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Offerteaanvraag landschapskunstwerk monument voor 100 jaar
Zuiderzeewet
Geachte heer/mevrouw.
Hierbij verzoekt de provincie Flevoland (hierna de "provincie") u een offerte op basis van een vaste
prijs uit te brengen voor het maken van een schetsontwerp landschapskunstwerk monument voor 100
jaar zuiderzeewet in de gemeente Dronten. Deze offerte aanvraag wordt middels een meervoudige
onderhandse aanbesteding uitgevoerd.
De volgende bijlagen zijn bijgevoegd en maken deel uit van deze offerteaanvraag:
1.
Algemene inkoopvoorwaarden provincie Flevoland + annex 1 Voorlopige integrale aanpassing
artikel 9 lid 1 t/m lid 3 sub a en sub b AlV 2015 d.d. 01-08-2017;
2.
Formulier A - Inschrijfgegevens.
1.
Planning van de aanbesteding
Volgens de onderstaande (indicatieve) planning zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd en zal
de opdracht daarna worden verstrekt. De werkzaamheden zullen echter niet starten voordat een
opdrachtbrief namens opdrachtgever is verstuurd. De provincie heeft de optie de opdracht tegen
gelijkblijvende voorwaarden te verlengen of meerwerk op te dragen.
Kunstenaar dient een schetsontwerp, zoals omschreven in hieronder beschreven paragraven 3.1.1,
3.1.2 en 3.1.3, voor 11 december 2017 12:00 uur in te leveren bij het Provinciehuis van provincie
Flevoland. Adres: Visarenddreef 1, te Lelystad. T.a.v. de heer M. Waaijenberg (email:
mark.waaijenberg@flevoland.nl.
Op 15 december 2017 dient kunstenaar zijn schetsontwerp bij provincie Flevoland te presenteren.
Deze presentatie mag maximaal 45 minuten duren. De presentaties zullen worden gehouden tussen
9:00 uur en 13:00 uur. Over het exacte tijdstip zal nog worden gecommuniceerd.
Opdrachtgever brengt een eindoordeel uit binnen 6 weken, (uiterlijk 26 januari 2018) na de uiterste
datum waarop het schetsontwerp moet zijn ingeleverd. Het eindoordeel wordt schriftelijk door
opdrachtgever bevestigd.
Einddatum
27 november 2017
11 december 2017 voor 12:00 uur
15 december 2017

Activiteit
Versturen offerteaanvraag door provincie
Inleveren schetsontwerp door kunstenaar*
Presentatie van schetsontwerp door kunstenaar

Inlichtinsen bij

Doorkiesnummer

Bezoekadres

P. Schellingerhout

+31 320265452

Visarenddreef 1
Lelystad
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26 januari 2018

| Bekendmaking eindoordeel

* De aangeduide data zijn fatale data. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om deze planning te
wijzigen

