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1 INLEIDING 
 
1.1 Definities 
De in dit document gebruikte begrippen, die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de 
hieronder vermelde betekenis (zowel wanneer dit begrip in meervoud dan wel enkelvoud wordt 
gebruikt). 
Aanbestedende Dienst 
(AD) 

Gemeente Arnhem is de Opdrachtgever die voornemers is de in de 
Aanbestedingsdocumenten omschreven Opdracht te plaatsen. 

Aanbestedingsdocumenten Dit document, inclusief bijlagen, Nota('s) van Inlichtingen en de aankondiging 
van een Opdracht waarin Opdrachtgever informatie heeft opgenomen die 
relevant is voor het uitbrengen van een Inschrijving in het kader van de 
aanbesteding waarop dit document betrekking heeft. 

De Connectie Bedrijfsvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling), waarin een aantal 
uitvoerende taken van de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum zijn 
ondergebracht. 

Inschrijver Ondernemer die een aanbieding doet op basis van de 
Aanbestedingsdocumenten. 

Inschrijving Een door Inschrijver op basis van de Aanbestedingsdocumenten ingediende 
aanbieding. 

Nota van Inlichtingen Een document waarin gestelde (verduidelijkings)vragen geanonimiseerd 
worden beantwoord of eventuele aanvullingen of wijzigingen op de 
Aanbestedingsdocumenten worden weergegeven.  

Offerte Een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar 
aanleiding van een Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder deze 
Raamovereenkomst 

Offerteaanvraag Een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Raamovereenkomst aan alle 
Raamcontractanten tot het uitbrengen van een Offerte voor een opdracht tot het 
verrichten van Diensten 

Opdracht De nadere opdracht tot dienstverlening die in het kader van de 
Raamovereenkomst d.m.v. een minicompetitie wordt gegund aan een van de 
raamcontractanten van een perceel.  

Opdrachtgever Gemeente Arnhem 

Opdrachtnemer Inschrijver(s) aan wie deze Raamovereenkomst wordt gegund.  

Overeenkomst Schriftelijke afspraken, via deze aanbesteding tot stand gekomen, gebaseerd 
op alle Aanbestedingsdocumenten, bijlagen en inschrijvingsstukken, 
aangemerkt als één integraal geheel, tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer. 

Programma van Eisen De functionele en/of technische omschrijvingen van de dienstverlening/het 
product, waarin de eisen zijn beschreven waar Inschrijver aan moet voldoen bij 
de uitvoering van deze Opdracht.   

Raamovereenkomst Overeenkomst tussen Opdrachtgever en één of meerdere Opdrachtnemers 
waarin afspraken op hoofdlijnen worden bepaald, zoals bijvoorbeeld 
voorwaarden voor de uitvoering van later nader overeen te komen 
deelopdrachten al dan niet inclusief vooraf bepaalde prijsafspraken. Binnen de 
Raamovereenkomst geldt expliciet geen leverings- of afnameverplichting. 

Social Return Het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en 
aanbestedingstrajecten, waardoor Opdrachtnemers een bijdrage leveren aan 
het Gemeentelijke beleid ten aanzien van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 
(UEA) 

Uniforme verklaring welke vanuit de Aanbestedingswet 2012 verplicht ingesteld 
is, waarmee Inschrijver verklaart of hij voldoet aan de gestelde eisen in deze 
aanbesteding en aangeeft of er uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. 

Verwerkersovereenkomst Overeenkomst op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), die wordt opgesteld indien er voor de uitvoering van de Opdracht sprake 
is van het ter beschikking stellen of verwerken van persoonsgegevens. 
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1.2 Algemeen 
Voor u ligt het Aanbestedingsdocument met betrekking tot de openbare Europese aanbesteding 
voor adviesbureaus op het gebied van de energietransitie voor de gemeente Arnhem. Deze 
aanbestedingsprocedure verloopt volledig digitaal en vangt aan middels een aankondiging van een 
opdracht via TED en TenderNed waar deze gepubliceerd is. 
 
De reden om deze aanbestedingsprocedure te starten is dat wij externe expertise nodig hebben op 
voor het bereiken van onze doelen uit het programmaplan New Energy made in Arnhem (NEmiA 
2020-2030). Binnen de gebouwde omgeving hebben wij ons als doel gesteld te streven naar 77kt 
CO² reductie. Dit we willen bereiken door voor 2030, 6.500 woningen van het aardgas af te halen, 
15% energie te besparen in de gebouwde omgeving en de plaatsing van 250.000 zonnepanelen op 
daken.  
Dit Aanbestedingsdocument beschrijft de procedure van aanbesteding, de voorwaarden en 
uitgangspunten voor deelname aan de aanbestedingsprocedure, de geëiste geschiktheid van de 
inschrijvende partijen en de eisen die de AD stelt aan de dienstverlening. Door middel van het 
indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver akkoord met alle voorwaarden en modaliteiten van 
deze aanbesteding, zoals de geschiktheidseisen, de procedure, het Programma van Eisen, de 
gunningscriteria, etc.  
 
De aanbesteding van de Opdracht vindt plaats op grond van de Aanbestedingswet 2012 (AW). In 
deze wet zijn de Europese bepalingen uit de Richtlijn (2014/24/EU, vastgesteld op 26 februari 2014) 
geïmplementeerd.  
 
Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door het cluster Strategie, Beleid en Regie (SBR), programma 
New Energy made in Arnhem. De af te sluiten Raamovereenkomst wordt beheerd door deze 
afdeling. Deze aanbestedingsprocedure wordt begeleid door een adviseur van de afdeling Inkoop 
en Aanbesteding van De Connectie. 
 
1.3 Aanbestedende Dienst 
De Aanbestedende Dienst (hierna AD) is de gemeente Arnhem. De gemeente bestaat uit het 
bestuur en de ambtenaren. Het bestuur omvat de Gemeenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders en bepaalt wat er in de stad moet gebeuren. De ambtenaren adviseren en 
ondersteunen het bestuur en voeren taken uit.  
 
1.4 Huidige situatie 
Arnhem volgt in haar ambities voor de energietransitie de internationale afspraken, het 
klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord. Arnhem werkt toe naar een klimaatneutrale 
gemeente in 2050. Om dit te bereiken moet de komende jaren veel gebeuren. De doelstelling van 
het actieprogramma New Energy made in Arnhem (NEmiA) 2020-2030 (zie Bijlage Programmaplan 
NEmiA 2020-2030) is 61% CO2-reductie ten opzichte van 2017, met als tussendoelstelling 25% in 
2023. Deze reductie wordt grotendeels gerealiseerd door het actieprogramma NemiA 2030 en 
overige programma’s binnen de gemeente. Een deel van de reductie komt vanuit autonome 
ontwikkeling, de resterende opgave zullen wij van buiten de gemeentegrens moeten halen of hier in 
de komende jaren aanvullende ambities op formuleren. In de 'Arnhemse aanpak van de 
wijkgerichte energietransitie' (zie Bijlage De Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie 
geamendeerd) zijn kaders vastgesteld voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Voor de 
acties uit het programma is de komende jaren advies op diverse thema's nodig, zie verder 
paragraaf 1.5.   
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1.5 Beschrijving van de Opdracht 
Om een klimaatneutraal Arnhem te bereiken in 2050 is een energietransitie nodig op stads-, regio-, 
en wijkniveau. Het uitfaseren van aardgas voor het verwarmen van woningen en overige 
gebouwen, voor warm tapwater en koken en ook het ontwerpen en aanleggen van een alternatieve 
infrastructuur met duurzame energie- en warmtebronnen, is hierin een belangrijk onderdeel (zie 
deel 2 hoofdstuk 2, gebouwde omgeving van programma New Energy made in Arnhem 2020-2030, 
Bijlage Programmaplan NEmiA 2020 2030).  Daarnaast werken wij aan het verduurzamen van 
mobiliteit, van bedrijfsprocessen en het grootschalig opwekken van energie. Deze vallen buiten de 
scope van deze opdracht.  
 
Regionaal werken we mee aan de regionale energiestrategie en regionale structuur warmte, waar 
het gaat om de verdeling, landschappelijke inpassing van, draagvlak voor en participatie in 
grootschalige elektriciteit opwek installaties (wind en zon) en het verdelingsvraagstuk van 
bovenlokale warmtebronnen. In Arnhem ligt een hoge temperatuur warmtenet van Vattenfall, met 
als bovenlokale bron de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie van AVR in Duiven. Hierop 
zijn anno 2019 circa 10.800 Arnhemse woningequivalenten aangesloten. Vattenfall heeft een 
strategie voor uitbreiding van dit warmtenet in Arnhem en omliggende gemeenten. 
EBN heeft in en rond Arnhem seismisch onderzoek uitgevoerd naar de potentie voor ultradiepe 
geothermie (SCAN-onderzoek). De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in 2021. 
 
Naast dergelijke grootschalige warmtebronnen wordt ook gezocht naar (decentrale) bronnen met 
restwarmte die in de warmtevraag van (een deel van) een wijk kan voorzien. De uitgangspunten 
hiervoor zijn vastgelegd in de 'Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie, april 2019, 
(zie Bijlage De Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie geamendeerd).  
De gemeente Arnhem heeft een warmteverkenning laten uitvoeren die ons, met de kennis van nu, 
inzicht heeft gegeven in het meest aannemelijke alternatief voor warmte in een wijk tegen de laagst 
maatschappelijke kosten. Dit op basis van eigenschappen van het vastgoed in de wijk, naar soort 
(huur of koop), het energieverbruik, het inzicht in verschillende duurzame alternatieven voor het 
aardgas en het inzicht in de belangen van de stakeholders (zie 
https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9d4da464b44d42388e69c
07965bb4d6f ) . De verkenning is gebaseerd op de huidige stand van de techniek, en vergelijkt drie 
energieconcepten: een warmtenet (collectieve warmtevoorziening, zonder onderscheid tussen lage, 
midden of hoge temperatuur), hernieuwbaar gas en all-electric. De kansrijke buurten/wijken voor 
hoge temperatuur warmte zijn ook geïnventariseerd.  
 
