Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland
In deze voorwaarden is een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven
in de Begrippenlijst Inhuur WerkenInGelderland.
1. Offerteprocedure
1.1 De Offerteprocedure vangt aan door middel van bekendmaking door een
aangesloten organisatie bij WerkenInGelderland van een
Offerteaanvraag op http://www.werkeningelderland.nl/Inhuur-marktplaats
in de betreffende Categorie waarin Leverancier is toegelaten door
WerkenInGelderland en eindigt bij definitieve opdrachtverstrekking.
1.2 WerkenInGelderland verwacht van Leverancier tijdens de
Offerteprocedure een proactieve houding waarbij Leverancier in geval
van eventuele onduidelijkheden dan wel onvolkomenheden in de
Offerteaanvraag onverwijld deze aan WerkenInGelderland meldt op een
zodanig moment dat WerkenInGelderland deze onduidelijkheden dan
wel onvolkomenheden ongedaan kan maken.
1.3 Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de Offertes moeten
zijn ingediend kan de Leverancier geen bezwaar meer maken tegen
eventuele onduidelijkheden dan wel onvolkomenheden in de
Offerteaanvraag. Derhalve verliest de Leverancier zijn recht om na die
termijn alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) deze
onduidelijkheden dan wel onvolkomenheden,
1.4 Met het indienen van een Offerte gaat Leverancier onvoorwaardelijk
akkoord met de inhoud van de Offerteaanvraag, de daarbij behorende
bijlagen en de nota(‘s) van inlichtingen.
2. Offerteaanvraag
2.1
In de Offerteaanvraag worden onder meer de minimumeisen,
gunningcriteria, termijnen, de wijze van beoordeling van een Offerte en
de regeling omtrent het aanleveren van bewijsmiddelen
bekendgemaakt.
2.2
Leverancier garandeert dat alle Offertes die Leverancier aanbiedt via
de applicatie van Inhuur WerkenInGelderland onvoorwaardelijk voldoen
aan de door WerkenInGelderland in de Offerteaanvraag gehanteerde
eisen. Indien de Offerte hieraan niet voldoet en / of in enige mate een
voorbehoud wordt gemaakt in de Offerte, zal WerkenInGelderland de
Offerte van de Leverancier terzijde leggen.
2.3
Door een Offerte in te dienen verklaart Leverancier alle door hem
aangeleverde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2.4
WerkenInGelderland behoudt zich het recht voor om per Opdracht bij
één Leverancier een team bestaande uit meerdere Externen uit te
vragen. Indien dit van toepassing is, zal WerkenInGelderland dit
aangeven in de Offerteaanvraag waarbij eveneens de nadere
uitwerking van die uitvraag wordt bepaald.
3. Offerte
3.1 Er worden door Aanbestedende Dienst uitsluitend Offertes in
behandeling genomen waarbij alle voor de beoordeling daarvan
benodigde gegevens door Leverancier zijn aangeleverd.
3.2 Tenzij anders in de Offerteaanvraag is vermeld, is het indienen van een
Offerte op delen van de Offerteaanvraag niet toegestaan. Indien hiervan
sprake is, zal Aanbestedende Dienst de Offerte van de Leverancier
terzijde leggen.
3.3 Aan het opstellen en uitbrengen van een Offerte door een Leverancier,
met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor
WerkenInGelderland en aangesloten organisaties geen kosten
verbonden.
3.4 Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om in geval van al
dan niet onvoorziene omstandigheden de Offerteprocedure ongeacht de
fase waarin zich deze bevindt tijdelijk of definitief te stoppen. Eventuele
kosten en / of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van
een Opdracht zijn voor rekening en risico van Leverancier.
3.5 Tijdens de Offerteprocedure gevoerde correspondentie en de door
Aanbestedende Dienst ontvangen Offertes zullen na afloop niet aan de
Leverancier worden geretourneerd.
3.6 Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om in geval van
meerdereaanbiedingen van één en dezelfde Externe, ongeacht of deze
van één of meerdere Leverancier(s) afkomstig zijn, één of meer
Offerte(s) betreffende die Externe terzijde te leggen. Aanbestedende
Dienst zal alsdan enkel de Offerte toelaten tot de Offerteprocedure die
Aanbestedende Dienst als eerste heeft ontvangen.
3.7 Een door Leverancier uitgebrachte Offerte blijft, tenminste 90
kalenderdagen vanaf de datum waarop deze door Aanbestedende
Dienst is ontvangen, ongewijzigd en onverminderd van kracht tenzij in
de Offerteaanvraag een andere geldigheidstermijn wordt geëist.
