inzet expert c.q. contra-expertise bij dispuut tussen schadereparateur en Deelnemer.  

 

7.11 Eisen operationele dienstverlening (van toepassing voor Beheer en Full 

 Operational Lease) 

Onderstaande eisen gelden voor zowel de voertuigen die worden geleased alsook de voertuigen in de 
beheer constructie. 

7.11.1 Banden 

In het kader van duurzaamheid dienen alleen banden met energielabel A te worden gemonteerd. De 
banden dienen te worden vernieuwd, zodra de profieldiepte van een band op enige plaats minder is 
dan 1,6 millimeter (advies ANWB) of zoveel eerder als vervanging noodzakelijk is met het oog op 
veilig rijden.  

7.11.2 Onderhoudsadres 

De gemeente Den Haag draagt er zorg voor het onderhoud regelmatig en tijdig te laten verrichten bij 
een door Opdrachtnemer erkende reparateur, volgens de richtlijnen van het instructieboekje behorend 
bij het betreffende voertuig. De keuze van het onderhoudsadres wordt vastgelegd in overleg met de 
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gemeente Den Haag. De locatie van het onderhoudsadres bevindt zich binnen een straal van 30 km 
van het centrum van Den Haag. 

7.11.3 Onderhoudsmelding 

De Opdrachtnemer dient tijdig (minimaal 14 dagen van te voren) de Wagenparkbeheerder van de 
Deelnemer op de hoogte te stellen van naderend onderhoud. 

7.11.4 Controleplicht 

Tevens zal de Opdrachtgever in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het voertuig 
er zorg voor dragen dat, indien van toepassing, regelmatig alle olie- en vloeistofniveaus worden 
gecontroleerd en zo nodig worden bijgevuld. Schade als gevolg van door Opdrachtnemer gestelde 
nalatigheid door Deelnemer in het onderhouden van het voertuig dient door de Opdrachtnemer te 
worden aangetoond.  

7.11.5 Tijdigheid reparaties 

De gemeente Den Haag zal er zorg voor dragen dat eventuele reparaties tijdig worden uitgevoerd. 

7.11.6 Wisselen seizoensbanden 

De Opdrachtnemer informeert minimaal 2 weken vooraf de Wagenparkbeheerder bij de Deelnemer 
voor het maken van een wissel afspraak.  

7.11.7 Reparaties toebehoren 

Bij reparaties van toebehoren (zoals black box of bedrijfswageninrichting) die niet onder een 
garantieregeling vallen worden de kosten  doorbelast aan de Deelnemer. Opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor afstemming en overleg met de betrokken Leverancier en Deelnemer. 

7.11.8 Pechhulp  

In geval van calamiteiten dient Opdrachtgever gebruik te kunnen maken van 24uurs nationale 
hulpverlening. Bij pech in Nederland dient de gemeente Den Haag ten minste gebruik te kunnen 
maken van:  

1. 24uurs hulpverlening in geval van schade of technische mankementen aan het voertuig; 
2. Bereikbaarheid via één centraal telefoonnummer; 
3. Wegsleepdienst voor het voertuig en de eventueel gekoppelde aanhangwagen; 
4. Hulpverlening ter plaatse binnen 1 uur.  
5. Voor Bedrijfsvoertuigen gelden mogelijk andere voorwaarden voor Pechhulp. Indien van 

toepassing worden de uitzonderingen vooraf vastgelegd in de Nadere Overeenkomst. 

7.11.9 Tijdelijk vervoer 

Vervangend vervoer en haal- en breng service 
In de Nadere Overeenkomst beslist Deelnemer  welke van de volgende opties gekozen wordt, indien 
het voertuig als gevolg van reparatie, schade of diefstal niet ter beschikking van de Deelnemer staat.  

1. Gratis vervangend vervoer na 24 uur (standaard, dient in offerte te zijn meegenomen) 
2. Direct vervangend vervoer 
3. Haal- en breng service 

Aan de grootte van het vervangende voertuig stelt de gemeente Den Haag geen beperkingen, 
behalve dat een personenauto niet vervangen wordt door een bestelbus. Vervanging van een voertuig 
en de haal- en brengservice dienen, behalve op werkdagen, ook te kunnen plaatsvinden op 
zaterdagen, zon- en feestdagen. Vervangend vervoer geldt tot het moment dat het voertuig weer voor 
gebruik gereed is gemeld aan de contactpersoon. 

7.11.10 Schademelding 

De Opdrachtnemer dient te beschikken over een schade(front)desk, waar contactpersonen van de 
gemeente Den Haag terecht kunnen voor vragen en schademeldingen. Ingeval van schade 
overkomen aan of veroorzaakt door het voertuig, of een ander voertuig dat het voertuig vervangt, is de 
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gemeente Den Haag verplicht de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en 
zo spoedig mogelijk een ingevuld "Europees Schade Formulier" te zenden aan de Opdrachtnemer. 

7.11.11 Bekeuringen 

Boetes voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig zijn voor rekening van de gemeente Den Haag 
waarna de gemeente Den Haag deze zal doorbelasten aan de berijder. De Opdrachtnemer dient de 
bekeuring te betalen en maandelijks te factureren. Een kopie van de boete dient meegestuurd te 
worden bij de factuur onder vermelding van het kenteken, de sector, afdeling en kostenplaats van het 
voertuig. 

7.11.12 Kilometergegevens 

De gemeente Den Haag maakt gebruik van een voertuigregistratiesysteem systeem (Telematica). 
Opdrachtnemer dient akkoord te gaan met de inbouw van Telematica. De contacten tussen 
Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer van Telematica verlopen rechtstreeks. De afspraken die 
hiervoor noodzakelijk zijn vormen onderdeel van het implementatietraject. Opdrachtnemer dient de 
kilometerstanden vanuit een dergelijk systeem te importeren/in te voeren in het registratiesysteem van 
de Opdrachtnemer. Deze gegevens worden door Opdrachtgever beschouwd als basis voor de 
registratie van kilometerstanden door Opdrachtnemer. Door Opdrachtnemer geconstateerde 
afwijkingen worden in onderling overleg besproken. 

7.11.13 Inleveren 

De plaats en datum van inlevering van het voertuig na afloop van de overeengekomen 
contractperiode dient te geschieden op aandragen van Opdrachtnemer en door de Deelnemer in het 
geval van een Beheer constructie. De Wagenparkbeheerder van de Deelnemer dient een digitaal 
bericht te krijgen wanneer het voertuig dient te worden ingeleverd en wanneer deze is ingeleverd. 
Voertuigen die onder de bepalingen in de Raamovereenkomst terzake van Beheer vallen worden door 
Opdrachtnemer namens Opdrachtgever bij einde exploitatie verkocht via de autoveiling. Alle 
voertuigen die onder de bepalingen in de Raamovereenkomst terzake van Full Operational 
Lease,vallen worden door de Opdrachtnemer na het einde van de Nadere Overeenkomst ingenomen. 

7.11.14 Opleverstaat 

Tevens dient de Wagenparkbeheerder van de Deelnemer een digitale scan te ontvangen van de 
opleverstaat van de wagen inclusief handtekening voor akkoord van de berijder en/of beheerder.  

7.11.15 Inbouwapparatuur 

Apparatuur die in opdracht van Opdrachtgever is ingebouwd, inclusief Telematica, dient kosteloos te 
worden verwijderd en geretourneerd aan Opdrachtgever.   

7.11.16 Ontstickering 

Het voertuig is ontstickerd bij retournering aan de leasemaatschappij.  
 

7.12 Financiering 

7.12.1 Rentebasis en opslag bij financiering door de opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer dient gedurende de periode van de Raamovereenkomst en dus bij het berekenen 
van prijzen en tarieven voor iedere Nadere Overeenkomst een vaste opslag of vermindering op een 
verifieerbare Eurozone (Interest Rates basisrente (IRS) te hanteren. De aard van de basisrente (bijv. 
IRS 2 jaar) en de hoogte van de opslag worden in de Offerte opgegeven en vastgelegd in de 
Raamovereenkomst.  

7.12.2 Rentedatum 

Als rentedatum wordt aangehouden de datum van bestelling van de auto door de gemeente Den 
Haagbij Opdrachtnemer. 
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7.12.3 Wijziging rentepercentage 

Het rentepercentage kan na bestelling tijdens de afgesproken leasetermijn niet meer wijzigen.  
 

7.13 Huisstijl  

Voertuigen worden uitgevoerd in de huisstijl van de gemeente Den Haag en met de volgende 
specificaties 

 Een witte kleurstelling non-metallic; 

 Het logo van de gemeente Den Haag op beide voorportieren (voertuigen); 

 Een kleurbaan op de onderkant van het chassis (voertuigen en scooters) 

 Het logo en de kleurbaan worden aangebracht door middel van een folie (wrapping). 
 

Onderstaand een impressie van het logo van de gemeente Den-Haag: 
 

 
 

 

 
 
 

 
De gemeente Den haag heeft een eigen installatie voor belettering middels folie. Inschrijver stemt 
ermee in dat de gemeente de belettering aanbrengt bij binnenkomst van het voertuig en verwijdert bij 
inlevering van het voertuig.   
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8 Gunningscriteria 

In deze paragraaf staan de gunningscriteria vermeld op basis waarvan de gemeente Den Haag de 
economisch meest voordelige Inschrijver zal selecteren. Beoordeling vindt plaats op de wijze als 
beschreven in hoofdstuk 4. 

8.1 Prijs full operational lease 

In het prijzenblad (bijlage 6; tabblad personenvoertuig, tabblad bestelvoertuigen en tabblad scooters) 

doet u opgave van de leasetarieven voor voertuigen met vergelijkbare kenmerken als aangegeven bij 

de voertuigprofielen uit bijlage 13.  

 

De prijs van alle inschrijvers wordt beoordeeld zoals beschreven in paragraaf 4.3.1. 

Cijfers achter de komma worden afgerond op 2 decimalen.  

 

8.2 Prijs beheer Bedrijfsvoertuigen 

Hier dient u uit te gaan van het gevraagde dienstverleningsniveau en de uitgangspunten zoals 

beschreven in het Programma van Eisen. De beheerfee voor de type voertuigen kunt u invoeren in het 

prijzenblad Bijlage 6 (tabblad Beheerfee).  

 

8.3 Kwaliteit 

Bij de beantwoording van de vragen neemt u de volgende lay-out in acht: kantlijnmarges: normaal, 
lettertype: Arial 10 punts, regelafstand: tenminste 12. Het maximaal toegestane aantal pagina’s bij uw 
beantwoording wordt bij de gevraagde antwoorden aangegeven. Bij overschrijding van het maximaal 
aangegeven aantal pagina’s bij het gevraagde antwoord wordt het meerdere buiten beschouwing 
gelaten bij de beoordeling. 

 
 
Vraag 1 Duurzaamheidsadvies 
Vraagstelling: Opdrachtgever verwacht van inschrijver dat hij een aantoonbare bijdrage levert aan de 
reductie van de uitstoot van CO2 en fijnstof zoals veroorzaakt door het gemeentelijk wagenpark.  
 