Arnhem heeft in haar actieprogramma als doel opgenomen dat er in 2030, 6.500 bestaande 
woningen en/of publieke gebouwen (in woningequivalenten, WEQ) aardgasvrij zijn gemaakt met 

duurzame warmte. Hiertoe zijn inmiddels al projecten op buurtniveau gestart, waarin de technische 

en financiële haalbaarheid voor een decentrale warmtebron is/wordt onderzocht, met relevante 
stakeholders, zoals woningbouwcorporaties, het waterschap, netbeheerder en 
energieleverancier(s). De buurtbewoners worden hierin ook betrokken.  
 
De warmteverkenning, de ervaringen in de projecten, een bronnenonderzoek en de nadere analyse 
van warmtenetten en temperatuurregimes moeten leiden tot een bronnenstrategie en een visie op 
de toekomstige energie/warmte-infrastructuur. Deze worden onderdeel van de transitievisie warmte, 
die in 2021 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In de transitievisie warmte wordt ook 
bepaald in welke wijken/buurten als eerste het aardgas wordt uitgefaseerd en hoe we tot de 
doelstelling van 6.500 aardgasvrije bestaande woningen en/of publieke gebouwen in WEQ in 2030 
komen. 
 
Er is daarom de komende jaren nog veel onderzoek nodig naar alternatieve warmtebronnen, 
energiesystemen en energie-infrastructuur, om deze doelstelling te halen (percelen 1 en 2, zie 
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paragraaf 1.7). Ook zullen onderzoeken naar de technische en financiële haalbaarheid van 
duurzame energiesystemen voor de buurten die wij kansrijk achten om voor 2030 van het aardgas 
af te gaan verricht moeten worden. Uiteindelijk zal er een integrale businesscase opgesteld moet 
worden (perceel 1, zie paragraaf 1.7). Hierbij willen we waar mogelijk ruimte bieden voor Arnhemse 
innovaties. 
  
Naast de technische transitie, is het omschakelen naar niet-fossiele energie ook een uitdagende 
sociale transitie, waarbij betaalbaarheid en betrouwbaarheid uitgangspunt zijn. Hiervoor zijn in het 
programma NEmiA ook acties opgenomen. Deze vallen buiten de scope van deze opdracht.   
 
1.6 Omvang 
De verwachte omzet bedraagt over de totale beoogde looptijd van 4 jaar ongeveer: 
Perceel 1: € 700.000, - 
Perceel 2: € 100.000, - 
 
De AD kan op voorhand geen enkele garantie geven voor het aantal te verstrekken opdrachten en 
de te verwachten omzet. Aan de afgegeven cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.  

 
1.7 Aanvang en duur van de overeenkomst 
De AD is voornemens (per perceel) een Raamovereenkomst te sluiten met de Opdrachtnemers met 
een looptijd van twee (2) jaar met een optie tot verlenging van twee (2) keer een maximum van 
twaalf (12) maanden. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de Raamovereenkomst ligt 
uitsluitend bij de AD en zal schriftelijk aan Opdrachtnemer worden medegedeeld uiterlijk 3 maanden 
voor het aflopen van de Raamovereenkomst. 
 
De beoogde ingangsdatum van de Raamovereenkomsten zal zijn 21 september 2020. Dit betekent 
dat de absolute einddatum 20 september 2024 is. Opdrachten die doorlopen na de absolute 
einddatum van de Raamovereenkomst dienen onder gelijkblijvende voorwaarden te worden 
afgerond. 
 
De AD hanteert een eenzijdige opzegtermijn van 12 maanden.  

 
1.8 Mini-competitie 

 
Op het moment dat de behoefte aan dienstverlening binnen een van de percelen ontstaat wordt 
door middel van een zgn. mini-competitie een Offerteaanvraag met de exacte vraag bij alle 
raamcontractanten uitgezet en gegund op basis van de in de Offerteaanvraag vastgestelde criteria.  
 
Op basis van de aanvraag dient de Opdrachtnemer, conform de gestelde eisen en binnen de 
gestelde termijn van 15 werkdagen, een Offerte in.  
 
Indien één van de drie Opdrachtnemers de nadere Opdracht niet kan of wil uitvoeren, aanvullende 
voorwaarden stelt en/of wanneer de Offerte niet voldoet aan de eisen die aan de nadere Opdracht 
worden geteld, zal de nadere Opdracht worden gegund aan een van de andere Opdrachtnemers. 
 
Indien alle ingediende Offertes van Opdrachtnemers niet akkoord worden bevonden, worden 
Opdrachtnemers in de gelegenheid gesteld om binnen 3 werkdagen een aangepaste Offerte in te 
dienen. Indien Opdrachtnemers de nadere Opdracht niet kunnen of willen uitvoeren en/of 
aanvullende voorwaarden stellen, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om een nadere 
Opdracht bij een derde partij buiten de raamovereenkomst uit te zetten. 
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Voor zeer uitgebreide onderzoeken behouden wij ons het recht voor om in de mini-competitie 
langere termijnen te hanteren. 
 
Opdrachtgever stelt op basis van een beoordeling van de Offertes vast welke nadere inschrijving in 
aanmerking komt voor gunning en nodigt die inschrijver eventueel uit voor een toelichting of gunt de 
nadere opdracht 
 
Een Offerteaanvraag bevat:  
1. Aanvrager & contactgegevens; 

2. Naam en omschrijving project waarvoor de opdracht geldt; 

3. Startdatum, opleverdatum; 

4. Functionele eisen van de te leveren dienstverlening; 

5. De omvang en de planning van de dienstenlevering (+eventuele opties); 

6. De gevraagde inhoud en de uiterste datum van inlevering van de Offerte; 

7. Gunningscriteria en weging; 

8. Overige zaken die van belang zijn. 

 
Gunning van de nadere overeenkomst vindt plaats op basis van (een selectie uit) de volgende 
criteria:  
1. Beschikbaarheid van een adviseur of passend team van uw bureau in aangegeven periode;  

2. Procesbeschrijving (van intake tot eindresultaat)/ plan van aanpak 

3. Totale kosten van de opdracht; 

4. Benodigde uren voor de opdracht; 

5. Uurtarieven in te zetten functies; 

6. Planning en fasering; 

7. Creativiteit; 

8. Optioneel: productiekosten/materiaalkosten. 

De opdrachtnemer die de winnende Offerte heeft ingediend krijgt daarvan bericht. Opdrachtnemers 
van afgewezen Offertes krijgen daarvan schriftelijk bericht, afgewezen Opdrachtnemers kunnen om 
een nadere onderbouwing vragen van de beoordeling.  
 
Opdrachtnemer start uitsluitend na schriftelijke opdrachtverstrekking door Opdrachtgever de 
uitvoering van de opdracht. 
De totale aangeboden kosten van de opdracht zijn vast, tenzij anders met Opdrachtgever 
afgesproken. 
 
1.9 Wachtkamerconstructie 
De AD is voornemens om per perceel één Raamovereenkomst te sluiten met drie Opdrachtnemers. 
Eveneens wordt per perceel een wachtkamerovereenkomst gesloten met de als 4de geëindigde 
Inschrijver. Kenmerkend voor deze wachtkamerovereenkomst is dat hierin geen Opdracht tot 
uitvoering is opgenomen. Deze Inschrijver komt uitsluitend voor de uitvoering van de Opdracht in 
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aanmerking indien de gegunde Inschrijver, om wat voor reden dan ook, niet in staat blijkt de 
verplichtingen vanuit de Raamovereenkomst na te komen. 
De gecontracteerde in de wachtkamerovereenkomst zal de Raamovereenkomst voortzetten 
conform de uitgebrachte aanbieding en met toepassing van alle vereisten zoals beschreven in deze 
aanbesteding.  
 
Deze wachtkamerovereenkomst blijft geldig voor een periode van 6 maanden en heeft met 
wederzijdse instemming een optie tot verlenging met 6 maanden. De maximale looptijd van deze 
overeenkomst is 1 jaar.  
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2 PROCEDURE 
 
2.1 Algemene procedureregels 
1. Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding die via het online 

aanbestedingsplatform CTM (Complete Tender Management) verloopt. Te verkrijgen 
documenten en Inschrijving verlopen enkel via dit platform. Een ondernemer dient zich 
derhalve gratis eenmalig te registreren op dit platform. Als Inschrijver al een bedrijfsregistratie 
op CTM heeft, hoeft geen nieuwe registratie te worden gemaakt. Aan de hand van dit 
document dienen de gevraagde gegevens ingevuld te worden op CTM en de bijbehorende 
verklaringen en informatie bij de betreffende vraag toegevoegd te worden. Dit dient te 
gebeuren door het invullen van de verklaringen volgens de beschikbare bijlagen en het, 
desgevraagd, ondertekenen en weer toevoegen (uploaden) van de gevraagde stukken in de 
aanbesteding op het aanbestedingsplatform, bij de betreffende vraag. Digitale ondertekening is 
toegestaan, mits Inschrijver beschikt over software om rechtsgeldig digitaal te kunnen 
ondertekenen. Gunning van de Opdracht wordt schriftelijk via CTM kenbaar gemaakt. 