3.8 In geval van een administratief gebrek of een kennelijke vergissing met
betrekking tot een eis of (sub)gunningcriterium in de Offerte, behoudt
Aanbestedende Dienst zich het recht voor om de Leverancier het
administratieve gebrek dan wel de kennelijke vergissing te laten
herstellen binnen een termijn van 1 Werkdag, te rekenen vanaf de dag
van verzending van een verzoek daartoe.
3.9 Indien Aanbestedende Dienst het in lid 8 van dit artikel gevraagde niet
binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het
administratieve gebrek dan wel de kennelijke vergissing naar de mening
van Aanbestedende Dienst niet door het antwoord is hersteld, wordt de
Offerte van de Leverancier terzijde gelegd.
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3.10 Voordat Leverancier een Offerte aanbiedt, informeert hij de aan te
bieden Externe(n) over de inhoud van de Offerteaanvraag en de te
volgen Offerteprocedure, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
interview. Indien op enig moment tijdens de Offerteprocedure blijkt dat
hieraan niet is voldaan, zal Aanbestedende Dienst de Offerte van de
Leverancier terzijde leggen.
4. Geschiktheidseisen
4.1 Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om
geschiktheidseisen te hanteren tijdens de Offerteprocedure.
5. Communicatie
5.1 Leverancier zal gedurende de Offerteprocedure uitsluitend met
Aanbestedende Dienst communiceren via
http://www.werkeningelderland.nl/Inhuur-marktplaats tenzij
WerkenInGelderland in de Offerteaanvraag anders heeft bepaald.
5.2 Overtreding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepaling leidt tot
uitsluiting van de Offerte van Leverancier.
6. Vergoeding
3.1 Het tarief zoals door Leverancier in de Offerte is vermeld betreft de prijs
per gewerkt uur en is exclusief BTW en inclusief alle eventuele
bijkomende kosten zoals reis-, verblijf-, parkeerkosten, meerwerk en
overige kosten.
7. Offerteprocedure en voornemen tot gunning
7.1 De Offerteprocedure wordt uitgevoerd in twee fasen:
Fase 1, de schriftelijke beoordeling van de Offerte.
Fase 2, interviewfase.
7.2 In fase 1 zullen de Offertes worden beoordeeld op de eisen en de
(sub)gunningcriteria prijs en kwaliteit.
7.3 In de Offerteaanvraag zal Aanbestedende Dienst aangeven welk aantal
Leveranciers Aanbestedende Dienst vervolgens wenst uit te nodigen
voor de interviewfase.
7.4 De score die voortvloeit uit de schriftelijke beoordeling van de Offertes
maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het
voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewronde betrokken
Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase
gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in
de interviewfase gelijk scoren, dan kan Aanbestedende Dienst bepalen
dat de score op een bepaald criterium uit de schriftelijke beoordeling
doorslaggevend is voor de gunningsbeslissing.
7.5 Indien Aanbestedende Dienst geen geschikte Leverancier overhoudt na
afronding van de interviewfase, behoudt Aanbestedende Dienst zich het
recht voor om terug te vallen op de rangorde zoals die voortkwam uit de
schriftelijke beoordeling om zodoende andere kandidaten uit te nodigen
voor de interviewfase.
7.6 Gedurende de Offerteprocedure behoudt Inhuur WerkenInGelderland
zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen bij
Leverancier.
7.7 Naar aanleiding van de resultaten van de interviewfase zal
Aanbestedende Dienst bepalen welke Leverancier in aanmerking komt
voor de gunningsbeslissing.
7.8 Bij het bekendmaken van de gunningsbeslissing wordt de score van de
winnende Leverancier op hoofdlijnen vrijgegeven aan alle Leveranciers
die deelnemen aan de Offerteprocedure. Deze bekendmaking vindt
plaats in de applicatie van Inhuur WerkenInGelderland.
7.9 Aan de gunningsbeslissing kan de winnende Leverancier geen rechten
ontlenen. De gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in als bedoeld
in art. 6:217 lid 1 BW van het aanbod van de Leverancier.
7.10 Na bekendmaking van de guninngsbeslissing zal de winnende
Leverancier binnen zeven kalenderdagen de bewijsmiddelen aanleveren
zoals bepaald in de Offerteaanvraag.