Beschrijf in uw antwoord:  
Uw dienstverlening waarmee u de gemeente Den Haag gedurende de looptijd van de 
Raamovereenkomst kunt adviseren en ondersteunen in het terugdringen van de uitstoot van CO2 en 
fijnstof van het wagenpark. Concretiseer uw antwoord voor het huidige wagenpark zoals weergegeven 
in bijlage 12. Beschrijf in uw antwoord, waar relevant, uw aannames en uitgangspunten. Beschrijf in 
uw antwoord de toepassing (en mogelijk de doorontwikkeling) van het beslismodel zoals weergegeven 
in bijlage 11. Beschrijf in uw antwoord de door u voorziene en relevante ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid voor de voertuigprofielen zoals weergegeven in bijlage 13. Indien eenzelfde 
ontwikkeling geldt voor meerdere profielen, dan beschrijft u de ontwikkeling eenmaal met vermelding 
van betreffende profielen (maximaal zes A4).  
 
Beoordeling: 
 
De gemeente Den Haag beoordeelt het door u voorgestelde op basis van onderstaande elementen: 

 Interpretatie van de vraag; 

 Mate waarin de advisering en ondersteuning realistisch, praktisch uitvoerbaar en concreet is 
en aansluit op de opdracht van gemeente Den Haag; 

 Mate waarin de advisering en ondersteuning kan bijdragen aan de reductie en uitstoot fijnstof 
en CO2; 

 De mate waarin aannames en uitgangspunten relevant en reëel zijn; 

 De beschreven toepasselijkheid (en mogelijkheden van doorontwikkeling) van het 
beslismodel; 

 Mate van te beschrijven relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de 



 

 

Pagina 36 van 76                                                           Aanbestedingsleidraad  Raamovereenkomst Wagenpark  Den Haag   

 

mogelijkheden hiervan voor het door Opdrachtgever te leasen wagenpark. 
 
Deze aspecten worden integraal in de beoordeling meegenomen. 
 
Vraag 2 Fleet Management  
Vraagstelling: Opdrachtgever verwacht van inschrijver dat hij een actieve bijdrage levert aan het 
wagenparkbeheer van de gemeente Den Haag.  
 
Beschrijf in uw antwoord:  
2a De managementinformatie die u beschikbaar kunt stellen waarmee de decentrale gemeentelijke 

diensten in gezamenlijkheid kunnen sturen op een doelmatige aanwending (bezettingsgraad) van 
de vervoerscapaciteit. Indien voor het beschikbaar stellen van deze managementinformatie 
vooreerst voorzieningen moeten worden getroffen (aan voertuigen, organisatorisch of anderszins) 
dan beschrijft u deze voorzieningen (maximaal 2 A4); 

2b De wijze waarop u de processen van opstellen offerte, bestellen, leveren, facturatie en inname van 
het voertuig zult inrichten. Verwerk eisen 11 en 12 (hoofdstuk 7) in uw antwoord. Schenk aandacht 
aan de ontzorging van de gemeente Den Haag met betrekking tot administratie en registratie 
(maximaal 6 A4);  

2c De wijze waarop u het klantcontact binnen de processen (in antwoord op vraag 2b) kunt 
ondersteunen met elektronische middelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van self service 
functionaliteit binnen uw geautomatiseerde omgeving beschikbaar te stellen en/of een B2B 
oplossing met het ERP-systeem van de gemeente Den Haag te doen inrichten (maximaal 2 A4). 

 
Beoordeling: 
 
De gemeente Den Haag beoordeelt het door u voorgestelde op basis van onderstaande elementen: 

 Interpretatie van de vraag; 

 Mate waarin een reële, actieve en ontzorgende bijdrage wordt geleverd aan het 
wagenparkbeheer; 

 Mate van inzichtelijkheid en praktische toepasbaarheid van de beschikbaar te stellen 
managementinformatie (2a); 

 Mate van inzichtelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van de (beschreven) processen (2b); 

 Mogelijkheid en mate van ondersteuning van de dienstverlening met elektronische middelen 
(2c). 

 
Deze aspecten worden integraal in de beoordeling meegenomen. 
 

Vraag 3  Pech en schade 
Vraagstelling: Opdrachtgever verwacht van inschrijver dat hij ondersteuning biedt bij het melden en 
afhandelen van pech en schade. 
 
Beschrijf in uw antwoord: 
3a  De wijze waarop u de processen van melden en afhandelen van pech en schade zult inrichten. 

Verwerk eis 13 (hoofdstuk 7) in uw antwoord. Schenk aandacht aan de ontzorging van de 
gemeente Den Haag met betrekking tot administratie en registratie (maximaal 2 A4); 

3b  De wijze waarop u het klantcontact binnen de processen (in antwoord op vraag 3a) kunt 
ondersteunen met elektronische middelen bijvoorbeeld door het aanbieden van self service 
functionaliteit binnen uw geautomatiseerde omgeving beschikbaar te stellen en/of een B2B 
oplossing met het ERP-systeem van de gemeente Den Haag te doen inrichten (maximaal 1 A4); 

3c De termijn waarbinnen u een vervangend voertuig kunt aanbieden binnen het geografisch gebied 
van de gemeente Den Haag voor de voertuigprofielen, uitgezonderd profielen  10 en 11. 

 
Beoordeling: 
 
De gemeente Den Haag beoordeelt het door u voorgestelde op basis van onderstaande elementen: 

 Interpretatie van de vraag; 

 Mate waarin ondersteuning wordt verleend bij het melden en afhandelen van pech en schade; 

 De wijze van inrichting en de mate van inzichtelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van de 
processen melden en afhandelen pech en schade (3a); 
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 De wijze waarop en de mate waarin het klantencontact voor de processen melden en 
afhandelen pech en schade elektronisch kan worden ondersteund (3b); 

 De snelheid waarmee een vervangend voertuig kan worden geleverd (3c). 
 
Deze aspecten worden integraal in de beoordeling meegenomen. 
 
Onderstaand wordt het maximaal aantal punten per vraag aangegeven. LET OP: de vragen worden 
onderstaand verkort weergegeven. 
 

Vraag Max. 

punten 

1   Duurzaamheidsadvies 200 

  

2   Fleet Management  

2a Managementinformatie 100 

2b Inrichting processen van offerte, bestellen, leveren, facturatie en inname voertuig  150 

2c Ondersteuning klantcontact met elektronische middelen 50 

  

3   Pech en schade  

3a Inrichting van processen van melden en afhandelen van pech en schade 45 

3b Ondersteuning klantcontact met elektronische middelen 15 

3c Vervangend vervoer 40 

  

Maximale puntenscore 600 

 

De kwaliteit van alle inschrijvers wordt beoordeeld zoals beschreven in paragraaf 4.3.2. 

Cijfers achter de komma worden afgerond op 2 decimalen. 
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Bijlage 1. Eigen verklaring 
 
De Eigen verklaring is als separaat document bijgevoegd in de vorm van een invulbaar PDF-
document. U voegt achter tabblad 2 de geprinte en ondertekende versie van uw Eigen verklaring toe 
aan uw inschrijving.
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Bijlage 2. Verklaring van inschrijving 
 
U dient deze Verklaring van inschrijving altijd in te vullen en te ondertekenen. Indien u inschrijft als 
combinatie dienen alle combinantleden (deelnemers aan een combinatie) deze verklaring bij 
inschrijving te hebben ondertekend. 
 
De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) naar waarheid namens Inschrijver/Combinant: 

 
- dat Inschrijver/Combinatie instemt met en voldoet aan de minimum(gunnings-)eisen zoals 

beschreven in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsleidraad;  
 
- dat Inschrijver/Combinatie de Raamovereenkomst conform zijn inschrijving uitvoert. 
 
- dat Inschrijver/Combinatie volledig en zonder voorbehoud door middel van de onderhavige 

inschrijving instemt met en voldoet aan de voorwaarden voor deze aanbesteding(-sprocedure) 
zoals beschreven in deze aanbestedingsleidraad; 

 
- dat Inschrijver/Combinatie instemt met en voldoet aan de antwoorden zoals gegeven in de 

Nota’s van Inlichtingen; 
 

- dat Inschrijver/Combinatie de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Den Haag accepteert; 
 
- dat Inschrijver/Combinatie de concept Raamovereenkomst accepteert.  
 
 
Aldus opgemaakt en naar waarheid rechtsgeldig (bevoegd) ondertekend: 

 
Inschrijver/Penvoerder 

Naam …  

Functie …  

Datum dd-mm-jjjj 

Plaats …  

 
Ondertekening 

 

 
 
Indien van toepassing:                         Combinant 2 

Naam …  

Functie …  

Datum dd-mm-jjjj 

Plaats …  

 
Ondertekening 

 

 
 
NB: Bevoegd zijn personen die in uittreksel Kamer van Koophandel staan vermeld als bevoegd 
bestuurder of die een volmacht hebben gekregen van een persoon die staat vermeld. Let op 
dat sommige bevoegdheden beperkt zijn tot bepaalde bedragen.  
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Bijlage 3. Format referentieopdracht 
 

Naam Inschrijver 
…  
 

Perceelnummer 
…  
 

Referentienummer 
…  
 

1. Gegevens 
referentieopdracht 

Naam organisatie voor wie de 
referentieopdracht is uitgevoerd. 
 

… 

Naam contactpersoon 
 

… 

Telefoonnummer 
 

… 

Naam en omschrijving van de 
referentieopdracht 
 

… 

2. Omvang van de 
referentieopdracht 

De omvang van het wagenpark waar 
de opdracht betrekking op had. 
 

…  

…  

(in aantal en €) 
3. Looptijd van de 

referentieopdracht 
Datum aanvang referentieopdracht 
 

dd-mm-jjjj 

Datum afronding referentieopdracht 
 

dd-mm-jjjj 

4. Eventuele 
onderaanneming 

Naam onderaannemers 
 

… 

Adres onderaannemer(s) 
 

… 

5.  Kerncompetentie Deze referentie ziet op de volgende kerncompetentie (aankruisen wat 
van toepassing is): 
 

 Eis 3a Advies Verduurzaming Wagenpark  

 Eis 3b Levering Standaard Voertuigen 

6. Werkzaamheden 
referentieopdracht 

Korte beschrijving van de werkzaamheden. 

…  
 
 
 
 
 
 

Indien van toepassing: korte beschrijving van de uitgevoerde 
werkzaamheden door onderaannemer(s). 

…  
 
 
 

 
Dit document dient u per referentieopdracht in te vullen. Voor elke referentieopdracht voegt u  
maximaal drie pagina’s A4 toe met een beschrijving van de referentieopdracht waarbij u ingaat op de 
in paragraaf 6.2.1 gevraagde kenmerken van de referentieopdracht. 
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Bijlage 4. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Den Haag   
 
 
1. BEGRIPSBEPALINGEN 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Contactpersoon: de daartoe aangewezen of fungerende vertegenwoordiger van Den Haag of 
Inschrijver. 
 
Den Haag: de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Den Haag; 
 
Diensten: alle andere door de Inschrijver te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen 
die niet betrekking hebben op Werken of levering van roerende zaken, welke zijn genoemd in bijlage II 
van Richtlijn 2004/18. 
 
Leveringen: de aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van producten, daaronder 
begrepen zowel zaken als vermogensrechten. Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden 
voor het aanbrengen en installeren omvatten. 
 
Inschrijver: de (potentiële) wederpartij met wie Den Haag een rechtsverhouding heeft waarop deze 
Voorwaarden toepasselijk zijn; 
 
Overeenkomst: de met betrekking tot de Prestatie tussen Den Haag en de Inschrijver gesloten 
overeenkomst waar deze Voorwaarden als algemene voorwaarden in de zin van afdeling 3 van titel 5 
van boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) deel van uitmaken. 
 
Prestatie: hetgeen Inschrijver op grond van de Overeenkomst moet leveren of verrichten. 
 