2. Alleen digitale Inschrijvingen via CTM worden door de AD in behandeling genomen. 
3. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige indiening van de Inschrijving. 
4. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ingediend, worden niet in behandeling 

genomen. 
5. Voor technische vragen over het aanbestedingsplatform kan Inschrijver telefonisch contact 

opnemen met de helpdesk van CTM Solution, telefoonnummer 020-670 85 00 of mail: 
helpdesk@ctmsolution.nl 

6. De AD staat Inschrijver niet toe op andere wijze dan conform dit aanbestedingsvoorschrift via 
CTM te communiceren. Op straffe van uitsluiting van de lopende aanbesteding is beïnvloeding 
van of communicatie, op welke wijze dan ook, met de bij de aanbesteding betrokken 
medewerkers, of bestuur of management van de AD, niet toegestaan. De Inschrijver laat 
gedurende de aanbestedingsprocedure het contact verlopen via één contactpersoon welke 
gemachtigd dient te zijn om namens de Inschrijver op te treden. 

7. Indien gegadigde op enig moment wenst af te zien van deelname aan de aanbesteding wordt 
hij verzocht dit kenbaar te maken via CTM. 

8. Het aanbieden van de Inschrijving houdt in dat de Inschrijver, zonder voorbehoud, met de 
voorwaarden van de aanbestedingsprocedure, zoals beschreven in de 
Aanbestedingsdocumenten, waaronder dit document, de bijlage (n) en de eventuele nota ('s) 
van inlichtingen, instemt.  Indien een Inschrijver toch voorwaarden en/of voorbehouden en/of 
alternatieven aan zijn Inschrijving verbindt, zal de AD de betreffende Inschrijver uitsluiten van 
(verdere) deelname aan de aanbesteding. 

9. De Inschrijving en alle overige correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn.  
10. De Inschrijving is onherroepelijk en dient een gestanddoeningstermijn te hebben van tenminste 

6 (zes) maanden vanaf de datum van Inschrijving. In verband met de mogelijkheid dat tegen 
het voornemen tot gunnen een civiel kort geding wordt aangespannen, dient de Inschrijver de 
Inschrijving in ieder geval gestand te doen tot na afloop van de bezwaartermijn van 20 
kalenderdagen. Voorts dient hij, voor het geval er een civiel kort geding wordt aangespannen, 
de Inschrijving in ieder geval gestand te doen tot twee weken na de uitspraak in kort geding. 

11. Bedragen dienen in Euro's (exclusief BTW) te zijn vermeld. 
12. Bijlagen dienen uitsluitend in het oorspronkelijke, bijgevoegde format aangeleverd te worden. 

Het ongemotiveerd weglaten van gegevens en/of bijlagen kan tot uitsluiting leiden, evenals 
Inschrijving in een andere vorm en volgorde dan voorgeschreven in dit 
Aanbestedingsdocument. De AD behoudt zich het recht voor de door Inschrijver ingediende 
documenten die niet voldoen aan de voorgeschreven aanbestedingsprocedure, dan wel niet 
volledig of onjuist zijn, niet in behandeling te nemen.  
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13. De AD behoudt zich het recht voor om, bijvoorbeeld in geval van onvoorziene situaties of in 
geval van het ontbreken van naar haar oordeel geschikte Inschrijvingen, de 
aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen.  

14. De AD behoudt zich het recht voor om te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen 
aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te controleren, evenals de 
opgegeven referenties te benaderen, zonder Inschrijver hierover vooraf te informeren. 

15. Het verstrekken van onjuiste gegevens leidt tot uitsluiting. 
16. Voor zover voor deze aanbesteding bestuurlijke goedkeuring of een vergunningverlening 

vereist is, geschiedt deze aanbesteding onder het voorbehoud van goedkeuring of 
vergunningverlening. 

17. De Inschrijver zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle (vertrouwelijke) 
informatie welke hem bekend is of wordt van de AD. De informatie welke hem ter beschikking 
staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend 
maken voor zover dit nodig is voor het doen van de Inschrijving. Deze vertrouwelijkheid is 
wederkerig, de AD zal op dezelfde wijze omgaan met de (vertrouwelijke) informatie van de 
Inschrijver. 

18. De door de Inschrijver gemaakte kosten voor het opstellen en het aanbieden van de 
Inschrijving worden niet vergoed.  

19. De AD is niet verplicht interne documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen 
aangaande kwalificatie en gunning aan Inschrijvers bekend te maken. 

20. Gegevens en documentatie waar in dit Aanbestedingsdocument niet uitdrukkelijk om wordt 
gevraagd, worden niet in de beoordeling betrokken en niet op prijs gesteld. 

21. Het niet voldoen aan de procedureregels kan tot uitsluiting leiden. 
22. Eventuele geschillen die naar aanleiding van de deze aanbestedingsprocedure, en/of de 

daaruit voortkomende Raamovereenkomst of nadere opdracht mochten ontstaan, zullen 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde burgerlijk rechter te Arnhem, Rechtbank 
Gelderland. 

23. Indien een Inschrijver een geschil voortvloeiende uit of verband houdende met de 
aanbesteding aanhangig maakt, wordt die Inschrijver verzocht een kopie van de dagvaarding 
aan de contactpersoon van De Connectie te zenden (per e-mail via 
aanbesteden@connectie.nl), onverminderd overige verplichtingen op grond van (onder meer) 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 

24. Na verzending van het voornemen tot gunning geldt, conform artikel 2.127 AW 2012, een 
opschortende termijn van 20 kalenderdagen, waarbinnen een afgewezen Inschrijver tegen dit 
voornemen een kort geding aanhangig kan maken. Deze termijn is tevens een vervaltermijn. 
Dit betekent dat afgewezen Inschrijvers na verstrijken van deze termijn geen bezwaar meer 
kunnen maken naar aanleiding van het gunningsvoornemen dan wel tegen deze 
aanbestedingsprocedure en niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Na het verstrijken van de 
termijn van 20 kalenderdagen is de AD vrij om, conform het voornemen tot gunning, tot 
definitieve gunning over te gaan. 

25. Indien de AD aanwijzingen heeft dat de Inschrijver en/of zijn onderaannemer(s) zich bevindt in 
één of meer van de omstandigheden genoemd in § 2.3.5.1 AW, maar er bij de AD 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die Inschrijver en/of zijn 
onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan 
kan door de AD advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet 
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De Inschrijver 
en/of zijn onderaannemer(s) over wie advies is gevraagd, wordt door de AD geïnformeerd over 
de inhoud van dat advies. 

26. Door Inschrijver gebruikte branchevoorwaarden, algemene voorwaarden of andere 
voorwaarden van Inschrijver worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Op een eventuele 
Opdracht zullen uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden van de AD van toepassing zijn. 
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27. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de AD vormen met de toepasselijke bepalingen uit het 
Burgerlijk Wetboek (BW), boek 6 Verbintenissen recht, één sluitende 
aansprakelijkheidssystematiek. Het BW kan de aansprakelijkheid in het concrete geval 
limiteren, waarbij de dan geldende feiten en omstandigheden integraal worden afgewogen. De 
rechter kan in een concrete zaak een schadeclaim matigen. Verder kan de aansprakelijkheid 
door het recht zelf beperkt worden. Ten slotte is de redelijkheid en billijkheid van rechtswege 
van toepassing, artikel 6:248 BW. 

28. Het is Inschrijver niet toegestaan een € 0,- tarief, symbolische prijs, een abnormaal lage prijs of 
negatieve prijs aan te bieden op de onderdelen, dan wel subonderdelen, waarvoor een tarief 
wordt gevraagd, op straffe van uitsluiting, tenzij expliciet is vermeld dat dit wel is toegestaan. 

29. De AD eist dat door Inschrijvers reële prijzen (tarieven of kosten) aangeboden worden. Het 
moet voor de AD in alle redelijkheid aannemelijk zijn dat de Inschrijver de Opdracht voor de 
door hem aangeboden prijzen kan uitvoeren. Irreële Inschrijvingen, zulks naar het oordeel van 
de AD, zullen terzijde worden gelegd.  

30. Manipulatieve Inschrijvingen zullen, zulks naar oordeel van de AD, zonder nadere toelichting of 
motivatie van de zijde van de AD ongeldig worden verklaard. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake 
zijn wanneer de door de AD bedoelde beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat 
het met die systematiek beoogde doel wordt verstoord. 

 
2.2 Perceelindeling  
Deze aanbesteding is ingedeeld in een tweetal percelen. De AD is voornemens voor percelen 1 en 
2 afzonderlijk een Raamovereenkomst met 3 Inschrijver(s) te sluiten. De beoordeling van de 
Inschrijvingen vindt afzonderlijk per perceel plaats. Inschrijven op één of beide percelen is 
toegestaan. 
 
De AD hanteert de volgende perceelindeling: 
 
Perceel 1  
Technisch onderzoek naar en advies over duurzame warmtebronnen en onderzoek en advies naar 
de technische en financiële haalbaarheid van een energieconcept voor een wijk/buurt 
 

 Onderzoeken naar aanwezigheid en exploitatie van (ultradiepe) geothermie. 
 

 Onderzoeken van lokale lage - en middentemperatuurbronnen voor de hele stad: 
beschikbaarheid en capaciteit van LT/MT bronnen toegespitst op de vraag in diverse wijken 
(denk aan bodemenergie/WKO, thermische energie oppervlaktewater (TEO), thermische 
energie afvalwater (TEA), biogas, thermische zonne-energie, waterstof, all-electric 
warmteoplossingen)  

 Ontwikkelen van energievisie voor een wijk/buurt. Met in het verlengde een 
bronnenstrategie; in welke wijk/buurt zet je (bij voorkeur) welke regionale danwel lokale 
bron in  
 

 Haalbaarheidsstudie naar de technische en financiële haalbaarheid van energieconcepten 
voor een wijk of buurt. 