7.11 Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om in geval van een
ingetrokken gunningsbeslissing, gebruik te maken van de uitkomst van
de rangorde zoals die voortvloeide uit de interviewfase, teneinde te
bepalen aan wie de Opdracht voorlopig wordt gegund.
8. Bezwaarmogelijkheid en definitieve opdrachtverstrekking
8.1 De afgewezen Leveranciers zullen in de gelegenheid worden gesteld om
binnen vijf kalenderdagen na verzendingsdatum van de
gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de
bevoegde rechter.
8.2 Indien de afgewezen Leverancier niet, niet tijdig of niet correct een kort
geding aanhangig maakt, dan wordt hij geacht uitdrukkelijk afstand te
hebben gedaan van het recht om de gunningsbeslissing door de rechter
te laten toetsen en is hij niet-ontvankelijk in zijn vorderingen indien hij
alsnog een kort geding aanhangig maakt.
8.3 Zodra Aanbestedende Dienst de winnende Leverancier in kennis stelt
van het feit dat er een kort geding aanhangig is gemaakt, is de winnende
Leverancier aangeraden in deze kort gedingprocedure te interveniëren.
Laat de winnende Leverancier dit achterwege dan vervalt zijn recht om –
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

na gedane uitspraak in kort geding - nog te mogen opkomen tegen een
eventueel gewijzigde gunningsbeslissing.
Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt
gemaakt, zal Aanbestedende Dienst de uitkomst van dat kort geding in
eerste aanleg afwachten. Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht
voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens
Aanbestedende Dienst tot definitieve gunning overgaat.
In verband met de mogelijkheid dat tegen de gunningsbeslissing een
kort geding wordt ingesteld, dient de Leverancier in dat geval de Offerte
tenminste gestand te doen tot vijftien dagen na de uitspraak in kort
geding.
Ieder geschil dat ontstaat naar aanleiding van een Offerteprocedure dan
wel anderszins, zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter.
In aanvulling op lid 6 kan een Aanbestedende Dienst in de
Offerteaanvraag bepalen dat de Leverancier gerechtigd is gebruik te
maken van de klachtenprocedure die door deze Aanbestedende Dienst
is ingericht. Het indienen van een klacht zet de Offerteprocedure niet stil.
Aanbestedende Dienst dient na het ongemoeid verstrijken van de
opschortende termijn een besluit tot definitieve gunning te nemen. Nadat
dit besluit is genomen zal een Inhuuropdracht aan Leverancier ter
ondertekening worden toegezonden.

9. Toepasselijke voorwaarden
9.1 Door een Offerte in te dienen verklaart Leverancier zich
onvoorwaardelijk akkoord met de Voorwaarden Offerteprocedure en de
algemene inkoopoorwaarden van Aanbestedende Dienst. Reeds bij het
verzoek tot toelating tot het dynamisch aankoop systeem heeft
Leverancier zich akkoord verklaard met deze voorwaarden.Voor zover
de Offerteaanvraag, Voorwaarden Offerteprocedure en de algemene
inkoopvoorwaarden van Aanbestedende Dienst met elkaar in
tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later
genoemde:
a.
Offerteaanvraag
b.
Voorwaarden Offerteprocedure
c.
Algemene inkoopvoorwaarden van Aanbestedende Dienst
9.2 Algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden van de Leverancier
zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
9.3 Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden Offerteprocedure
nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun
rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van de
Voorwaarden Offerteprocedure van kracht blijven, voor zover zulks in
overeenstemming is met de strekking van de Voorwaarden
Offerteprocedure. WerkenInGelderland zal ten aanzien van de
bepaling(en) die hun geldigheid hebben verloren een vervangende
bepaling vaststellen waarmee de strekking van die bepaling en de
Voorwaarden Offerteprocedure behouden blijft.
9.4 De Voorwaarden Offerteprocedure en / of de Algemene
inkoopvoorwaarden van Aanbestedende Dienst kunnen door of vanwege
WerkenInGelderland en/of de Aanbestedende Dienst worden gewijzigd.
Wijzigingen van deze voorwaarden worden tenminste tien
kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen
treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving
op http://www.werkeningelderland.nl/Inhuur-marktplaats.
9.5 In de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving wijst
WerkenInGelderland de Leverancier op de mogelijkheid niet akkoord te
gaan met de wijzigingen en daarmee zijn registratie dan wel toelating
dan wel Offerte(s) ongedaan te maken en / of de Inhuuropdracht te
beëindigen voordat de wijzigingen van de desbetreffende voorwaarden
ingaan.
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