Partijen: partijen bij de Overeenkomst gezamenlijk; 
 
Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen faxcommunicatie. Onder schriftelijk wordt niet verstaan e-
mail, SMS en overige elektronische communicatie, tenzij de wet anders bepaalt; 
 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
 
Werk: het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat er toe bestemd is 
als zodanig een economische of technische functie te vervullen. 
 
2. TOEPASSELIJKHEID 
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Den Haag aangegane overeenkomsten met 
betrekking tot Leveringen, Diensten of Werken, en op alle (rechts)handelingen die daarmee verband 
houden.  
 
2.2. Partijen kunnen alleen in een schriftelijke overeenkomst van deze Voorwaarden afwijken. 
 
2.3. De toepasselijkheid van eventuele Voorwaarden of andere voorwaarden van Inschrijver en/of 
derden wordt uitdrukkelijk verworpen. 
 
2.4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde 
bepalingen overleg voeren om een vervangende regeling te treffen. Deze vervangende regeling zal de 
strekking van de Voorwaarden niet aantasten. 
 
3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
3.1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst, of wijziging van een Overeenkomst, tot stand door 
schriftelijke aanvaarding van een schriftelijk aanbod, of doordat hetgeen partijen zijn overeengekomen 
op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. 
 
3.2. Inschrijver kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor het verkrijgen van een 
vervolgopdracht. 
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3.3. In geval enige rechtshandeling onbevoegd namens Den Haag  is verricht is artikel 3:69 lid 3 BW 
niet van toepassing. 
 
4. WIJZIGING OVEREENKOMST 
4.1. Inschrijver verplicht zich mee te werken aan wijzigingen van de Overeenkomst, daaronder 
begrepen wijzigingen in de omvang of de hoedanigheid van de overeengekomen Prestatie. Bij de 
uitoefening van deze bevoegdheid zal Den Haag de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht 
nemen. 
 
4.2. Inschrijver doet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk en onderbouwd opgave van de gevolgen 
die een door Den Haag beoogde wijziging zal hebben ten aanzien van de prijs, kwaliteit, 
bruikbaarheid, de rol van derden, vergunningen, heffingen, bijkomende kosten, levertijden en 
garanties. 
 
4.3. Inschrijver heeft voor de voor hem nadelige gevolgen van de wijziging recht op vergoeding naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mits dit nadeel vooraf in overeenstemming met de 
procedure van artikel 4.2 schriftelijk aan Den Haag is gemeld en Den Haag met deze gevolgen 
akkoord is gegaan. 
 
4.4. Indien de gevolgen van de door Den Haag beoogde wijziging naar het oordeel van Den Haag 
onredelijk zijn, is Den Haag bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden.  
 
4.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 komt een wijziging van de Overeenkomst alleen tot 
stand na schriftelijke goedkeuring van een daartoe bevoegde medewerker van Den Haag. 
 
5. PRIJZEN & TARIEVEN 
5.1. Prijzen en tarieven worden in Euro’s exclusief BTW opgegeven en zijn vast voor de duur van de 
Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Alle kosten die met de voorbereiding en uitvoering 
van de overeenkomst verband houden, worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te 
zijn inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. 
 
5.2. Voor zover de Overeenkomst tussen Den Haag en Inschrijver het in rekening brengen van 
meerwerk toestaat, gelden de volgende voorwaarden: 
 
a. wanneer duidelijk wordt dat er meerwerk zal ontstaan, brengt Inschrijver Den Haag hiervan 
onverwijld op de hoogte; 
 
b. meerwerk kan slechts in rekening worden gebracht indien Den Haag hiervoor voorafgaand aan het 
ontstaan schriftelijk goedkeuring heeft verstrekt. 
 
5.3. Inschrijver verstrekt Den Haag, indien Den Haag hier om verzoekt, een gespecificeerde begroting 
van de totaalsom van de voor rekening van Den Haag komende bedragen. 
 
5.4 Voor zover geen vaste prijs is overeengekomen, kan de Inschrijver niet meer in rekening brengen 
dan 110% van de voor of bij de overeenkomst door Inschrijver begrote of geschatte kosten, tenzij er 
sprake is van meerkosten en voldaan is aan artikel 5.2, dan wel Den Haag anderszins schriftelijk heeft 
ingestemd met het meerdere nadat de Inschrijver Den Haag tijdig schriftelijk van de dreigende 
overschrijding op de hoogte heeft gebracht." 
 
5.5. Den Haag is gerechtigd de juistheid van de aan Den Haag in rekening gebrachte bedragen door 
een door Den Haag aan te wijzen registeraccountant te laten onderzoeken, aan welk onderzoek 
Inschrijver alle medewerking verleent. De kosten van dit onderzoek komen geheel voor rekening van 
Inschrijver, wanneer blijkt dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn. 
 
 
6. TIJDIGHEID 
6.1. Alle termijnen en tijdstippen waartoe Inschrijver zich verbindt zijn fatale termijnen, zodat bij 
overschrijding van deze termijnen en tijdstippen zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling 
verzuim intreedt. 
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6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 zal Inschrijver, zodra het voor hem kenbaar wordt dat hij 
zijn prestatie niet binnen de afgesproken termijnen kan verrichten, dit schriftelijk en onderbouwd aan 
Den Haag mededelen. 
 
 
7. VOORTGANG, AFSTEMMING EN RAPPORTAGE 
7.1. Inschrijver is volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van de 
Overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in dit artikel blijft Inschrijver zelf integraal verantwoordelijk 
voor de uiteindelijke Prestatie. 
 
7.2. Voor ieder der partijen wordt een Contactpersoon aangewezen die de contacten over de 
uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Indien deze niet is aangewezen dan dienen de 
contacten plaats te vinden tussen de namens Den Haag bevoegde medewerker tot het aangaan van 
de Overeenkomst en de tot het aangaan van de Overeenkomst vertegenwoordigingsbevoegde van de 
Inschrijver.   
 
7.3. Aan het handelen van de Contactpersoon van Den Haag kan Inschrijver geen recht ontlenen tot 
vertraagd of gewijzigd presteren, behalve wanneer de Contactpersoon van Den Haag tevens een 
bevoegde medewerker is die namens Den Haag hierop een beslissing mag nemen. 
 
7.4. Indien en zodra Inschrijver van mening is dat Den Haag niet tijdig de informatie verstrekt of niet 
tijdig de beslissingen neemt welke nodig zijn om de Prestatie tijdig en naar behoren te kunnen 
vervullen, dient Inschrijver dit tijdig schriftelijk aan Den Haag mede te delen. Indien Inschrijver dit 
nalaat kan hij zich niet op een dergelijk verzuim van Den Haag beroepen. 
 
7.5. Inschrijver dient zijn werkzaamheden zelfstandig af te stemmen met bij de werkzaamheden 
andere betrokkenen, met inbegrip van andere betrokkenen binnen Den Haag dan de Contactpersoon. 
Hij dient, indien hij dit wenselijk acht, hierover zo nodig nader overleg te voeren met of instructies te 
vragen aan Den Haag.  
 
7.6 Indien Inschrijver van mening is dat de werkzaamheden van de bij de uitvoering van de 
Overeenkomst betrokken derden beter op elkaar dienen te worden afgestemd, dient hij dit tijdig 
schriftelijk aan Den Haag te melden. Indien Inschrijver dit nalaat kan hij zich niet op een dergelijk 
verzuim van Den Haag beroepen. Dit laat echter onverlet dat voor verzuim van andere bij de 
uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden dan Den Haag Inschrijver te allen tijde volledig 
verantwoordelijk blijft voor de Prestatie. 
 
7.7. Wanneer Den Haag dit wenselijk acht, kan Den Haag nadere aanwijzingen geven over de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 
7.8. Op verzoek van Den Haag rapporteert Inschrijver over de voortgang van de uitvoering van de 
Overeenkomst. Den Haag kan zo nodig nadere eisen stellen aan de rapportage. Bij de uitoefening van 
deze bevoegdheid zal Den Haag de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht nemen. 
 
 
8. INFORMATIE EN KENNISGEVINGEN 
8.1. Voor zover inschrijver zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst baseert op mededelingen of 
informatie afkomstig van personeel van Den Haag of derden, betracht Inschrijver uiterste 
zorgvuldigheid. Tenzij dat onder omstandigheden redelijkerwijze niet gevergd kan worden, verifieert 
Inschrijver de juistheid van mededelingen of informatie bij de Contactpersoon bij Den Haag. 
 
8.2. Inschrijver kan zich er - behoudens bijzondere door hem te stellen en te bewijzen feiten en 
omstandigheden - niet op beroepen dat informatie of wetenschap die zich op enige plek of bij enig 
persoon binnen de organisatie van Den Haag bevindt, ook bekend is of zou moeten zijn bij 
Contactpersoon bij Den Haag. 
 
8.3. Wanneer dit voor de uitvoering van de Overeenkomst van wezenlijk belang is, vinden 
kennisgevingen die Partijen op grond van de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, 
schriftelijk plaats. 
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9. PERSONEEL EN DERDEN 
9.1. Bij de uitvoering van de overeenkomst kan Inschrijver voor eigen rekening en risico gebruik 
maken van de diensten van derden nadat hij schriftelijke toestemming heeft verkregen van Den Haag. 
Aan deze toestemming kan Den Haag voorwaarden verbinden. 
 
9.2. Indien de verrichte werkzaamheden, het gedrag of de kwaliteit van een werknemer van Inschrijver 
of een door hem ingezette derde naar het gemotiveerde oordeel van Den Haag niet voldoen, zal 
Inschrijver op eerste verzoek van Den Haag zorgdragen voor een zorgvuldige vervanging van deze 
werknemer of deze derde. 
 
9.3. Indien dit voor de uitvoering van een overeenkomst naar het oordeel van Den Haag noodzakelijk 
is, zal Inschrijver bij afwezigheid van door Inschrijver ingezette werknemers of derden deze 
werknemers of derden zo spoedig mogelijk en op meest zorgvuldige wijze vervangen. 
9.4. Wanneer sprake is van het verrichten van diensten die bij uitstek afhankelijk zijn van de 
 
persoonlijke en professionele kwaliteiten van de ingezette werknemer of derde, wordt deze 
werknemer of derde eerst ter goedkeuring voorgesteld aan Den Haag. 
 
9.5. Inschrijver dient van de personen, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
worden ingezet bij Den Haag, een geldig legitimatiebewijs over te leggen. 
 
9.6. Inschrijver dient van personen, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden 
ingezet bij Den Haag en die voldoen aan de gestelde criteria in de Wet Arbeid Vreemdelingen een 
verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning aan Den Haag over te leggen. 
 
 
10. LEVERING, TRANSPORT EN VERPAKKING VAN ROERENDE ZAKEN 
10.1. Levering van roerende zaken door Inschrijver en door derden die door Inschrijver zijn 
ingeschakeld, geschiedt voor rekening en risico van Inschrijver op een door Den Haag aan te wijzen 
locatie en op een door Den Haag te bepalen exacte datum en tijdstip. 
 
10.2. Inschrijver verpakt roerende zaken deugdelijk en zo milieuvriendelijk mogelijk. Den Haag is 
gerechtigd, maar niet verplicht, verpakkingsmateriaal aan Inschrijver voor diens rekening en risico te 
retourneren. 
 
10.3. De bij de roerende zaken behorende documenten, zoals certificaten, attesten, paklijsten, 
instructieboeken, reservedelenlijsten, onderhoudsvoorschriften e.d., maken onderdeel uit van de 
Prestatie. Ingeval Inschrijver verzuimt deze toebehoren mee te leveren heeft Den Haag het recht 
betaling gedeeltelijk op te schorten. 
 