 Opstellen van een integrale businesscase welke inzicht geeft in alle financiële onderdelen 
van de energietransitie in een wijk/buurt.  

 
Perceel 2   
Strategisch advies duurzame stedelijke warmte-infrastructuur / governance energietransitie 

 Warmte(net)strategie/ visie op warmte-infrastructuur 

 Collectieve warmte-infrastructuur (waar hoge, midden en lage temperatuur) 



 

 13 

 Marktordening warmte en warmtewet 2.0 
 Mogelijkheden (gemeentelijk/regionaal) warmtebedrijf 

 
De perceelindeling is zo gekozen omdat de opdrachten op deze manier geclusterd passen bij de 
markt en er voldoende concurrentie per perceel is. 

 
2.3 Planning  
Aankondiging Woensdag 10 juni 2020 

Gelegenheid tot het stellen van vragen Dinsdag 23 juni 2020 vóór 10.00 uur 

Nota van Inlichtingen 1 Woensdag 1 juli 2020 

Gelegenheid tot het stellen van vervolgvragen Donderdag 9 juli 2020 vóór 10.00 uur 

Nota van Inlichtingen 2 Donderdag 16 juli 2020 

Uiterste termijn indienen Inschrijving Donderdag 13 augustus 2020  vóór 10.00 
uur 

Voornemen tot gunning Donderdag 27 augustus 2020 

Definitieve gunning Donderdag 17 september 2020 

Ingangsdatum Raamovereenkomst Maandag 21 september 2020 

 
De datum en het tijdstip van het indienen van de vragen en het indienen van de Inschrijvingen 
gelden als uiterste termijn. De AD is gerechtigd deze planning te wijzigen. 
 
2.4 Inlichtingen, stellen van vragen 
Vragen met betrekking tot de procedure en/of de inhoud van de stukken kunnen uitsluitend via CTM 
gesteld worden door middel van het tabblad 'Berichten'. Hiervoor dient het format 'vragenlijst ten 
behoeve van Nota van Inlichtingen' uit de bijlage gebruikt te worden. De anoniem gestelde vragen 
en de antwoorden hierop zullen in een Nota van Inlichtingen worden verzameld en via de 
berichtenmodule van CTM verstrekt worden. Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt 
expliciet dat telefonische vragen niet in behandeling worden genomen. 

 
2.5 De beoordeling 
De beoordeling van de Inschrijvingen met bijbehorende stukken gebeurt in meerdere stappen: 

1. De Inschrijvingen worden allereerst beoordeeld op volledigheid. Inschrijvingen die niet alle 
gevraagde gegevens bevatten, of niet zo zijn opgesteld als voorgeschreven, worden terzijde 
gelegd en komen niet meer voor de Opdracht in aanmerking, tenzij er sprake is van het 
zogenoemde ‘klein herstel’. 

2. Na beoordeling op volledigheid wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
gecontroleerd. Inschrijvingen die niet voldoen kunnen eveneens terzijde worden gelegd.  

3. De overgebleven Inschrijvingen worden tenslotte beoordeeld aan de hand van de 
gunningscriteria als beschreven in hoofdstuk 5 van dit Aanbestedingsdocument. 
Aan de Inschrijvers met de drie beste totaalscores zal onder voorbehoud worden gegund. Bij 
een gelijke totaalscore voor de derde positie zal worden gegund aan de Inschrijvers met de 
beste score op kwaliteit. Indien in deze situatie meer Inschrijvers eveneens een gelijke score 
op Social Return hebben zal door middel van loting onder deze Inschrijvers worden bepaald 
aan welke Inschrijvers de Opdracht gegund wordt. 

4. Na het voornemen tot gunnen worden de bewijsstukken geverifieerd. Slechts na positieve 
verificatie kan na het verstrijken van de wettelijke termijn definitief worden gegund. 
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Indien om welke reden dan ook na het voornemen tot gunnen een Inschrijving af valt, zal geen 
herberekening van de beoordeling plaatsvinden en zal de oorspronkelijke rangorde gehandhaafd 
worden. 

 
2.6 Gunningscriteria en wegingsfactoren 
De door Inschrijvers ingediende Inschrijvingen worden beoordeeld op kwalitatieve criteria inclusief 
Social Return. Het element prijs komt terug in de mini-competities. Voor de beoordeling van de 
Inschrijvingen hanteert de AD de volgende gunningscriteria: 
 

Nr. Gunningscriteria Maximaal aantal punten 

1. Kwaliteit 95 

2. Social Return 5 

 Totaal 100 

 
Deze gunningscriteria worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
 
2.7 Gunning 
Na de beoordeling maakt de AD schriftelijk via CTM een voornemen tot gunnen bekend. Indien 
binnen de vervaltermijn van 20 kalenderdagen geen kort geding tegen het voornemen tot gunning 
aanhangig wordt gemaakt, acht de AD zich vrij om de Opdracht definitief te gunnen. 

 
2.8 Klachtenprocedure 
De AD heeft een onafhankelijk klachtenmeldpunt ingericht. Wanneer een Inschrijver een klacht 
heeft, kan deze worden gemeld via https://www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/connectie/. Op de 
website wordt duidelijk vermeld welke gegevens Inschrijver dient te vermelden in geval van een 
klacht.  
 
De AD hanteert de volgende procedure: 
1. Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht.  
2. Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens of de klacht terecht is. Het klachtenmeldpunt 

begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij 
rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure. 

3. Wanneer de AD na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de 
klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan 
deelt de AD dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de ondernemer. Ook de andere 
(potentiële) Inschrijvers worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase in de 
aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de contactpersoon van 
de aanbesteding bij de AD aan de betrokkenen in de aanbesteding worden gecommuniceerd 
op hetzelfde moment als de indiener van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling van 
partijen te voorkomen. 

4. Wanneer de AD na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, dan wijst 
zij de klacht gemotiveerd af en bericht zij de Inschrijver. 

5. Het klachtenmeldpunt kan op verzoek van de Inschrijver of de AD voorstellen dat de klacht, 
voordat daarop door de AD wordt beslist, voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de 
Commissie van Aanbestedingsexperts. 

6. Als de AD aan de Inschrijver heeft laten weten hoe zij de klacht adresseert of als de AD nalaat 
om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren, dan kan een klager de klacht aan de 
Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen.   
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Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De AD is vrij om al dan niet 
te besluiten tot opschorting van de procedure. 

 
2.9 Tegenstrijdigheden 
De Aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht de Inschrijver desondanks 
tegenstrijdigheden of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de Inschrijver deze zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval vóór de uiterste termijn voor het stellen van vragen, aan de AD, via de 
berichtenmodule van CTM, kenbaar te maken, met opgave van de correctievoorstellen en 
eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) de 
Aanbestedingsdocumenten dient de Inschrijver zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór de 
uiterste termijn voor het stellen van vragen, aan de AD, via de berichtenmodule van CTM, kenbaar 
te maken. Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in de 
Aanbestedingsdocumenten zitten en deze niet door de Inschrijver zijn opgemerkt, kan dit de AD 
niet worden aangerekend. 
 
Van Inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een Inschrijver geen 
rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen 
de hiervoor genoemde termijn, maar in ieder geval vóór de uiterste inschrijfdatum, aan de orde zijn 
gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze 
onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft een Inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt. 
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3 GESCHIKTHEIDSEISEN 
Het is een Inschrijver slechts toegestaan één Inschrijving in te dienen voor deze aanbesteding. Van 
een concern of groep in de zin van Artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek mogen slechts 
meerdere ondernemingen inschrijven (zelfstandig, in combinatie, of als hoofdaannemer), indien zij 
de Inschrijving onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder de Inschrijvers die deel 
uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben 
genomen. Kan dit niet door betreffende Inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting 
van alle tot het betreffende concern behorende Inschrijvers.  
Indien blijkt dat een onderaannemer bij meer Inschrijvingen is betrokken en betrokken blijkt te zijn 
bij informatie-uitwisseling in strijd met de mededingingsregelgeving, volgt uitsluiting van alle 
Inschrijvingen waarbij deze onderaannemer is betrokken.  
Indien een Inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht en/of technische 
bekwaamheid van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wordt die andere natuurlijke of 
rechtspersoon voor de toepassing van dit lid eveneens aangemerkt als Inschrijver. 

 
3.1 Eigen situatie van de Inschrijver 
Eis A. Uniform Europees Aanbestedingsdocument  
 
In dit hoofdstuk is vermeld welke uitsluitingsgronden gelden en aan welke geschiktheidseisen een 
Inschrijver moet voldoen. De Inschrijver dient daarvoor - per perceel - het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA), zoals bedoeld in artikel 2.84 van de AW, in te vullen. Zie  
- Inschrijfformulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument PERCEEL 1; 
- Inschrijfformulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument PERCEEL 2. 
 
Het UEA is een eigen verklaring waarin de Inschrijver aangeeft of er uitsluitingsgronden op hem van 
toepassing zijn, of hij voldoet aan de in de aankondiging of de aanbestedingsdocumenten gestelde 
geschiktheidseisen en of hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden die o.a. milieu betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen. 
Indien één of meer van de uitsluitingsgronden op Inschrijver van toepassing is en/of Inschrijver niet 
aan alle geschiktheidseisen voldoet, is de Inschrijver ongeschikt en volgt uitsluiting van deelname 
aan deze aanbesteding. Ten behoeve van de uitsluitingsgronden vult Inschrijver Deel III van het 
UEA in. 
 