2. Randvoorwaarden
Voor deze opdracht gelden de volgende randvoorwaarden.
het niet overschrijden van een totaalbudget van € 700.000 inclusief BTW en inclusief honoraria
en onkosten van de kunstenaar en diens onderaannemers;
het werk is onderhoudsarm/het onderhoud is zoveel mogelijk in regulier landschapsbeheer mee
te nemen; de kunstenaar stelt een onderhoudsplan op ten behoeve van de gemeente Dronten
aan wie het monument wordt overgedragen;
het werk is duurzaam; het blijft tenminste 25 jaar in goede staat en is vervaardigd met
ecologisch verantwoorde materialen en materieel;
het werk is niet in tegenspraak met of versterkt juist de beoogde natuurdoeltypen voor de
herinrichting van de betreffende kavels;
er is in het zoekgebied geen aansluiting op het elektriciteitsnet.
De opdracht voor realisatie van het landschapskunstwerk wordt alleen verstrekt wanneer provincie
Flevoland zekerheid heeft over de aankoop van het stuk land in de gemeente Dronten. Provincie
Flevoland is op dit moment bezig met het verwerven van het stuk land in het kader van het
provinciale programma Nieuwe Natuur.
3. Nadere omschrijving van de opdracht
3.1
Aanleiding
De provincie Flevoland heeft het voornemen om een landschapskunstwerk in de gemeente Dronten
te realiseren dat voldoet aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en nodigt daarvoor vijf
kunstenaars uit om een schetsontwerp in te dienen.
De provincie Flevoland heeft bureau TAAK opdracht verleend om haar te begeleiden bij het proces
om te komen tot realisatie van het kunstwerk.
100 Jaar Zuiderzeewet
In 2018 is het precies honderd jaar geleden dat in het Nederlandse parlement de Zuiderzeewet werd
aangenomen. In deze wet werd het besluit bekrachtigd om in overeenstemming met de plannen van
ir. Cornelis Lely de Zuiderzee af te sluiten met een dijk en gedeelten ervan gefaseerd droog te
leggen om vruchtbare landbouwgrond te verkrijgen. De Afsluitdijk maakte een einde aan veel
watersnoden en aanverwante problematiek, maar betekende op langere termijn ook het einde van
de visserij en daarmee op dat moment de bloei van plaatsen als Hoorn en Enkhuizen, of een
verplaatsing van de vloot, zoals dat aan de orde was voor Urk.
De IJsselmeerpolders zijn wereldwijd beroemd als waterbouwkundige prestatie. De Flevopolder is
bijvoorbeeld het grootste kunstmatige eiland ter wereld en toont daarmee de Nederlandse kennis
en kunde op het gebied van watermanagement. De provincie ligt gemiddeld vijf meter onder de
zeespiegel. Maar er zijn meer wapenfeiten waar de provincie Flevoland op kan bogen. Niet alleen
het werelderfgoed Schokland, de moderne en hedendaagse architectuur of het landschappelijk
ontwerp is bijzonder. De 'nieuwe' provincie is ook van groot archeologisch belang vanwege de
overblijfselen van de Swifterbantcultuur (voordat de Zuiderzee ontstond) en de scheepswrakken die
in de bodem werden gevonden. Ook de collectie landschapskunstwerken van prominente
kunstenaars als Robert Morris of Anthony Gormley is in het buitenland bekend.
De provincie Flevoland heeft het plan opgevat om ter gelegenheid van het eeuwfeest van de
Zuiderzeewet een monument te realiseren, als een van de onderdelen van het feestprogramma dat
in 2018 zijn beslag krijgt. Er wordt gestreefd naar een beeldbepalend nieuw landschapskunstwerk,
dat als monument voor de Zuiderzeewet kan fungeren. Het landschapskunstwerk sluit aan bij de
kunstwerken, zoals die in de provincie zijn gerealiseerd (in alle gemeenten behalve Dronten) en
wordt onderdeel van die collectie.
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3.1.1 Opdracht Kunstenaar
Kunstenaar zal in opdracht van opdrachtgever uiterlijk 11 december 2017 voor 12:00 uur een
schetsontwerp vervaardigen voor een landschapskunstwerk dat zal dienen als monument ter
herinnering aan het eeuwfeest van de Zuiderzeewet en voldoet aan genoemde uitgangspunten en
randvoorwaarden.
3.1.2 Beschi kbaar budget
Het schetsontwerp dient gericht te zijn op de realisatie van een landschapskunstwerk waarvan de
totale kosten (zoals het honorarium van de kunstenaar en kosten van de door de kunstenaar
ingeschakelde derden, materiaal, constructie, transport, plaatsing, vergunningen en alle overige
kosten) een budget van
€ 700.000 inclusief BTW niet overschrijden.
3.1.3 Eisen schetsontwerp
1. Het schetsontwerp verschaft een duidelijk inzicht in de inhoudelijke aspecten van het tot stand
te brengen landschapskunstwerk en de vormgeving daarvan, in het bijzonder met betrekking tot
de verhouding van het landschapskunstwerk en zijn omgeving.
2. Het schetsontwerp omvat een indicatie van de totale kosten
3. Het kunstwerk voldoet aan de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals genoemd in deze
offerteaanvraag.
3.1.4 Inleveren schetsontwerp
Kunstenaar dient een schetsontwerp, zoals omschreven in paragraaf 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3, uiterlijk