10.4. Bij levering en aflevering van roerende zaken verstrekt Inschrijver een paklijst, waarop staan 
vermeld de goederenspecificatie, maten en gewichten, het gemeentelijke opdrachtnummer, de 
gemeentelijke contactpersoon en het afleveradres, zonder welke Den Haag gerechtigd is 
inontvangstneming te weigeren. 
 
10.5. Van elke verzending van enig volume zal de magazijnmeester van de bedrijfsvestiging waaraan 
de roerende zaken zijn geadresseerd of de Contactpersoon van Den Haag, twee dagen voor de 
levering een verzendadvies moeten hebben ontvangen van de Inschrijver. Op het verzendadvies dient 
naar het opdrachtnummer te worden verwezen. 
 
 
11. ACCEPTATIE 
11.1. Den Haag is te allen tijde gerechtigd om de Prestatie te onderwerpen aan een acceptatietest. 
Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn na de levering of de verrichting van 
de prestatie plaatsvinden. 
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11.2. Indien Den Haag een prestatie geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Den Haag dit na constatering 
van de tekortkoming schriftelijk aan Inschrijver mededelen onder opgave van redenen. De kosten van 
de acceptatietest komen in dat geval voor rekening van Inschrijver. 
 
11.3. Inschrijver is gehouden afgekeurde zaken op eerste aanzegging van Den Haag onverwijld en 
voor zijn eigen rekening en risico terug te nemen. 
 
11.4. Inschrijver is gehouden iedere door Den Haag gestelde tekortkoming binnen 14 dagen na 
ontvangst van de schriftelijke mededeling van afkeuring te herstellen. 
 
11.5. In geval rechtens tussen partijen is komen vast te staan dat de prestatie door Den Haag ten 
onrechte is afgekeurd, of dat de tekortkoming niet aan Inschrijver toerekenbaar is, heeft Inschrijver 
recht op een kostendekkende vergoeding voor de ten gevolge van de afkeuring aanvullend geleverde 
prestaties en het geleden nadeel. 
 
 
12. EIGENDOM EN RISICO 
12.1. Den Haag wordt eigenaar van gekochte roerende zaken zodra deze in de feitelijke macht van 
Den Haag zijn gekomen. Den Haag wordt eigenaar van in haar opdracht door Inschrijver of derden 
vervaardigde zaken zodra deze ontstaan. 
 
12.2. Het risico ten aanzien van gekochte roerende zaken gaat op Den Haag over tegelijk met de 
eigendom, doch, indien van toepassing, niet eerder dan nadat conform de Overeenkomst montage, 
installatie en keuring met goed gevolg hebben plaatsgevonden.  
 
12.3. Het risico ten aanzien van in opdracht van Den Haag door Inschrijver of derden vervaardigde 
zaken gaat niet eerder over op Den Haag dan nadat deze zaken in de feitelijke macht van Den Haag 
zijn gekomen, doch, indien van toepassing, niet eerder dan nadat conform de overeenkomst montage, 
installatie en keuring met goed gevolg hebben plaatsgevonden. 
 
12.4. De keuring van Den Haag houdt geen erkenning in dat de gekochte roerende zaken en in haar 
opdracht vervaardigde zaken voldoen aan de in artikel 13 gegeven garanties.  
 
 
13. KWALITEIT EN GARANTIE 
13.1. Inschrijver garandeert dat zijn Prestatie volledig beantwoordt aan hetgeen hij met Den Haag is 
overeengekomen. Dit houdt voor roerende zaken in dat zij tenminste de eigenschappen bezitten die 
Den Haag op grond van de overeenkomst mag verwachten. 
 
13.2. De kwaliteit van een door Inschrijver verrichte dienst voldoet tenminste aan het vereiste dat deze 
gelijk is aan de kwaliteit, die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, onder 
gelijksoortige omstandigheden, bij een normale wijze van vak uitoefening, mag worden verwacht. 
 
13.3. Inschrijver zal zijn prestaties goed en zorgvuldig en naar beste kunnen en wetenschap leveren, 
en zal de belangen van Den Haag naar zijn beste weten behartigen. 
 
13.4. Voor zover een opdracht (mede) bemiddeling of advies omvat en Inschrijver enig direct of 
indirect belang heeft of zou kunnen hebben bij overeenkomsten die Den Haag naar aanleiding van de 
bemiddeling of het advies zouden kunnen aangaan is Inschrijver verplicht dat belang vóór het 
aangaan van de Overeenkomst (dan wel, indien het belang later ontstaat, terstond na het ontstaan 
ervan) schriftelijk aan Den Haag te melden. Bij gebreke hiervan heeft Inschrijver geen aanspraak op 
de overeengekomen honorering, tenzij Den Haag schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar 
te hebben tegen het bestaan van dat belang. 
 
13.5. Voor zover het Europees recht in het concrete geval deze voorwaarden toestaat: 
 
1. garandeert Inschrijver dat zijn prestaties voldoen aan alle daarvoor geldende Europese en 
Nederlandse kwaliteits- en veiligheidsnormen, hieronder begrepen de normen opgesteld door CEN, 
ETSI, CENELEC en de NEN-normen opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut; 
 



 

 

Pagina 46 van 76                                                           Aanbestedingsleidraad  Raamovereenkomst Wagenpark  Den Haag   

 

2. levert Inschrijver die goederen die kunnen worden geleverd onder KOMO-garantiecertificaat of –
keurmerk of met CE-markering, onder dit garantiecertificaat of -keur of met deze markering. 
 
 
14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN BEPERKTE RECHTEN 
14.1. Inschrijver garandeert dat de Prestatie en het normaal benutten daarvan, een en ander in de 
ruimste zin des woords, vrij is van enig (aan derden toekomend) octrooi-, auteurs-, merk-, modelrecht 
of overige bijzondere lasten en beperkingen, met dien verstande dat aan Den Haag te allen tijde de 
gebruiksrechten in de meest ruime zin des woords toekomen, daaronder begrepen elke vorm van 
bewerken, vermenigvuldigen en openbaar maken, ook zonder bronvermelding. 
 
14.2. Inschrijver vrijwaart Den Haag ter zake van aanspraken van derden op hierboven genoemde 
intellectuele en beperkte rechten. 
 
 
15. OVERMACHT 
15.1. Onder overmacht in de zin van art. 6:75 BW wordt in elk geval niet verstaan: gebrek aan 
(voldoende gekwalificeerd) personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of 
ongeschiktheid van benodigdheden voor de uitvoering van de Prestatie, liquiditeits- of 
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Inschrijver of tekortkomingen door derden. 
 
15.2. Indien één van de Partijen gedurende een periode van 30 (dertig) dagen ten gevolge van 
overmacht zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen c.q. hierin te kort 
schiet of zodra redelijkerwijs vast is komen te staan dat de overmachtsperiode minimaal 30 (dertig) 
dagen zal aanhouden, heeft de andere partij het recht om door middel van een aangetekend schrijven 
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daartoe enig recht op 
schadevergoeding zal ontstaan. 
 
 
16. AANSPRAKELIJKHEID 
16.1. De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Inschrijver met betrekking tot de levering van 
goederen is niet beperkt, tenzij anders is overeengekomen. 
 
16.2 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Inschrijver met betrekking tot een 
overeenkomst tot dienstverlenging die geen duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid van de 
Opdrachtgever beperkt tot maximaal de waarde van de opdracht exclusief BTW. In geval van een 
overeenkomst tot dienstverlening die een duurovereenkomst is, is de maximale aansprakelijkheid 
gelijk aan de geschatte gemiddelde waarde van een contractjaar. Deze beperking van de 
aansprakelijkheid komt te vervallen in geval van opzet, grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of 
schending van intellectuele eigendomsrechten aan de zijde van Inschrijver of diens personeel. 
 
16.3. Een overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid van Inschrijver (het vorige lid 
daaronder begrepen) geldt niet voor zover Inschrijver op zijn beurt verhaal heeft op derden, 
verzekeraars daaronder begrepen. Voor zover Inschrijver op deze grond aansprakelijk is kan hij aan 
zijn schadevergoedingsplicht voldoen door overdracht van de desbetreffende vordering(en). 
 
16.4. In geval Inschrijver personeel heeft gedetacheerd bij Den Haag, is Inschrijver aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door het gedetacheerde personeel tenzij de schade is ontstaan door het opvolgen 
van aanwijzingen van Den Haag. 
 
16.5. Indien een boetebeding is overeengekomen geldt dit onverminderd het recht van Den Haag op 
vervangende en aanvullende schadevergoeding, nakoming en ontbinding. 
 
 
17. BETALING 
17.1. Den Haag betaalt de op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen 
na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen. 
 
17.2. Betaling door Den Haag vindt alleen plaats op basis van een door Inschrijver deugdelijk 
gespecificeerde factuur. Hierbij moet Inschrijver het door Den Haag gewenste kenmerk 
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(inkoopordernummer) van de Overeenkomst aangeven en de aard en hoeveelheid van de verrichte 
werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken benoemen. Daarnaast kan Den Haag andere 
gegevens aan Inschrijver vragen, waaronder een prestatieverklaring. 
17.3. Inschrijver verzendt de factuur naar het door Den Haag aangegeven factuuradres.  
 
17.4. Indien Den Haag te kennen geeft dat zij facturen digitaal wenst te ontvangen (e-facturatie), zal 
Inschrijver hier onverwijld aan meewerken. 
 
17.5. Den Haag kan de betaling van een factuur of een deel daarvan opschorten bij ondeugdelijkheid 
of redelijke twijfel omtrent de juistheid van de betreffende factuur. Dit geeft echter niet het recht aan 
Inschrijver zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.  
 
17.6. Den Haag kan op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen verrekenen met andere 
bedragen die Inschrijver aan Den Haag is verschuldigd. Aan Inschrijver komt het recht tot verrekening 
niet toe. 
 
17.7. Betaling door Den Haag houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 
 
17.8. Onverminderd het bepaalde in de artt. 436, 479 en 720 Rv is het Inschrijver niet toegestaan om 
conservatoir beslag onder de gemeente of conservatoir derdenbeslag ten laste van de gemeente te 
leggen. 
 
 
18. ONTBINDING 
18.1. Inschrijver is pas bevoegd een overeenkomst te ontbinden of de nakoming daarvan op te 
schorten wanneer deze ontbinding of opschorting onder vermelding van gronden is aangekondigd in 
een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Contactpersoon bij Den Haag waarbij Den 
Haag in gebreke wordt gesteld en waarin aan Den Haag een redelijke hersteltermijn van minimaal 14 
dagen is gegund. 
 
18.2. Onverminderd andere rechten is Den Haag gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de 
Prestatie op te schorten indien: 
 
a. Inschrijver zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren; 
 
b. Inschrijver surséance van betaling aanvraagt of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van 
betaling is verleend; 
 
c. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Inschrijver beslag wordt gelegd, ofwel zijn 
onderneming wordt opgeheven; 
 
d. door Inschrijver en/of één of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers, ondergeschikten 
en/of niet-ondergeschikten enig voordeel in welke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of 
verschaft aan bestuurders, vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten van Den 
Haag;  
 
e. een rechterlijke uitspraak Den Haag verbiedt uitvoering te geven aan de Overeenkomst; 
f. Inschrijver niet langer bereid of in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst 
na te komen. 
 