De AD wijst erop dat in deel IV van het UEA wordt gesproken over selectiecriteria, hiermee wordt 
gedoeld op de hieronder uitgewerkte geschiktheidseisen, als bedoeld in de AW. 
 
De AD is gerechtigd en zal doorgaans al het verklaarde toetsen aan de hand van de toepasselijke 
bewijsstukken, bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een gedragsverklaring 
aanbesteden. De uitkomst van de verificatie kan, bij gebleken tekortkomingen, alsnog leiden tot 
uitsluiting. 
 
In geval een ondernemer in het kader van de gestelde geschiktheidseisen een beroep doet op één 
of meer andere entiteiten, dan wel meerdere ondernemers in combinatie inschrijven, dienen 
meerdere UEA te worden ingediend, zie paragraaf 3.2. (Eis B.2 en B.3). 
 
Inschrijver dient op de dag van Inschrijving, op de dag van eventuele gunning én tijdens de 
uitvoering te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.  
 
Inschrijver draagt zorg voor rechtsgeldige ondertekening van de Inschrijving. Het UEA kan in CTM 
niet worden getekend. Rechtsgeldige (elektronische) ondertekening van de Inschrijving geldt ook 
als een ondertekening van het UEA.  
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3.2 Juridische status  
Eis B.1. Beroeps- of Handelsregister 
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
Inschrijver verklaart dat hij conform de eisen van de wetgeving in het beroeps- of handelsregister is 
ingeschreven. Inschrijver dient hiervoor in Deel II A van het UEA, zijn Kamer van Koophandel 
nummer in te vullen. De inschrijving in het beroeps- of handelsregister dient de rechtsgeldigheid 
van de ondertekening van de Inschrijving te borgen. Dit document dient de actuele situatie weer te 
geven voor wat betreft de namen van bevoegde personen en de inhoud van hun bevoegdheid.  
 
Inschrijver hoeft Deel II B van het UEA enkel te vullen ingeval de rechtsgeldige vertegenwoordiging 
van de onderneming afwijkt van hetgeen in de Kamer van Koophandel staat vermeld. 
 
Eis B. 2. Samenwerkingsverband/combinatie  
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
In geval van Inschrijving door een samenwerkingsverband/combinatie wordt dit vermeld in Deel II A 
bij het onderdeel wijze van deelneming. Bij Inschrijving door een samenwerkingsverband van 
ondernemingen dient elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijke, rechtsgeldig 
ondertekende, UEA in te dienen met daarin de in de delen II tot en met VI gevraagde gegevens. 
Daarnaast dienen de deelnemers in het samenwerkingsverband bij hun Inschrijving een 
rechtsgeldig ondertekende verklaring omtrent gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
de uitvoering van de overeenkomst in te dienen.  
 
Eis B.3. Beroep op draagkracht derden/ verklaring concern  
Eis B.3.1 Beroep op draagkracht 

Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
In Deel II C van zijn UEA dient Inschrijver te vermelden of hij een beroep doet op de draagkracht 
van derde(n). Indien een beroep op draagkracht wordt gedaan vermeld Inschrijver in Deel II C 
specifiek voor welk onderdeel gebruik wordt gemaakt van welke derde. Inschrijver kan een beroep 
doen op derde(n) om te voldoen aan één of meer van de geschiktheidseisen. Draagkracht kan 
betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op technische 
bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten.  
De betreffende derde(n) dienen ieder afzonderlijk het UEA in te vullen met de informatie die wordt 
gevraagd in Deel II afdelingen A en B en Deel III en VI. Indien Inschrijver een beroep doet op de 
draagkracht van derden, dient Inschrijver desgevraagd aan te tonen daadwerkelijk te kunnen 
beschikken over de noodzakelijke middelen van de derde en deze in te zetten voor de uitvoering 
van de betreffende onderdelen van de opdracht.  
 
Onder derde(n) wordt in dit verband verstaan: alle (rechts)personen die niet rechtstreeks tot de 
onderneming van Inschrijver behoren. Hieronder vallen ook gelieerde ondernemingen (dochter, 
zuster-, of moedervennootschap). Ook niet rechtstreeks tot de onderneming van Inschrijver 
behorende technici of technische organen kwalificeren in dit verband als derde(n).  
 
Eis B.3.2 Verklaring concern 

Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
Indien Inschrijver gebruikt maakt van de geconsolideerde financiële concerngegevens dient dit ook 
te worden vermeld. Een beroep op bijvoorbeeld de ervaring of financiële draagkracht van een 
gelieerde onderneming (dochter, zuster-, of moedervennootschap) kwalificeert 
aanbestedingsrechtelijk als een beroep op een derde, hetgeen dus door Inschrijver dient te worden 
vermeld in Deel II C van het UEA. 
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Inschrijver overlegt, indien bovenstaande van toepassing is en op verzoek van de AD, een 
verklaring art. 2:403 BW waaruit blijkt dat de holding zich financieel garant stelt voor de nakoming 
van alle verplichtingen, die uit hoofde van de, ingevolge de deze aanbesteding gesloten 
overeenkomst(en), door Inschrijver worden aangegaan. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van 
een door de AD te verstrekken modelverklaring. Indien gebruik gemaakt wordt van de 403-
verklaring welke gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel, geldt dat deze geen beperking mag 
bevatten ten aanzien van deze Opdracht. 
 
Eis B.4 Onderaanneming 
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
Indien Inschrijver een beroep doet op een onderaannemer voor de uitvoering van de opdracht, 
maar hij doet geen beroep op de draagkracht om te kunnen voldoen aan de gestelde 
geschiktheidseisen, dan kan Inschrijver de naam van de onderaannemer vermelden in Deel II D 
van het UEA. 
Door middel van het indienen van het UEA verklaart Inschrijver als hoofdaannemer volledig 
aansprakelijk te zijn voor de uitvoering van de gehele Opdracht. Daarnaast verklaart Inschrijver dat 
hij daadwerkelijk kan beschikken over de noodzakelijke inzet, activiteiten en financiële of andere 
middelen van de onderaannemer(s) gedurende de uitvoering van de gehele Opdracht.  
 
Wanneer de Overeenkomst is ingegaan mag Inschrijver slechts een onderaannemer vervangen 
(en/of inschakelen) na schriftelijke goedkeuring door de AD. De in te schakelen onderaannemer 
dient in dat geval te voldoen aan alle in deze aanbestedingsprocedure gestelde eisen aan de 
dienstverlening. De goedkeuring zal niet worden verleend als dit een wezenlijke wijziging van de 
opdracht oplevert of op kan leveren.       
 
3.3 Eis C. Verzekering 
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
Eis C.1. Bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid 
Het is van belang dat Inschrijver zich naar behoren heeft verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid én tegen beroepsaansprakelijkheid. 
Beide verzekeringen dienen actueel te zijn en dienen een minimale dekking per gebeurtenis te 
hebben van € 1.000.000, -. Door middel van ondertekening van het UEA verklaart Inschrijver 
hieraan te voldoen. Indien de huidige verzekeringen van Inschrijver onvoldoende zijn, verklaart 
Inschrijver door middel van het indienen van het UEA dat bij eventuele gunning beide 
verzekeringen met bovengenoemde dekking af worden gesloten: UEA, Deel IV. 
 
3.4 Eis D. Kwaliteitswaarborgen 
Eis D. Kwaliteitscertificaten 
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
De AD zal uitsluitend Raamovereenkomsten aangaan met een bedrijven die in de ogen van de AD 
een voldoende kwaliteitsbeleid hebben. De AD eist om die reden een ISO 9001-certificaat of 
gelijkwaardige kwaliteitsmaatregelen. Deze gelijkwaardigheid kan worden aangetoond door middel 
van een kwaliteitshandboek, waaruit blijkt dat aan ISO 9001 gelijkwaardige kwaliteitsmaatregelen 
zijn getroffen. Het kwaliteitshandboek is een boekwerk waarin alle kwaliteitsdocumenten gebundeld 
zijn en waar de vindplaats van alle kwaliteitsdocumenten in is te achterhalen. Onder 
kwaliteitsdocumenten worden alle protocollen, richtlijnen, SOP’s, werkinstructies, notities en andere 
voor het werkproces relevante geschreven teksten verstaan. Kwaliteitsdocumenten waarin de 
kwaliteitsborging is beschreven, maken tevens onderdeel uit van het kwaliteitshandboek. 
 
Inschrijver verklaart middels het indienen van het UEA over de gevraagde certificaten te 
beschikken: UEA, deel IV. 
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Voor eis D is het voldoende als de hoofd- en onderaannemers als geheel aan de gestelde eisen 
voldoen. Daar waar een beroep op derde(n) wordt gedaan dient dit expliciet te worden aangegeven 
en dient/dienen deze derde(n) afzonderlijk het UEA in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen 
(zoals hiervoor onder eis B.3 is beschreven). 

 
3.5 Eis E. Beroepsbekwaamheid 
Eis E.1 Ervaring 
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
Gemeente Arnhem wenst raamovereenkomsten aan te gaan met adviesbureausmet aantoonbare, 
relevante en recente ervaring. De ervaring heeft betrekking op de gevraagde dienstverlening binnen 
het perceel. 
 
Inschrijver toont bij Inschrijving per perceel door middel van referentieprojecten aan dat de 
gevraagde werkzaamheden door hem zijn uitgevoerd. U dient aan de hand van referentieprojecten 
aan te tonen dat u over competentie beschikt die de AD noodzakelijk acht voor het op een goede 
wijze kunnen uitvoeren van de Raamovereenkomst. Hiertoe kunt u verwijzen naar competenties die 
u heeft opgedaan bij de uitvoering van referentieopdrachten die u niet langer dan vijf jaar geleden 
heeft afgerond. 
Hiertoe vult u per perceel voor iedere kerncompetentie een Bijlage Inschrijfformulier referenties in 
en voegt deze al bij uw Inschrijving in CTM. 
 
Perceel 1 
Om de geschiktheid voor dit perceel aan te tonen dient u te beschikken over de volgende 
kerncompetentie: 
1. Aantoonbare ervaring op het gebied van onderzoek en advies naar duurzame warmtebronnen 

in een gemeente. 50.000 plus; 
2. Aantoonbare ervaring op het gebied onderzoek en advisering - technisch en financieel - bij 

aquathermieprojecten voor bestaande bouw; 
3. Aantoonbare ervaring op het gebied van onderzoek en advies bij all-electric oplossingen voor 

bestaande bouw; 
4. Aantoonbare ervaring op het gebied van onderzoek en advies restwarmte uit industrie voor 

bestaande bouw. 
 
Perceel 2 
Om de geschiktheid voor dit perceel aan te tonen dient u te beschikken over de volgende 
kerncompetentie: 
1. Ervaring met een Strategisch adviesproject op het gebied van duurzame stedelijke 

warmteinfrastructuur governance energietransitie in een 50.000+ gemeente.  
2. Ervaring met een Strategisch adviesproject op het gebied van duurzame stedelijke governance 

energietransitie in een 50.000+ gemeente.  
 
 
3.6 Eis F. Duurzaamheid 
Dit geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
De AD heeft milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Milieu en duurzaamheid zijn voor 
de AD een mentaliteitskwestie. Het betekent niet alleen aan het hier en nu denken, maar ook aan 
later. Zie hiervoor Bijlage Klimaatplan gemeente Arnhem toegankelijk. 
De AD verwacht hetzelfde van al haar leveranciers. Inschrijver beschikt dan ook over een 
milieuzorgsysteem. De AD verlangt in dat kader een ISO 14001-certificaat of gelijkwaardig 
milieuzorgsysteem. Gelijkwaardigheid kan worden aangetoond door een door de directie van 
Inschrijver ondertekende, milieubeleidsverklaring dan wel een duurzaamheidsbeleidverklaring: 
UEA, Deel IV. 
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3.7 Op verzoek in te dienen bewijzen na het voornemen tot gunning 
Bij de beoordeling wordt in eerste instantie getoetst op de antwoorden op de vragen die in het UEA 
zijn opgenomen. Indien de AD aan de onder voorbehoud gegunde Inschrijver een schriftelijk 
verzoek doet tot het indienen van de bewijzen, dient de Inschrijver deze binnen 5 kalenderdagen na 
het voornemen tot gunnen in te dienen. In geval van een samenwerkingsverband dienen deze 
bewijzen door ieder van de combinanten ingediend te worden.  
 
a. Inschrijving beroeps- of handelsregister 
Een uittreksel van de inschrijving in het handelsregister. In geval van inschrijving in combinatie dient 
dit bewijs door ieder van de combinanten ingediend te worden. Verificatie van dit document dient 
tevens de rechtsgeldigheid van de ondertekende Inschrijving te borgen. 
 
b. Uitsluitingsgronden 
Ten aanzien van de uitsluitingsgronden als benoemd in het UEA dient de onder voorbehoud 
gegunde Inschrijver de volgende bewijsstukken in: 

- Een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving 
niet ouder is dan 2 jaar. Deze verklaring wordt verstrekt door Justis, namens de minister 
van Veiligheid en Justitie. Let hierbij goed op de aanvraagtermijn: www.Justis.nl; 

- Een verklaring van de belastingdienst met betrekking tot betaling van sociale 
zekerheidspremies en belastingen die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving 
niet ouder is dan 6 maanden. 

 
c. Financiële en Economische draagkracht 
Ten aanzien van de financiële en economische draagkracht dient de onder voorbehoud gegunde 
Inschrijver de volgende bewijsstukken in: 

- Indien van toepassing, een verklaring art. 2:403 BW waaruit blijkt dat de holding zich 
financieel garant stelt voor de nakoming van alle verplichtingen (Concernverklaring). 

- Bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. 
- Bewijs van verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. 
 

d. Kwaliteitswaarborgen 
Ten aanzien van de kwaliteitswaarborgen dient de onder voorbehoud gegunde Inschrijver de 
volgende bewijsstukken in: 

 ISO 9001- certificaat of gelijkwaardig 
 
e. Duurzaamheid 
Ten aanzien van duurzaamheid dient de onder voorbehoud gegunde Inschrijver de volgende 
bewijsstukken in: 

 ISO 14001-certificaat of gelijkwaardig  
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4 PROGRAMMA VAN EISEN  
Door het indienen van de Inschrijving verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met 
het onderstaande Programma van Eisen. De eisen gelden voor zowel perceel 1 als 2. 
Indien de AD constateert dat Inschrijver niet voldoet aan de eisen zal dat leiden tot uitsluiting van 
verdere beoordeling. 

 
4.1 Algemene eisen 
 
4.1.1 Voertaal 
De voertaal op het project is Nederlands. Voor zover relevant voor diens werkzaamheden dient de 
projectleider de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen. 
 
Voor de verdere algemene eisen verwijzen wij naar de algemene inkoopvoorwaarden van de 
gemeente Arnhem. Zie Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Arnhem (2013) 

 
4.1.1 Duurzaam rijden 

In het Klimaatplan gemeente Arnhem stelt de AD zich ten doel om 30% van haar wagenpark te 
verduurzamen. Deze doelstelling geldt ook voor het materieel van Inschrijver. De AD doelt hiermee 
op het gebruik van duurzame brandstoffen als groen gas, elektrisch en waterstof-elektrisch. 
 
4.2 Contractvoorwaarden 

4.2.1 Raamovereenkomst 
In Bijlage Concept Raamovereenkomst Perceel 1 / Perceel 2 is de concept Raamovereenkomst ter 
uitvoering van onderhavige opdracht opgenomen. 

 
4.2.2 Factureringsvoorwaarden 

De facturen dienen in PDF aangeleverd te worden via het emailadres facturen@arnhem.nl waarbij 
het volgende geldt: 

 Per email dient maximaal 1 pdf-bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele 
bijlage (n)) verzonden te worden 

 Het pdf-bestand mag niet groter zijn dan 5 MB; 

 De factuur mag niet eveneens per post verzonden worden. 
 BTW-nr.: NL0018.25.112.B.01 

 
Facturen moeten voorzien zijn van de volgende gegevens: 

 Gemeente Arnhem, t.a.v. Cluster SBR en programma Klimaat en energie 
 Contactpersoon Marion Visser of Ursula van Wandelen (afhankelijk van de opdrachtgever), 

Postbus 5465, 6802 EL Arnhem; 

 De orderreferenties; 

 Indien vermeld het verplichtingennummer, het orderbonnummer en het zaaknummer. 
 
Naast bovenstaande is het ook mogelijk om via eFacturatie te factureren. Indien Inschrijver over 
deze mogelijkheid beschikt, dient nadere afstemming plaats te vinden met de 
crediteurenadministratie van de Gemeente Arnhem. 
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5 GUNNINGSCRITERIA 
 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de wensen met betrekking tot de gevraagde dienstverlening beschreven. Per 
wens worden punten aan de door Inschrijver beschreven toelichtingen toegekend door de 
beoordelingscommissies. Het maximale aantal te behalen punten en hoe deze punten behaald 
kunnen worden staat per wens vermeld. Per wens wordt eveneens aangegeven op welke wijze de 
gevraagde beschrijving dient te worden aangeleverd. Wanneer bij de gevraagde beschrijving een 
maximaal aantal pagina's wordt benoemd is dat exclusief voorblad en inhoudsopgave. In geval van 
overschrijding van het maximaal aan te leveren aantal pagina's wordt het te veel aangeleverde niet 
meegenomen in de beoordeling. 
Inschrijvers dienen in hun Inschrijving concreet en ondubbelzinnig te beschrijven wat hij aanbiedt. 
Niet wat Inschrijver eventueel zou kunnen doen, maar wat Inschrijver daadwerkelijk concreet 
aanbiedt (dus niet "we kunnen..." of "we doen mogelijk...", maar "we zullen..." of "we doen..."). 
Onduidelijkheden in de Inschrijving kunnen leiden tot een lagere beoordeling op de kwalitatieve 
Gunningscriteria. 
 
5.2 Subgunningscriterium kwaliteit 

 
5.2.1 Kwaliteit dienstverlening  

Voor beide percelen geldt dat de kwaliteit van het personeel van betekenis is voor het 
prestatieniveau van de opdracht. Daarom betrekt AD de organisatie, kwalificatie en ervaring van het 
bij de uitvoering van de opdracht betrokken personeel in de gunning. 
 
Perceel 1 
De AD hecht er waarde aan dat de Inschrijver die zij contracteert, de beschikking heeft over ervaren 
adviseurs op het gebied van: 

 De kennisvelden   
o Energietransitie,  
o warmtetransitie inclusief integrale businesscases en duurzame warmtebronnen als;  
o thermische energie uit oppervlaktewater,  
o thermische energie uit afvalwater,  
o bodemenergie,  
o geothermie,  
o thermische zonne-energie,  
o all-electric. 