18.4. Den Haag is gerechtigd de Overeenkomst met Inschrijver te ontbinden indien blijkt dat 
Inschrijver in het nadeel van Den Haag of van een andere overheidsinstelling prijsafspraken heeft 
gemaakt of andere delicten heeft begaan die duiden op een ondeugdelijke beroepsmoraliteit. 
 
 
19. OPZEGGING 
19.1. In geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben Partijen over en weer de 
bevoegdheid deze Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 
3 maanden. Deze opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden. 
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19.2. In afwijking van lid 1 kan Den Haag zowel overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde 
tijd als overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang bij 
aangetekend schrijven opzeggen of de (verdere) uitvoering daarvan opschorten, wanneer zij tot en 
met 6 weken na de dag waarop de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen door een derde 
schriftelijk aansprakelijk wordt gesteld wegens het feit dat de Overeenkomst in strijd met het 
aanbestedingsrecht is gesloten of dat de Overeenkomst in strijd met een ander wettelijk voorschrift is 
gesloten. Opzegging op grond van dit artikellid geeft Inschrijver recht op vergoeding van de kosten die 
hij ter uitvoering van de Overeenkomst heeft moeten maken. 
 
19.3. In afwijking van lid 1 kan Den Haag zowel Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde 
tijd als overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met onmiddellijke ingang bij 
aangetekend schrijven opzeggen of de (verdere) uitvoering daarvan opschorten, wanneer zij later dan 
6 weken na de dag waarop de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen door een derde 
schriftelijk aansprakelijk wordt gesteld wegens het feit dat de overeenkomst in strijd met het 
aanbestedingsrecht is gesloten of dat de Overeenkomst in strijd met een ander wettelijk voorschrift is 
gesloten. Opzegging op grond van dit artikellid geeft Inschrijver recht op vergoeding van de kosten die 
hij ter uitvoering van de Overeenkomst heeft moeten maken en gederfde winst. 
 
 
20. VERZEKERING 
20.1 Inschrijver verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich afdoende verzekerd houdt voor de 
uitvoering van de Overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere wettelijke 
aansprakelijkheden die van toepassing zijn. 
 
20.2 Inschrijver overlegt op verzoek van Den Haag onverwijld een gewaarmerkt afschrift van zijn 
verzekeringspolis en de bewijzen van premiebetaling van genoemde verzekeringen over. 
 
20.3 Inschrijver beëindigt of wijzigt niet zonder schriftelijke toestemming van Den Haag deze 
verzekeringsovereenkomst(en) dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. 
 
 
21. OVERDRAAGBAARHEID 
21.1. Vorderingen die Inschrijver op Den Haag heeft zijn niet overdraagbaar of vatbaar voor 
verpanding, tenzij Den Haag daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming 
wordt niet op onredelijke gronden geweigerd. 
 
 
22. RANGREGELING 
22.1. In geval van onderlinge onverenigbaarheid geldt dat de bij de Overeenkomst schriftelijk nader 
overeengekomen voorwaarden boven deze Voorwaarden gaan en dat laagst in rang zijn niet-
schriftelijk overeengekomen voorwaarden, ook als deze van de meest recente datum zijn. 
 
22.2 De Inschrijver is op de hoogte van het feit dat Den Haag ook als overheid optreedt en aanvaardt 
de mogelijke gevolgen voor de Overeenkomst van de uitvoering of uitoefening van de op Den Haag 
rustende verplichtingen op grond van publiekrechtelijke voorschriften of regelingen. 
 
 
23. GEHEIMHOUDING 
23.1. Inschrijver is verplicht alle informatie en kennis die hij van Den Haag ontvangt of die hij bij de 
uitvoering van de Overeenkomst opdoet vertrouwelijk te behandelen. Inschrijver zal door hem 
ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in 
dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht houden. 
 
 
24. AANNEMING VAN WERKEN 
24.1. Indien door Den Haag voor de aanneming van een Werk een bestek is opgesteld, zijn deze 
Voorwaarden niet van toepassing. 
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24.2. Indien de aanvraag, aanbieding of de Overeenkomst betrekking heeft op de aanneming van een 
Werk waarvoor geen bestek is opgesteld, zijn van toepassing: 
 
a. de artikelen 1 t/m 5, 13, 14, 17, 19, 21 en 23 t/m 27 van deze Voorwaarden; 
 
b. de Uniforme Administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), met 
uitzondering van de volgende paragrafen: 
 
paragraaf 14; paragraaf 18, paragraaf 22; paragraaf 40, lid 6; paragraaf 42, lid 2 (voorts wordt bepaald 
dat de gemeente naast de korting een aanvullende schadevergoeding kan eisen) en paragraaf 45, lid 
1 en 2. De wijzigingen van materiaalprijzen, vrachten, lonen en sociale lasten en dergelijke zijn niet 
verrekenbaar. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en de bepalingen 
van de UAV, hebben de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang. 
 
 
25. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID 
25.1. Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid op de Overeenkomst van toepassing is, dient Inschrijver 
aan alle uit deze wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen. 
 
25.2. Den Haag heeft de bevoegdheid om in door haar bepaalde gevallen dat deel van de prijs dat 
betrekking heeft op loonbelasting en premies niet aan Inschrijver te betalen, maar te voldoen via een 
G-rekening dan wel rechtstreeks aan de fiscus en de bedrijfsvereniging. 
 
 
26. TOEPASSELIJK RECHT 
26.1. Op een rechtsverhouding waarop deze Voorwaarden toepasselijk zijn, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en eventuele andere internationale 
regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken voor zover de werking hiervan door Partijen 
kan worden uitgesloten. 
 
 
27. BEVOEGDE RECHTER 
27.1. Geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van Overeenkomsten 
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te 
’s-Gravenhage. 
 
27.2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor geschillen waarop volgens artikel 24 de UAV van toepassing 
zijn. 
 
 
CITEERTITEL 
Deze Voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Den 
Haag 2009". 
 
II.   Dat de dienstonderdelen van de gemeente Den Haag deze voorwaarden zullen hanteren bij het 
aangaan van overeenkomsten met betrekking tot Leveringen, Diensten of Werken, en op alle 
(rechts)handelingen die daarmee verband houden. 
 
III.  Dat dit besluit in werking treedt op 21 december 2009. 
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Bijlage 5. Raamovereenkomst 
 

      

RAAMOVEREENKOMST WAGENPARK 

 

Kenmerk Raamovereenkomst 15.110-SSI 

 

 

ONDERGETEKENDEN, 

1. De gemeente Den Haag, zetelende te 2511 BT Den Haag aan het Spui 70, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door [functie, naam] daartoe aangewezen door de Burgemeester van Den 

Haag krachtens artikel 171 Gemeentewet en artikel 10:3, eerste lid Algemene Wet Bestuursrecht, 

alsmede krachtens mandaat d.d. [datum] met registratienummer [BDC/20…../00, RIS ######], 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

 

2. De rechtspersoon naar Nederlands recht, [Dienstverlener], gevestigd te [Plaats], en aldaar 

kantoor houdende aan de [straat], en ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KvK-

nummer] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam, functie], hierna te noemen: 

Dienstverlener, 

 

 

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen 

 

 

a. OVERWEGENDE DAT: 

1. Opdrachtgever in het kader van de Europese openbare aanbesteding Raamovereenkomst 

Wagenpark met nummer 13.009-SSI partijen heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding 

ten behoeve van de operationele lease van voertuigen. 

2. De door Opdrachtgever uitgevaardigde aanbesteding Raamovereenkomst Wagenpark betrekking 

heeft op het op afroep operationeel leasen van voertuigen voor zakelijk gebruik voor of namens 

Opdrachtgever en alle daarbij behorende werkzaamheden. 

3. Dienstverlener op [datum] een Aanbieding heeft gedaan. 

4. Opdrachtgever uitgegaan is van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving. 

5. De Aanbieding van Dienstverlener voor Opdrachtgever de economisch meest voordelige 

inschrijving is. 

6. Opdrachtgever en Dienstverlener thans een Raamovereenkomst wensen aan te gaan, waarin is 

vastgelegd het raamwerk voor de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op alle 

nadere Leaseovereenkomsten en Dienstverlening die gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd met betrekking tot de 

operationele lease van voertuigen. 

7. Van Dienstverlener wordt verwacht dat hij, op grond van deze Raamovereenkomst, zal voorzien 

in het geheel van de behoefte van Opdrachtgever aan Dienstverlening op het gebied de 

operationele lease van voertuigen. 

8. In het kader van deze Raamovereenkomst de mogelijkheid voor Opdrachtgever bestaat om 

nadere Leaseovereenkomsten af te sluiten bij Dienstverlener. Opdrachtgever is hiertoe niet 

verplicht. 

 
 

 

b. VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
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Artikel 1 Begrippen 

In onderhavige Raamovereenkomst worden de hierna met een hoofdletter geschreven begrippen in 

de volgende betekenis gebruikt:  

 

Aanbestedingsdocumenten 

De aankondiging, aanbestedingsleidraad, en de naar aanleiding daarvan verzonden nota’s van 

inlichtingen, alsmede de bijlagen behorend bij deze documenten. 

 

Aanbieding 

De offerte van Dienstverlener in het kader van de Europese openbare aanbesteding nummer 13.009-

SSI en de door Dienstverlener opgegeven antwoorden op eisen en vragen uit de 

aanbestedingsleidraad. 

 

Bedrijfsvoertuigen 

Voertuigen die niet in de Full Operational Lease worden opgenomen maar volgens de bepalingen 

terzake Beheer worden beheerd. 

 

Beheer 

Dienstverlening waarbij Leverancier de in eigendom van Opdrachtgever zijnde Bedrijfsvoertuigen 

tegen betaling van een vergoeding (Beheerfee) beheert, administratieve werkzaamheden verricht en 

zorgdraagt voor facturatie richting Deelnemers. 

 

Beheerfee 

Vergoeding voor het uitvoeren van het Beheer. 

 

Bijlagen 

Aanhangsels bij de Raamovereenkomst, die na door Partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van 

de Raamovereenkomst. In de Bijlagen zijn de voorwaarden vermeld, waarnaar in de 

Raamovereenkomst wordt verwezen. 

 

Deelnemer 

Een gemeentelijk organisatie (een diensttak, een bedrijf, een stadsdeel dan wel een aan de gemeente 

Den Haag gelieerde organisatie) die op basis van de Raamovereenkomst een Nadere Overeenkomst 

met Opdrachtnemer wenst af te sluiten. 

 

Derden 

Anderen dan bedoeld onder Dienstverlener en die soortgelijke Dienstverlening als Dienstverlener 

verzorgen. 

 

Dienstverlening 

Het door Dienstverlener op basis van (een) Leaseovereenkomst(en) en daaraan voorafgaande 

concrete offerteaanvraag leveren van de door Opdrachtgever gewenste voertuigen onder full 

operational lease, zoals nader bepaald in de Aanbestedingsdocumenten en de daarbij behorende te 

verrichten werkzaamheden. 

 

Dienstvoertuigen 

Personen- en bestelvoertuigen < 3.500 kg . 
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Full operational Lease 

Dienstverlening, waarbij een Dienstvoertuig door Opdrachtnemer tegen betaling van een periodieke 

vergoeding gedurende een overeengekomen periode aan Opdrachtgever in gebruik wordt gegeven. 

De Opdrachtnemer heeft zowel het economisch als juridisch eigendom van het Dienstvoertuig en 

loopt het exploitatie c.q. restwaarderisico. 