 Aantoonbare ervaringen in het opstellen van een integrale businesscase waarin alle kosten 
voor de verschillende partijen/investeerders (CAPEX en OPEX) zijn meegenomen. Zowel 
de opgave transitiegereed als aardgasvrij 

 Training en opleiding op het gebied van adviesvaardigheden en 
communicatievaardigheden met verschillende groepen en stakeholders. 

 
U levert hiertoe binnen CTM de volgende onderdelen in 1 document:  

a. Een omschrijving in 1 A4 van uw HRM wervings- en ontwikkelbeleid van ten aanzien van 
uw adviseurs. Is dit beleid vastgelegd en voor iedere medewerker inzichtelijk?  

b. Een overzicht met maximaal 5 van uw medewerkers (adviseurs) die in aanmerking zouden 
komen voor inzet op het soort opdrachten binnen de scope van deze Raamovereenkomst. 
U hoeft hierbij ondersteunde medewerkers niet mee te nemen. 

 Voor- en achternaam (incl. initialen),  

 Opleidingen op het gebied van de gevraagde kennisvelden van het betreffende perceel en 
eventuele aanvullende opleidingen die u van belang acht (en waarom u die als belangrijk 
ervaart)  
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 Opleidingen en trainingen op het gebied van adviesvaardigheden en 
communicatievaardigheden; 

 Voor deze Raamovereenkomst relevante werkervaring per persoon, met beknopte 
omschrijving van de 3 meest relevante projecten ondersteund door een eventuele 
referentie met contactgegevens van de referent.  
Nb: des te beter de werkervaring van de medewerkers aansluit op de opdrachten binnen 
het betreffende perceel, des te beter de beoordeling. Hierbij wordt niet alleen het 
onderwerp van het advies in aanmerking genomen, maar interactie met diverse 
(doel)groepen, stakeholders en politiek, rol van de adviseur in de projecten en uitkomsten 
van projecten inclusief eventuele (aantoonbare) successen. 
 
Per persoon levert u maximaal 2 A4 lettertype 10 pts. aan. 

 
Perceel 2 
De AD hecht er waarde aan dat de Inschrijver die zij contracteert, de beschikking heeft over ervaren 
adviseurs op het gebied van de kennisvelden: 

 warmteoplossingen, 

 energietransitie,  

 warmtetransitie, 
 warmte infrastructuur. 

 en investeert in training en opleiding op het gebied van adviesvaardigheden en 
communicatie-vaardigheden met verschillende groepen en stakeholders. 

 
U levert hiertoe binnen CTM de volgende onderdelen in 1 document: 

a. Een omschrijving in 1 A4 van uw HRM wervings- en ontwikkelbeleid van ten aanzien 
van uw adviseurs. Is dit beleid vastgelegd en voor iedere medewerker inzichtelijk?  

U levert maximaal levert u maximaal 1 A4 lettertype 10 pts. aan. 
b. Een overzicht met maximaal 5 van uw medewerkers (adviseurs) die in aanmerking 

zouden komen voor inzet op het soort opdrachten binnen de scope van deze 
Raamovereenkomst. U hoeft hierbij ondersteunde medewerkers niet mee te nemen. 

• Voor- en achternaam (incl. initialen), datum indiensttreding 
• Opleidingen op het gebied van de gevraagde kennisvelden van het betreffende perceel 

en eventuele aanvullende opleidingen die u van belang acht (en waarom u die als 
belangrijk ervaart). 

• Opleidingen en trainingen op het gebied van adviesvaardigheden en 
communicatievaardigheden. 

• Voor deze Raamovereenkomst relevante werkervaring per persoon, met beknopte 
omschrijving van de 3 meest relevante projecten ondersteund door een eventuele 
referentie met contactgegevens van de referent.  

 
Per persoon levert u maximaal 2 A4 lettertype 10 pts aan. 

 
Nb: Voor beide percelen geldt; des te beter de werkervaring van de medewerkers aansluit op de 
opdrachten binnen het betreffende perceel, des te beter de beoordeling. Hierbij wordt niet alleen het 
onderwerp van het advies in aanmerking genomen, maar ook interactie met diverse (doel)groepen, 
stakeholders en politiek, rol van de adviseur in de projecten en uitkomsten van projecten inclusief 
eventuele (aantoonbare) successen. 
 
Meer overzichten wordt niet bij voorbaat beter gewaardeerd dan minder overzichten, meer 
projecten wordt niet bij voorbaat beter gewaardeerd dan minder projecten, AD ziet wel voordeel als 
meerdere personen binnen uw personeel over kennis en ervaring beschikken, omdat de uitvoering 
van een opdracht meestal ook meerdere personen betreft. Toelichting en onderbouwing draagt bij 



 

 24 

aan het begrijpelijk maken van het aantonen van de waarde van deze elementen binnen het 
betreffende perceel. 
 

Maximaal te behalen punten: 95 
 
 
 

5.2.2 SOCIAL RETURN  
Dit gunningscriterium geldt voor zowel perceel 1 als 2. 
 
Doelstelling 
De Gemeente Arnhem heeft als doelstelling om mensen met een relatief grote afstand tot de 
arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen. Onder Social Return wordt voor onderstaande 
overeenkomst verstaan dat de Opdrachtnemer een bijdrage levert aan het bieden van 
werkgelegenheid aan alle kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Als Gunningscriterium geeft Inschrijver aan welke vast bedrag per jaar gedurende looptijd van de 
Raamovereenkomst aan Social Return wordt besteed. Hierbij kunnen alle mogelijke middelen 
worden ingezet, conform de bouwblokkenmethode SROI van de gemeente Arnhem. Naast een 
reguliere baan kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld stage, werkervaringsplaats, leerbaan, 
MVO-activiteiten of sociale inkoop.  
 
 
 Hieronder is aangegeven hoe de uitwerking van Social Return gedurende de looptijd van de 
Raamovereenkomst plaatsvindt: 
 
Voorwaarden voor de Opdrachtnemer 
- Opdrachtnemer besteedt gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst/ Overeenkomst 

het aangeboden, vaste bedrag per jaar aan Social Return conform de bouwblokken methode. 
Zie ook Bijlage Bouwblokkenmethode SROI, hierin staan de mogelijkheden die u heeft om het 
door u opgegeven bedrag in te vullen en de bedragen die daarvoor gelden.;  

- Na gunning van de Opdracht treedt de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 7 
werkdagen, in overleg met de Accountmanager Social Return van de Gemeente Arnhem. 
Hierbij wordt een plan van aanpak gemaakt met betrekking tot de uitvoering van Social Return 
op basis van de bouwblokken; 

- In het plan van aanpak worden de afspraken vastgelegd over arbeidsplaatsen, 
leerwerkplekken, stageplekken etc. voor mensen uit de doelgroep; 

- De Accountmanager Social Return zal de Opdrachtnemer bij de uitvoering van Social Return 
ondersteunen; 

- Kandidaten/activiteiten worden uniek voor deze Raamovereenkomst opgevoerd. De 
Opdrachtnemer dient dit aan te kunnen tonen; 

- De Accountmanager Social Return ziet toe op de naleving van afspraken;  
- Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande Social Return niet of niet volledig 

nakomt vindt een inhouding op basis van de Inschrijving plaats;  
- Indien de Opdrachtnemer werkt met ‘onderaannemers’ blijft de Opdrachtnemer volledig 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Social Return voorwaarde; 
- De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return 

verplichtingen; 
- Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer volledig 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Social Return voorwaarde; 
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- De nakoming of uitvoering van de verplichtingen met betrekking tot Social Return kunnen 
buiten de looptijd van de Raamovereenkomst/ Overeenkomst vallen, dus ook na voortijdige 
ontbinding of beëindiging van deze Raamovereenkomst/ Overeenkomst. 

 
Na definitieve gunning van de aanbesteding is de Accountmanager Social Return het 
aanspreekpunt op het gebied van Social Return (socialreturn@arnhem.nl). 
 
Op het Inschrijfformulier Social Return geeft Inschrijver aan welk vast bedrag per jaar gedurende 
looptijd van de Raamovereenkomst aan Social Return wordt besteed. Het bedrag mag € 0,- zijn, 
maar levert dan uiteraard geen punten op.  
Houd u rekening met het feit dat de omzetten uit deze Raamovereenkomst onzeker zijn en dat 
kandidaten/activiteiten uit de bouwblokken uniek (geen bestaande activiteiten of reeds verbonden 
kandidaten) voor deze Raamovereenkomst moeten worden opgevoerd. 

Maximaal te behalen punten: 5 

 
5.3 Beoordeling gunningscriteria 

 
5.3.1 Gunningscriterium kwaliteit 

De beoordeling van het kwalitatieve gunningscriterium kwaliteit personeel wordt gedaan door een 
deskundige beoordelingscommissies per perceel bestaande uit 3 personen. De AD behoudt zich 
het recht voor dit aantal in voorkomende gevallen aan te passen. De leden voeren individueel een 
beoordeling uit. Voorafgaand aan de beoordeling is de beoordelingscommissie niet op de hoogte 
van de geoffreerde prijzen.  
 
Na de beoordeling vindt een plenaire bespreking van de beoordeling plaats. Hierna komt de 
beoordeling in consensus tot één score.  
 
Voor het scoren wordt gebruik gemaakt van de volgende schaalverdeling:  
 

Gunningscriterium Kwaliteit personeel 

 
Beoordeling 

 
Beschrijving 

Punten 
perceel 

1 

Punten 
perceel 

2 
Slecht 
 

Inschrijver levert niets aan of toont niet aan te kunnen beschikken 
over personeel met kennis gecombineerd met ervaring op het 
gebied van de in 5.2.2 bij het betreffende perceel genoemde 
elementen. 