 

Gesloten calculatiesysteem 

Het uit het contract voortvloeiende positieve en/of negatieve exploitatierisico komt volledig ten bate 

aan dan wel voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

Leaseovereenkomst 

De nadere overeenkomst gesloten onder de Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en 

Dienstverlener. Voorwerp van de nadere overeenkomst is het op afroep verrichten van 

Dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever. 

 

Open calculatiesysteem bij Beheer 

Het exploitatieresultaat van een Bedrijfsvoertuig zowel positief als negatief is voor Opdrachtgever. 

 

Personeel 

De door Dienstverlener voor de uitvoering van de Raamovereenkomst en Leaseovereenkomsten in te 

zetten personeelsleden. De artikelen van de Raamovereenkomst die betrekking hebben op Personeel 

worden geacht gelijkelijk van toepassing te zijn met betrekking tot personen die Dienstverlener inhuurt 

of in onderaanneming aanneemt en die ingezet worden ter uitvoering van de Raamovereenkomst. 

 

Raamovereenkomst  

Onderhavige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener waarin de voorwaarden zijn 

neergelegd die van toepassing zijn op de  onder de Raamovereenkomst gesloten 

Leaseovereenkomsten en de op grond daarvan te verrichten Dienstverlening ten behoeve van 

Opdrachtgever. 

 

Tarieven 

De prijzen, zoals opgenomen in de Aanbieding, die Dienstverlener in rekening brengt voor de op basis 

van de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst verrichte Dienstverlening. 
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Artikel 2 Voorwerp van de Raamovereenkomst 

2.1 Dienstverlener verplicht zich om, na ontvangst van een concrete offerteaanvraag hiertoe, 

conform de bepalingen in de Aanbestedingsdocumenten, de Aanbieding en de 

Raamovereenkomst, de Dienstverlening tegen een conform 0 vastgestelde vergoeding te 

verrichten. 

2.2 De voorwaarden van de Raamovereenkomst zijn van toepassing op alle 

Leaseovereenkomsten, die tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst tussen 

Opdrachtgever en Dienstverlener worden gesloten.  

2.3 Opdrachtgever is gerechtigd een concrete Leaseovereenkomst aan te gaan. Opdrachtgever is 

daartoe niet verplicht. Dienstverlener kan aan de Raamovereenkomst niet het recht op een 

concrete Leaseovereenkomst ontlenen. 

2.4 Dienstverlener heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van 

Opdrachtgever met betrekking tot de Raamovereenkomst en de ten deze relevante 

organisatie van Opdrachtgever.  

2.5 Partijen zullen elkaar over en weer informeren over de ontwikkelingen die binnen hun 

organisaties gaande zijn en relevantie hebben of kunnen hebben voor de uitvoering van de 

Raamovereenkomst. 

2.7 Opdrachtgever is steeds bevoegd maatregelen te treffen gericht op borging van de kwaliteit 

van de Dienstverlening. Dienstverlener is gehouden aan die maatregelen in redelijkheid zijn 

medewerking te verlenen en aan de uitkomsten daarvan in redelijkheid uitvoering te geven. 

Opdrachtgever is gerechtigd al dan niet steekproefsgewijs onderzoek in te stellen naar de 

feitelijke kwaliteit van de uitvoering van de Dienstverlening. Dienstverlener dient hieraan alle 

medewerking te verlenen. 

2.8 Indien Dienstverlener niet binnen de in de Aanbestedingsdocumenten of Leaseovereenkomst 

voorgeschreven periode de gevraagde kwaliteit of hoeveelheid kan leveren, dient door 

Dienstverlener aan Opdrachtgever een minstens gelijkwaardig dan wel hoger product te 

worden aangeboden zonder dat dit voor Opdrachtgever tot meerkosten leidt. Levering van een 

ander dan in de offerteaanvraag of Aanbestedingsdocumenten gespecificeerd product vindt 

slechts plaats indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe goedkeuring heeft verleend. 

2.9 Dienstverlener garandeert een minimale leveringsgraad van 95% voor de door Opdrachtgever 

gedane offerteaanvragen conform de voorwaarden van de Raamovereenkomst. Indien 

Dienstverlener binnen twee (2) meetperioden van drie (3) maanden niet voldoet aan de 

minimale leveringsgraad, is Opdrachtgever gerechtigd de Raamovereenkomst te beëindigen 

met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.  

2.10 De Raamovereenkomst verleent geen exclusiviteitsrechten aan Dienstverlener. Dat wil 

zeggen dat in het geval dat Dienstverlener de Dienstverlening niet of niet tijdig kan uitvoeren 

dan wel in geval de kwaliteit van de Dienstverlening niet voldoet aan de eisen zoals 

geformuleerd in de Aanbestedingsdocumenten, Aanbieding of de specifieke 

Leaseovereenkomst, Opdrachtgever gerechtigd is, zonder dat er sprake is van wanprestatie 

en/of vergoeding aan Dienstverlener, de Dienstverlening bij een Derde af te nemen. 

2.11 De considerans van de Raamovereenkomst en de Bijlagen maken deel uit van de 

Raamovereenkomst. Voor zover de volgende bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt 

de navolgende rangorde, waarbij het hoger voornoemde document prevaleert boven het lager 

genoemde: 

1. De Raamovereenkomst 
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2. Bijlage 1 Nota’s van inlichtingen 

3. Bijlage 2 Aanbestedingsleidraad 

4. Bijlage 3 Ingevuld prijzenblad 

5. Bijlage 4           Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Den Haag 2009 

6 Bijlage 5 Aanbieding van Dienstverlener 

 

3 Duur van de Raamovereenkomst 

3.1 De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier (4) jaar met de 

mogelijkheid tot 2 maal verlengen met 1 jaar, ingaande per [datum] en van rechtswege 

eindigend op [datum].  

3.2 Iedere Leaseovereenkomst die gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst is verstrekt, 

zal ook indien de Raamovereenkomst tussentijds eindigt, in zijn geheel dienen te worden 

uitgevoerd, tenzij ook de Leaseovereenkomst rechtsgeldig tussentijds eindigt. De voor de 

Leaseovereenkomst relevante bepalingen uit de Raamovereenkomst zullen voor de 

resterende duur van de Leaseovereenkomst onverkort van toepassing blijven. 

 

4 Garanties 

4.1 Dienstverlener garandeert dat: 

a. de op grond van de Raamovereenkomst door of namens hem te verlenen Dienstverlening 

op vakbekwame wijze en conform planning zal worden uitgevoerd; 

 

b. hij gedurende de contractsduur zal (blijven) voldoen aan de aan hem gestelde eisen en 

voorwaarden, zoals verwoord in de aanbestedingsleidraad alsmede aan de aan hem 

gegeven antwoorden op de eisen en vragen uit de aanbestedingsleidraad;  

 

c. hij voor de uitvoering van de Dienstverlening eigen en voldoende gekwalificeerd Personeel 

zal inzetten, dan wel (personeel van) Derden, voor wiens inzet Opdrachtgever schriftelijke 

toestemming heeft verleend, onder handhaving van de volledige verantwoordelijkheid van 

Dienstverlener ten aanzien van de kwalificaties van dat Personeel; 

 

d. hij voldoende aantoonbaar gekwalificeerde materialen en faciliteiten beschikbaar zal 

houden om de Dienstverlening te kunnen uitvoeren;  

 

e. hij zorg zal dragen voor een juiste inpassing van de toepasselijke wet- en regelgeving; 

 

f. hij zich zal onthouden van alle activiteiten die enige belangenverstrengeling met zich 

meebrengen in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst. Indien 

Dienstverlener op enigerlei wijze twijfelt c.q. er bekend mee is of kan zijn dat sprake is van 

een belangenverstrengeling heeft hij de verplichting zulks per omgaande schriftelijk aan 

Opdrachtgever te melden; 

 

g. hij geen controlewerkzaamheden zal verrichten ten aanzien van diensten waarbij 

Dienstverlener op enigerlei betrokken is geweest; 

 

h. hij bereidwillig en kosteloos medewerking zal verlenen aan een goede overdracht van 

kennis en ervaring van lopende zaken aan opvolgende contractpartners na afloop van de 

Raamovereenkomst. 
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4.2 Dienstverlener garandeert dat de door hem geleverde Dienstverlening voldoet aan de eisen 

en voorwaarden zoals verwoord in de Aanbestedingsdocumenten en de Raamovereenkomst 

c.q. Leaseovereenkomst en dat de door Opdrachtgever geleasede voertuigen geschikt zijn 

voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik. 

4.3 In het geval Dienstverlener, ook na schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever, waarbij een 

redelijke termijn wordt gesteld, niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van een 

of meer van de garantieverplichtingen van artikelen 2.8, 0 en 0, is Opdrachtgever, 

onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd dit verzuim na voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving, waarin een niet bindende kostenraming is opgenomen, op kosten van 

Dienstverlener hetzij zelf, hetzij door Derden tegen marktconforme tarieven te doen verhelpen. 

Dienstverlener is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen en op eerste verzoek de 

daarvoor benodigde informatie te verstrekken. 

 

Artikel 5  Prijzen en Tarieven 

5.1 Op de door Dienstverlener te verlenen Dienstverlening zijn de in het Prijzenblad (Bijlage 6) 

genoemde tarieven en bepalingen omtrent tariefopbouw van toepassing.  

5.2 De Tarieven zijn exclusief BTW en zijn integrale tarieven die alle kosten omvatten. 

Dienstverlener zal Opdrachtgever geen nadere kosten in rekening brengen, tenzij dit door 

Partijen expliciet is overeengekomen. Ook eventuele wettelijke inhoudingen en afdrachten als 

beschreven in de wet Ketenaansprakelijkheid zijn verdisconteerd in de door Dienstverlener 

berekende tarieven. 

Artikel 6 Facturering 

6.1 Dienstverlener zal per Leaseovereenkomst de verschuldigde bedragen deugdelijk 

gespecificeerd en in de Nederlandse taal aan Opdrachtgever toezenden met vermelding van 

de factuur, naam Opdrachtgever, kenmerk, code kostenplaats en code verwijzing naar de 

Raamovereenkomst. 

6.2 De facturen dienen door Dienstverlener beschikbaar te worden gesteld  ter attentie van nader 

aan te geven contactpersonen bij de bestellende organisatieonderdelen van de gemeente 

Den Haag. 

6.3 Opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van 

de betreffende factuur aan Dienstverlener betalen. 

6.4 Indien Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk betwist of indien de factuur op 

enigerlei wijze incorrect is opgesteld of ingediend, heeft Opdrachtgever het recht het betwiste 

bedrag niet te betalen. Opdrachtgever zal Dienstverlener op de hoogte stellen van de redenen 

en Partijen zullen een dergelijk geschil zo snel mogelijk oplossen.  

6.5 Opdrachtgever is gerechtigd de juistheid van de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte 

bedragen door een door Opdrachtgever aan te wijzen registeraccountant te laten 

onderzoeken, aan welk onderzoek Dienstverlener alle medewerking verleent. De kosten van 

dit onderzoek komen geheel voor rekening van Dienstverlener, wanneer blijkt dat de in 

rekening gebrachte bedragen onjuist zijn. 

6.6 Overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling door 

Opdrachtgever van een of meer facturen op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van 

de factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Dienstverlener niet 

het recht zijn prestaties onder de Raamovereenkomst dan wel Leaseovereenkomst op te 

schorten c.q. te beëindigen. 

6.7 Kredietbeperkingstoeslagen worden door de Opdrachtgever niet aanvaard.  
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6.8 Met betaling van de factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die 

Opdrachtgever heeft jegens Dienstverlener. 

 

Artikel 7 Verzekering  

7.1 Dienstverlener heeft zich voor een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis en zal 

zich als zodanig verzekerd houden tegen wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. 

7.2 Dienstverlener zal desgevraagd onverwijld bewijs van verzekering aan Opdrachtgever 

overleggen, waarbij Dienstverlener tevens mededeling zal doen van eerdere claims onder 

deze polis in het lopende verzekeringsjaar of waarbij Dienstverlener een verklaring van de 

verzekeraar afgeeft waaruit blijkt wat de dekking op het moment van afgifte van de verklaring 

is. 

7.3 Dienstverlener verplicht zich de verzekeringsovereenkomsten ongewijzigd voort te zetten, 

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Voor verhoging van 

het verzekerd bedrag of een uitbreiding van de dekkingsvoorwaarden ten gunste van 

Opdrachtgever is geen toestemming nodig. 

7.4 Indien Opdrachtgever Dienstverlener aansprakelijk heeft gesteld uit hoofde van de 

Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst is Dienstverlener gehouden op eerste verzoek 

van Opdrachtgever onverwijld betaling te verrichten aan Opdrachtgever ter zake van 

verzekeringspenningen, uitgekeerd aan Dienstverlener naar aanleiding van de 

aansprakelijkheid van Dienstverlener ten overstaan van Opdrachtgever, beperkt tot het bedrag 

zoals bepaald in 0, daar waar van toepassing. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Dienstverlener is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit een 

tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst 

met een maximum van de gemiddelde contractwaarde per jaar, exclusief BTW. 

8.2 De beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen: 

a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding vanwege dood of letsel; 

b. in geval van opzet of grove schuld van Dienstverlener en/of diens Personeel. 

 

8.3 Goedkeuring op enig moment door Opdrachtgever van leveringen, producten, berekeningen, 

specificaties, onderdelen, materialen, werkzaamheden of diensten, ontheft Dienstverlener op 

geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de volledige 

nakoming van zijn verplichtingen onder de Raamovereenkomst. 

8.4 Dienstverlener vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade, voor zover deze door de door Dienstverlener uit te voeren Dienstverlening en/of de 

daarmee samenhangende werkzaamheden is toegebracht en is toe te rekenen aan 

nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Dienstverlener, zijn Personeel, 

zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 

 

Artikel 9 Vertegenwoordiging en overleg 

9.1 Partijen zullen contactpersonen aanwijzen, die de contacten over de uitvoering van de 

Raamovereenkomst zullen onderhouden. De contactpersonen zijn opgenomen in artikel 17.1. 
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Partijen geven aan welke contactpersonen optreden als algemene contactpersonen en welke 

contactpersonen bevoegd zijn om hun organisaties juridisch te binden.  

9.2 Ten minste éénmaal per zes (6) maanden zal overleg plaatsvinden tussen de 

contactpersonen over de wijze waarop de Raamovereenkomst wordt uitgevoerd. Afspraken, 

die in dit overleg zijn gemaakt dienen schriftelijk te worden bevestigd door de gemandateerde 

contactpersoon. 

Artikel 10 Personeel en onderaanneming 

10.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Raamovereenkomst dan wel 

enige Leaseovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 

Partij aan een derde over te dragen. De toestemming verlenende Partij is gerechtigd aan het 

verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. 

Partijen zullen toestemming echter niet op onredelijke gronden onthouden. 

10.2 Dienstverlener draagt volledige en totale verantwoordelijkheid voor de in onderaanneming dan 

wel door tijdelijke inhuur te verrichten Dienstverlening en zal als enige zorgdragen voor de 

facturering hiervan. De als in artikel 0 bedoelde door Opdrachtgever gegeven toestemming 

laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Dienstverlener voor de 

nakoming van de krachtens de Raamovereenkomst op hem rustende verplichtingen en de 

krachtens de belastingen en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende 

verplichtingen. Opdrachtgever is gerechtigd onderaannemers te onderwerpen aan een 

integriteitstoets conform het gemeentelijk beleid.  

10.3 Indien de verrichte werkzaamheden, het gedrag of de kwaliteit van Personeel van 

Dienstverlener of een door hem ingezette derde naar het gemotiveerde oordeel van 

Opdrachtgever niet voldoen, zal Dienstverlener op eerste verzoek van Opdrachtgever 

zorgdragen voor een zorgvuldige vervanging van het desbetreffende personeelslid of deze 

derde. 

 

Artikel 11 Toepasselijke voorwaarden en wettelijke bepalingen 

11.1 Dienstverlener houdt zich bij de verrichting van zijn verplichtingen onder de 

Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst aan alle van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving, onder andere (doch niet uitsluitend) op het gebied van veiligheid, 

arbeidsomstandigheden, milieu en gevaarlijke stoffen, belastingen en sociale verzekeringen. 

De hiermee gepaard gaande kosten, bijvoorbeeld voor vergunningen of ontheffingen, zijn voor 

rekening voor Dienstverlener. 

11.2 De Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Den Haag 2009 zijn van toepassing op de 

Raamovereenkomst en alle daaronder vallende Leaseovereenkomsten. De algemene 

leverings- en betalingsvoorwaarden van Dienstverlener zijn niet van toepassing en worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

11.3 Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede de huis- en gedragscode 

van Opdrachtgever. Voor zover Dienstverlener in het kader van de uitvoering van een 

Leaseovereenkomst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt Dienstverlener 

als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt en 

geldt de Leaseovereenkomst tevens als overeenkomst in de zin van artikel 14 lid 2 Wbp. 

Dienstverlener is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die hij ter 

beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor 

de uitvoering van de Raamovereenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke 

verplichtingen.  
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11.4 Dienstverlener zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen 

om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek 

en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de 

risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De 

maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 

persoonsgegevens te voorkomen.  

 

Artikel 12 Geheimhouding  

12.1 Dienstverlener is verplicht afdoende maatregelen te treffen om de geheimhouding te 

verzekeren van alle kennis en gegevens van Opdrachtgever waarmee hij bij de uitvoering van 

de Raamovereenkomst en/of (een) Leaseovereenkomst(en) in aanraking komt en waarvan hij 

het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, tenzij bekendmaking van 

dergelijke kennis en gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de Raamovereenkomst 

en/of (een) Leaseovereenkomst(en), dan wel indien enig wettelijk voorschrift hem daartoe 

verplicht. Dienstverlener zal tevens zijn Personeel en de personen van wie hij zich bij de 

uitvoering van de Dienstverlening bedient, verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te 

leven. Ook na het beëindigen van de Raamovereenkomst zal deze geheimhouding van kracht 

zijn. 

12.2 Geen van beide Partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij in 

publicaties of reclame-uitingen van de Raamovereenkomst en/of (een) 

Leaseovereenkomst(en) melding maken. 

12.3 Dienstverlener verplicht zich de informatie die hij gedurende de Dienstverlening verwerkt, in 

generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te 

verschaffen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft 

verleend. Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden 

te verbinden. 

12.4 Mocht blijken dat Personeel of een door Dienstverlener ingeschakelde derde, vertrouwelijke 

informatie van Opdrachtgever, op welke wijze dan ook, aan derden heeft doorgespeeld dan is 

Dienstverlener te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen en de schade die hierdoor is 

ontstaan. Een beroep op overmacht komt niet toe aan Dienstverlener. 

12.5 Geen van beide Partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij in 

publicaties of reclame-uitingen van de Raamovereenkomst en/of (een) 

Leaseovereenkomst(en) melding maken. 

 

Artikel 13 Ontbinding en beëindiging 

13.1 Buiten hetgeen elders in de Raamovereenkomst is bepaald, is: 

c. ieder der Partijen gerechtigd de Raamovereenkomst en/of (een) Leaseovereenkomst(en) 

door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere 

Partij in verzuim is geraakt, hetzij wegens overschrijding van een fatale termijn, hetzij na 

schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar 

verplichtingen uit de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst te voldoen; 

d. Opdrachtgever in aanvulling op het bepaalde in artikel 6:265 en 266 BW in ieder geval 

gerechtigd de Raamovereenkomst en/of (een) Leaseovereenkomst(en) door middel van 

een aangetekend schrijven te ontbinden zonder voorafgaande aanmaning of 

ingebrekestelling, indien: 
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 Dienstverlener in insolventie komt te verkeren (waaronder begrepen (dreigende) 

aanvraag of verlening van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, of 

(dreigend) beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Dienstverlener); 

 de onderneming van Dienstverlener wordt geliquideerd of gestaakt; 

 Dienstverlener anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen 

uit de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst na te kunnen komen. 

 

13.2 Dienstverlener verplicht zich na beëindiging of ontbinding van de Raamovereenkomst alle 

data, verkregen van Opdrachtgever in het kader van de Raamovereenkomst, over te dragen 

aan Opdrachtgever en kopieën te vernietigen. 

13.3 Verplichtingen tussen Partijen over en weer aangegaan, welke naar hun aard bestemd zijn om 

ook na ontbinding/beëindiging van de Raamovereenkomst voort te duren, blijven na 

ontbinding/beëindiging van deze Raamovereenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen 

behoren onder meer: 

 Garanties (0); 

 Aansprakelijkheid (0); 

 Geheimhouding (0); 

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter (0). 

 

Artikel 14 Overmacht 

14.1 Zodra vaststaat dat één der Partijen gedurende een periode van meer dan twintig (20) 

werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan zijn 

verplichtingen op grond van de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst, heeft de andere 

Partij het recht de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst door middel van een 

aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat 

daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 

14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 

van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, voertuigen of van 

programmatuur, wanprestatie van door Dienstverlener ingeschakelde derden en/of liquiditeits- 

c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Dienstverlener. 

 

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden 

15.1 Indien zich een onvoorziene omstandigheid zoals in artikel 6:258 BW voordoet en een Partij 

dientengevolge van oordeel is dat de andere Partij ongewijzigde instandhouding van de 

Raamovereenkomst en/of (een) Leaseovereenkomst(en) niet mag verwachten, dient hij de 

andere Partij hiervan schriftelijk gemotiveerd een mededeling te doen. Na ontvangst van de 

mededeling zullen Partijen in overleg treden, teneinde te bezien of de Raamovereenkomst c.q. 

Leaseovereenkomst op aanvaardbare termen kan worden aangepast. 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Op de Raamovereenkomst en Leaseovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Geschillen omtrent de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Raamovereenkomst 

en/of (een) Leaseovereenkomst(en) zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 

rechter in het arrondissement Den Haag. 

Artikel 17 Overige bepalingen 
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17.1 Het beheer van de Raamovereenkomst aan de zijde van Opdrachtgever is ondergebracht bij: 

 

Intern Dienstencentrum  

[naam beheerder] 

postbus 12640  

2500 DN Den Haag 

 

Als contactpersoon voor Dienstverlener, belast met het toezicht op de uitvoering van deze 

Raamovereenkomst, zullen tot nader order optreden: 

 

Naam Dienstverlener 

[naam beheerder] 

[adres] 

[postcode, plaats] 

 

17.2 Alle termijnen en tijdstippen waartoe Dienstverlener zich in de Raamovereenkomst, 

Leaseovereenkomst, Aanbieding en Aanbestedingsdocumenten verbindt zijn fatale termijnen, 

zodat bij overschrijding van deze termijnen en tijdstippen zonder voorafgaande schriftelijke 

ingebrekestelling verzuim intreedt. 