0 0 

Matig 
 

Inschrijver toont aan te kunnen beschikken over personeel met 
slechts een deel van de gevraagde kennis gecombineerd met 
ervaring op het gebied van de in 5.2.2 bij het betreffende perceel 
genoemde elementen  
en/of de gegeven toelichting en onderbouwing draagt onvoldoende 
bij aan het begrijpelijk maken of het aantonen van de waarde van 
het personeel voor Opdrachtgever 
en/of de het overgrote deel van de ervaring is summier. 
 

45 45 

Goed 
 

Inschrijver toont aan te kunnen beschikken over personeel met 
nagenoeg alle gevraagde kennis gecombineerd met ervaring op het 
gebied van de in 5.2.2 bij het betreffende perceel genoemde 
elementen. 
Slechts 1 of 2 elementen ontbreken of ervaring is op elementen 
summier of sluit niet aan op het soort opdrachten binnen het 
betreffende perceel voor de gemeente Arnhem. 
De gegeven toelichting en onderbouwing draagt voldoende bij aan 

75 75 
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het begrijpelijk maken of het aantonen van de waarde van het 
personeel voor Opdrachtgever. 
 

Uitstekend 
 

Inschrijver toont aan te kunnen beschikken over personeel met alle 
gevraagde kennis gecombineerd met ervaring op het gebied van de 
in 5.2.2 bij het betreffende perceel genoemde elementen.  
Ervaring is uitgebreid aanwezig en sluit aan op het soort opdrachten 
binnen het betreffende perceel voor de gemeente Arnhem. 
De gegeven toelichting en onderbouwing draagt voldoende bij aan 
het begrijpelijk maken of het aantonen van de waarde van het 
personeel voor Opdrachtgever. 
 

95 95 

 

 
5.3.2 Gunningscriterium Social Return 

De beoordeling van het gunningscriterium Social Return wordt gedaan door de adviseur Inkoop en 
aanbesteding. Het vaste bedrag per jaar, conform het inschrijfformulier, voor Social Return wordt 
omgerekend naar een bedrag per 4 jaar. Inschrijver krijgt punten toegekend volgens onderstaande 
formule: 
Max punten - (hoogste bedrag - bedrag Inschrijver)/hoogste bedrag x max punten 
 
Voorbeeld 
Hoogst aangeboden bedrag € 3000,- per jaar 
Bedrag Inschrijver A € 1000,- per jaar 
Maximaal aantal te behalen punten 5 
 
De score van Inschrijver A wordt dan als volgt berekend: 
€ 3000,- x 4 = € 12.000, - 
€ 1000,- x 4 = € 4.000, - 
 
5 - ((12.000 - 4.000)/12.000 x 5) = 1.67 
 
Er vindt afronding plaats op 2 cijfers achter de komma. 
 

5.3.3 Gunning 
Gunning gebeurt per perceel aan de drie Inschrijvers met de hoogste eindscores.  
Totaalscore kwaliteit personeel + score Social Return) = Eindscore 
 
Afronding vindt plaats op 2 cijfers achter de komma. 

 
De als 4de geëindigde Inschrijver van komt in aanmerking voor de wachtkamerovereenkomst. 
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6 BIJLAGEN 
 
BIJLAGE 1; Inschrijfformulieren 
De volgende inschrijfformulieren zijn in CTM te downloaden: 

 Inschrijfformulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument PERCEEL 1 

 Inschrijfformulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument PERCEEL 2 

 Inschrijfformulier Social Return 
 Inschrijfformulier Referentieprojecten 

 
De volgende bijlagen zijn separaat in CTM te downloaden: 

 BIJLAGE Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Arnhem (2013) 
 BIJLAGE Vragenlijst ten behoeve van Nota van Inlichtingen 

 BIJLAGE Programmaplan Nemia 2020 2030 

 BIJLAGE Klimaatplan gemeente Arnhem toegankelijk. 

 BIJLAGE  De Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie geamendeerd 

 BIJLAGE Concept Raamovereenkomst 

 BIJLAGE Concept Wachtkamerovereenkomst 
 BIJLAGE Bouwblokken methode SROI 

 BIJLAGE Huisregels Gemeente Arnhem 
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BIJLAGE  Huisregels Gemeente Arnhem 

 
Personele eisen  
Opdrachtnemer dient gekwalificeerde medewerkers in te zetten die vertrouwelijk om gaan met 
ontvangen informatie van de Gemeente Arnhem.  
 
Medewerkers dienen minimaal te beschikken over de volgende competenties en vaardigheden: 

 Vakbekwaam 

 Discreet 

 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 
 
Gedragsregels 
Ongevallen, brand en andere calamiteiten gebeuren altijd onverwacht. Het is daarom van het 
grootste belang dat de medewerkers van Opdrachtnemer weten welke huisregels en 
veiligheidsmaatregelen en –voorzieningen de Gemeente Arnhem heeft. Op diverse plaatsen in de 
panden hangen ontruimingsplattegronden. Hierop staat aangegeven welke vluchtroute genomen 
kan worden bij een calamiteit of ontruiming. Aanwijzingen van medewerkers van de Gemeente 
Arnhem dienen medewerkers van Opdrachtnemer in geval van calamiteiten terstond op te volgen. 
Medewerkers van Opdrachtnemer worden geacht kennis te hebben genomen van de richtlijnen en 
opvolginstructies bij calamiteiten die binnen de Gemeente Arnhem van toepassing zijn. 
 
Voorschriften 
Wie ten behoeve van de Gemeente Arnhem werkzaamheden uitvoert of verblijft in of bij een pand, 
dient zich aan de veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften van de Gemeente Arnhem te 
houden. 
 
Dit houdt onder meer in: 

 Dat alle voorschriften en aanwijzingen op het gebied van veiligheid, gegeven door de 
Gemeente Arnhem opgevolgd moeten worden. Vanzelfsprekend bent u als Opdrachtnemer 
gebonden aan alle veiligheidsmaatregelen die door wettelijke voorschriften worden vereist en 
dient goedgekeurd gereedschap, materiaal en materieel te worden gebruiken; 

 Dat alle door medewerkers van Opdrachtnemer geconstateerde feiten en omstandigheden die 
een veiligheids- en/of schaderisico kunnen opleveren, direct worden gemeld; 

 Dat te allen tijde de voorgeschreven veiligheidsmiddelen worden gebruikt; 

 Dat de Gemeente Arnhem vooraf wordt ingelicht over werkzaamheden waarbij rook en /of hitte 
vrijkomt of kan komen. Hiermee wordt onnodig brandalarm voorkomen. (Hitte- en rookdetectors 
zijn veelal rechtstreeks verbonden met de brandmeldcentrale). Bij het (laten) uitvoeren van 
dergelijke werkzaamheden is Opdrachtnemer verplicht steeds een brandblusser binnen 
handbereik te hebben; 

 Dat Opdrachtnemer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt ter voorkoming van 
persoonlijk letsel en/of schade aan goederen; 

 Dat storingen of defecten direct worden gemeld aan de contactpersoon bij de Gemeente 
Arnhem; 

 Dat het niet is toegestaan om goederen die eigendom zijn van de Gemeente Arnhem bij het 
verlaten van het terrein of het pand in bezit te hebben. Uitgezonderd zijn die goederen waarvan 
schriftelijk kan worden aangetoond dat de Gemeente Arnhem hiervoor toestemming heeft 
verleend; 

 Dat op de terreinen van de Gemeente Arnhem de algemene regels volgens de 
wegenverkeerswet van toepassing zijn. 
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Eten, drinken en roken 
Eten is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen ruimtes. Drinken is toegestaan in alle ruimtes, 
met uitzondering van bedrijf kritische ruimtes. Er kan kosteloos gebruik gemaakt worden van de 
aanwezige koffieautomaten. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. 
 
Afval 
De medewerkers van Opdrachtnemer dienen de (werk)omgeving schoon te houden en geen afval 
of rommel achter te laten, m.u.v. de daarvoor bestemde afvalbakken. Wanneer specifieke 
werkzaamheden grote afvalstromen met zich meebrengen, moeten over het afvoeren hiervan 
vooraf aparte afspraken worden gemaakt met de contactpersoon binnen de Gemeente Arnhem. 
 
Toegang/legitimatie 
Bij start van werkzaamheden op een locatie kunnen algemene leverancierspassen worden 
uitgereikt die toegang geven tot de locatie. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer 
van deze toegangspassen. Wanneer een medewerker niet meer namens de Opdrachtnemer voor 
de Gemeente Arnhem werkzaam is dient de Opdrachtnemer de pas direct in te nemen en direct 
aan de Gemeente Arnhem te retourneren.  

 De ontvangen toegangspas blijft eigendom van de Gemeente Arnhem; 

 De toegangspas mag enkel gebruikt worden voor werkzaamheden die van toepassing zijn op 
de deze Overeenkomst. 

 
De werknemers van Opdrachtnemer dienen zich te allen tijde door middel van een geldig 
legitimatiebewijs (bijv. rijbewijs of identiteitskaart etc.) te kunnen legitimeren. 
 
Het is mogelijk dat bij start van de dienstverlening de benodigde sleutels worden uitgereikt. 
Opdrachtnemer dient deze sleutels te beheren. Indien de sleutels verloren raken, zijn kosten die 
daaruit voortvloeien (bijvoorbeeld: vervangen sloten) geheel voor rekening van Opdrachtnemer. 
 

 