17.3 Aanvullende c.q. gewijzigde afspraken met betrekking tot de Raamovereenkomst dan wel 

Leaseovereenkomst kunnen alleen door bevoegde contactperso(o)n(en) namens 

Opdrachtgever worden overeengekomen. Dienstverlener heeft de verplichting om na te gaan 

of de contactperso(o)n(en) van Opdrachtgever bevoegd zijn om dergelijke afspraken te 

maken. 

17.4 Indien een of meer bepalingen van de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst nietig zijn 

of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de 

bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen, teneinde een 

vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de 

Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst behouden blijft. 

17.5 Kennisgevingen die Partijen op grond van de Raamovereenkomst c.q. Leaseovereenkomst 

aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. 

17.6 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze 

zo spoedig mogelijk doch binnen uiterlijk vijf (5) Werkdagen schriftelijk zijn bevestigd door 

bevoegde contactpersonen. 

17.7 Het nalaten door één der Partijen om binnen een in de Raamovereenkomst c.q. 

Leaseovereenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het 

recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende Partij uitdrukkelijk en 

schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan. Het zich neerleggen door een der Partijen 

bij een schending door de andere Partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het 

doen van afstand door eerstbedoelde Partij van zijn uit die verplichting voortvloeiende rechten. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op [datum], 

 

Namens Opdrachtgever, Namens Dienstverlener, 

 

(naam, 

functie) 

 

datum: 

 

 

………………………… 

 

(naam, 

functie) 

 

datum: 

 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage 1 Nota’s van inlichtingen 

Bijlage 2 Aanbestedingsleidraad 

Bijlage 3 Ingevuld prijzenblad 

Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Den Haag 2009  

Bijlage 5 Aanbieding van Dienstverlener 
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Bijlage 6. Prijzenblad  
 
Opbouw leasetarief 
In bijgevoegde spreadsheet vult u de opbouw van het maandelijkse leasetarief in voor een aantal 
voertuigprofielen waarvan het nummer verwijst naar het nummer in bijlage 13. De spreadsheet is 
separaat bijgevoegd op TenderNed. 
 

1. Tabblad bestelvoertuigen 
2. Tabblad personenvoertuigen 
3. Tabblad scooters 
4. Tabblad beheerfee Bedrijfsvoertuigen 

 
LET OP: Artikel 7.2 uit hoofdstuk 7 refereert aan de opbouw van leasetarieven die u in het prijzenblad 
aangeeft. 
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Bijlage 7. Checklist 
 
 
Bij uw inschrijving dient u de volgende documenten te voegen: 
 

Tab Documenten Bijgevoegd 

Tab 1 Begeleidende brief en contactgegevens 

Indien u inschrijft in combinatie, dient de penvoerder van de combinatie 
dit document te ondertekenen. 

 

Tab 2 Eigen verklaring (bijlage 1).  

Indien u inschrijft in combinatie dienen alle combinantleden elk 
afzonderlijk een Eigen verklaring in te vullen en te ondertekenen. 

 

Tab 3 Verklaring van inschrijving (bijlage 2).  

Indien u inschrijft in combinatie dienen alle combinantleden deze 
verklaring gezamenlijk in te vullen en te ondertekenen. 

 

Tab 4 Referentieopdrachten (bijlage 3)  

Tab 5 Prijzenblad (bijlage 6)  

Tab 6 Volmacht (bijlage 10) indien van toepassing  

Tab 7 Afschrift polis verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid   

Tab 8 Antwoorden op de vragen 1 t/m 3 – gunningscriteria hoofdstuk 8  

Tab 9 Overige bijlagen (indien van toepassing)  
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Bijlage 8. Model Vragenformulier 
 
 
Bij het stellen van vragen als bedoeld in paragraaf 2.3 van de aanbestedingsleidraad dient u gebruik 
te maken van het onderstaande formulier. 
 

Aanbestedingsnaam:  Raamovereenkomst Wagenpark 2015-2019 

Nummer:  15.110-SSI 

Gegevens Inschrijver 

Naam Inschrijver: …  

Naam contactpersoon Inschrijver: …  

E-mail contactpersoon Inschrijver: …  

Telefoon contactpersoon Inschrijver:  …  

Datum:  dd-mm-jjjj 
 
Onderstaande tabel kunt u uitbreiden als u meer vragen wilt stellen.  
 

Pagina Paragraaf Vraag 
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Bijlage 9. Etiketten t.b.v. indienen inschrijving 
 
U dient uw inschrijving te voorzien van één van navolgende twee etiketten. 
 

a) Indien af te leveren 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Instructie gebruik etiket afleveradres:  
 

 Gebruik dit etiket indien u de inschrijving (persoonlijk) wenst af te (laten) leveren;  
 

 Vul het etiket in en druk het af op blanco A4 papier;  

 Knip het bovenstaande etiket uit en plak het duidelijk zichtbaar op de enveloppe of het 
pakket met uw inschrijving. 

 
b) Indien per post te verzenden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Instructie gebruik etiket postadres:  
 

 Gebruik dit etiket indien u de inschrijving per post wenst in te dienen;  
 

 Vul het etiket in en druk het af op blanco A4 papier;  

 Knip het bovenstaande etiket uit en plak het duidelijk zichtbaar op de enveloppe of het 
pakket met uw inschrijving. 

 

Gemeente Den Haag 

T.a.v. IDC/Inkoop 

 

Stadhuis - Atriumbalie 

Spui 70 

2511 BT Den Haag 

(Nederland) 
 

Betreft  : Aanbesteding Wagenpark met kenmerk 15.110-SSI 

Sluitingsdatum : 19/10/2015, 12.00 uur  

  

NIET OPENEN VÓÓR SLUITINGSDATUM 

 

 

 

 

Gemeente Den Haag 

T.a.v. IDC/Inkoop 

Postbus 12640 

2500 DN Den Haag 

(Nederland) 
 

Betreft  : Aanbesteding Wagenpark met kenmerk 15.110-SSI  

Sluitingsdatum : 19/10/2015, 12.00 uur 

  

NIET OPENEN VÓÓR SLUITINGSDATUM 
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Bijlage 10. Model volmacht 
 
 
De ondergetekende(n) geeft/geven hierbij een onherroepelijke volmacht aan 
_______________________(naam gevolmachtigde) om namens _______________________(naam 
Gegadigde) en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer  _____________ (bijvoorbeeld 
het KvK nummer), de inschrijving voor de aanbesteding Raamovereenkomst Wagenpark gemeente 
Den Haag 2015-2019 met kenmerk 15.110-SSI, in te dienen. De gevolmachtigde is daarmee tevens 
tekenbevoegd om de bij de inschrijving behorende bijlagen en aanbiedingsbrief te ondertekenen.  
 
Ten bewijze waarvan deze beperkte volmacht is ondertekend.  
 

Datum 
 
dd-mm-jjjj 

Plaats …  

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger 1 
conform het handelsregister 

 

…  

 

Bevoegdheid volgens het handelsregister 
< bijvoorbeeld: zelfstandig bevoegd/ gezamenlijk 
bevoegd / bevoegd tot transacties van XX Euro> 

Handtekening rechtsgeldige 
vertegenwoordiger 1 

 
 
 
 

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger 2 
conform het handelsregister (bij gezamenlijke 
bevoegdheid) 

…  

Bevoegdheid volgens het handelsregister 
< bijvoorbeeld: zelfstandig bevoegd/ gezamenlijk 
bevoegd / bevoegd tot transacties van XX Euro> 

Handtekening rechtsgeldige 
vertegenwoordiger 2 

 
 
 
 

 
(tabel uitbreiden indien er sprake is van rechtsgeldige vertegenwoordiging bij meer dan twee 
gezamenlijk bevoegde personen) 
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Bijlage 11  Beslisboom Afroep Voertuig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuw voertuig 
nodig? 

Kies een 
voertuig met 
Euro 6 norm 

en  
Energielabel A 

 

CNG & E  
af-fabriek 

leverbaar (1)  

CNG-voertuig 
(1.1) 

Personen-, 
bestelvoertuig 

licht/middel  

Actieradius 
voldoende?  

Ja, kies zuinigste 
CNG-voertuig 

 
Nee: kies route (1.2) Indien die als is 

doorlopen kies route (2) 

Bestelvoertuig 
zwaar 

 

Actieradius 
voldoende? 

 

Ja. 
Laadvermogen 

voldoende?  

Ja. Koppel 
voldoende? 

 

Ja, kies CNG-
voertuig 

 
Nee, kies route 

(2) 

Elektrisch 
voertuig (1.2)  

Personen-, 
bestel 

licht/middelvoe
rtuig  

Actieradius 
voldoende?  

Ja, kies E-
voertuig 

 
Nee: kies route (1.1) Indien die al is 

doorlopen kies route (2) 

Bestelvoertuig 
zwaar/3,5 ton 

 

Kies route 
(1.1) 

CNG retrofit 
leverbaar (2)  

 

Actieradius 
maakbaar?  

Ja, 
laadvermogen 

maakbaar? 
 

Ja, check 
koppel 

 

Koppel 
maakbaar?  

Ja: kies CNG-
voertuig 

 
Nee: kies route 

(3) 

 
Nee, kies route 

(3) 

 
Nee. Kies 
route (3) 

 

CNG & E niet 
leverbaar (3) 

Benzine leverbaar? 
(3.1)  

Ja, kies benzine-
voertuig Euro 6 

 
Nee, Kies route 3.2 

Dieselvoertuig Euro 6 
leverbaar? (3.2) 

 

Ja, kies Euro 6 voertuig 

 
Nee, kies  zo zuinig mogelijk 

dieselvoertuig 
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Bijlage 12  Huidig in gebruik zijnde voertuigen 
 
Bijlage 12 is als Excel-bestand separaat bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumentatie. 
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Bijlage 13 Voertuigprofielen 
 
 
1 Personenauto VW UP 

Volkswagen UP 1.0 Ecofuel, 50 KW, 5 versnellingen handgeschakeld, standaard\geen opties. 
 

 
 
 
 
 
 
2 Personenauto Fiat Punto 
Fiat Punto 1.4 8V77 Natural Power Street 5D, handgeschakeld, standaard (uitgezonderd 
kleur)\geen opties. 
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3 Gesloten bestelwagen Volkswagen Caddy 

Volkswagen  Caddy  Ecofuel, L1H1, wielbasis 2681, Normaal dak, laadvolume 3,2 m3, 55kw 
handgeschakeld, standaard/geen opties. 

 
 

 
 
 

 
4 Vrachtauto Chassis Cabine 

Iveco Daily 40 C15 3.0, 136 pk, wielbasis 41, dakhoogte normaal, luchtvering achter 
standaard/geen opties. 

 

 
 
 
 
 
N.B: Anders dan de afbeelding, dient de kleur van de cabine wit te zijn. 
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5 Bestelbus Fiat Ducato 

Fiat Ducato Maxi 35 Granvolume MH1 3.0 Natural Power, 136 pk. 
 
 

 
 
 
 

6 Gesloten bestelwagen Renault Kangoo Z.E. 
Inclusief batterij, standaard/geen opties. 
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7  Mercedes Sprinter 316 NGT monovalent 

Medium met wielbasis van 3.665 mm, ledig gewicht 3.5, 115 KW, 5-volautomaat, 
standaard/geen opties. 

 
 
 
 

8 Nissan Leaf Visia 
Standaard/geen opties, inclusief accu 
 

 
 
 

9 Nissan e-NV200 Evalia 
Standaard/geen opties, inclusief accu 
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10 Scooter Emco Novantic C2000, standaard/geen opties 

 

 
 

 
11 Scooter GOVECS GO! S 2.4 standaard/geen opties 
 

 
 