11 december 2017 voor 12:00 uur, in bij provincie Flevoland. Er wordt geen uitstel verleend. Het
niet opleveren van het schetsontwerp voor genoemde datum en tijdstip betekent uitsluiting van de
verdere procedure.
3.1.5 Procedure beoordeling schetsontwerp en rol Coöperatie TAAK
Het schetsontwerp zal door Coöperatie TAAK samen met de opdrachtgever en de gemeente Dronten
beoordeeld worden op grond van de in paragraven 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3, geformuleerde opdracht.
De opdrachtgever kan de kunstenaar verzoeken om wijzigingen aan te brengen in het schetsontwerp
om inhoudelijke, technische, bouwkundige, vergunning technische of onderhoudsmatige redenen of
omdat het niet voldoet aan de opdrachtformulering.
3.1.6 Toelichting schetsontwerp
Kunstenaar zal in de gelegenheid worden gesteld een toelichting te geven op het schetsontwerp of
dit te laten doen door derden.
3.1.7 Eindoordeel schetsontwerp
Opdrachtgever brengt een eindoordeel uit binnen 6 weken na de uiterste datum waarop het
schetsontwerp moet zijn ingeleverd (zie planning). Het eindoordeel wordt schriftelijk door
opdrachtgever bevestigd.
3.1.8 Honorarium schetsontwerp
Het honorarium voor het schetsontwerp bedraagt € 2.500 inclusief BTW en exclusief reis- en
verblijfskosten.
3.1.9 Uitbetaling honorarium
1. Het honorarium wordt uitbetaald na indiening van het schetsontwerp en nadat gebleken is dat
de opdrachtnemer aan het gestelde in paragraven 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 heeft voldaan.
2. Indien kunstenaar een vervolgopdracht wordt verleend, wordt het honorarium voor het
vervaardigen van het schetsontwerp in mindering gebracht op het dan vast te stellen
honorarium.
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3. Betaling van het in het eerste lid bedoelde honorarium vindt plaats binnen 30 dagen nadat
kunstenaar zijn declaratie bij opdrachtgever heeft ingediend. Indien kunstenaar BTW-plichtig is
vermeld hij zijn BTW-stamnummer.
3.1.10 Auteursrecht
Kunstenaar behoudt het auteursrecht op de door hem vervaardigde werkstukken, met de volgende
beperkingen:
a. de opdrachtgever en Coöperatie TAAK, welk bureau de opdracht begeleidt, hebben het recht
binnen 5 jaar nadat de werkstukken zijn aanvaard een tentoonstelling te houden waarbij de
werkstukl<en van kunstenaar worden getoond, zonder dat zij daarvoor een afzonderlijke
vergoeding verschuldigd zijn;
b. de opdrachtgever en Coöperatie TAAK, welk bureau de opdracht begeleidt, hebben het recht
binnen 5 jaar nadat kunstenaar zijn werkstukken heeft aangeboden een publicatie uit te geven
waarin o.a. afbeeldingen van de werkstukken van kunstenaar zijn opgenomen, zonder dat zij
daarvoor een afzonderlijke vergoeding verschuldigd zijn;
c. bij communicatie over het project (zoals persberichten, catalogi, correspondentie e.d.) dienen
de namen van de betrokken partijen duidelijk vermeld te worden dat wil zeggen: opdrachtgever
enkunstenaar. Bij publicatie door derden van slechts een enkele foto kan worden volstaan met
vermelding de provincie Flevoland naast vermelding van kunstenaar en fotograaf. Tevens dienen
zowel opdrachtgever als kunstenaar derden te verwittigen van deze voorwaarden bij publicatie
van teksten en afbeeldingen.
4.
Programma van eisen
Het programma van eisen voor het kunstwerk/monument gaat uit van de volgende uitgangspunten:
1. Beeldbepalend (iconisch): substantiële artistieke ingreep in bodem, water en/of lucht die
directe invloed heeft op wijze waarop het landschap wordt beleefd en die internationaal
aansprekend is.
2. Artistieke verbeelding van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet: verbinding oud en nieuw land;
strijd tegen water; water en land.
3. Onderscheidend: aanvullend op en verschillend van de andere zeven landschapskunstwerken.
4. Toekomstbestendig en duurzaam: met lange levensduur (25 jaar) en zonder grote
onderhoudsinspanning en -kosten (geen kwetsbare delen, vandalismebestendig).
5. In de tijd realiseerbaar: gereed voor opening/onthulling in najaar 2018, wat beperkingen kan
stellen aan bouwkundige voorzieningen, materiaalgebruik, etc.
6. Voldoet aan eisen op gebied van veiligheid, natuur, milieu en andere vergunningsvoorwaarden.
Voor de kunstopdracht is de volgende locatie in beeld. Het stuk land aan de Spijkweg op de hoek
van de Bremerbergdijk. Dit stuk land, welke bestaat uit twee percelen van in totaal ruim 19
hectare, komt beschikbaar voor het provinciale Programma Nieuwe Natuur. Provincie Flevoland en
gemeente Dronten hebben de voorkeur voor de realisatie van het landschapskunstwerk aan de
noordzijde van het stuk land, in de vorm van een driehoek.
Het is gelegen naast de dijk die de grens van het nieuwe land vormt dichtbij de haven en het
centrum van EIburg, dat op het 'oude' land gelegen is. Het stuk land ligt aan de toegangsweg naar
vele recreatieve attracties waaronder het festivalterrein in Biddinghuizen en het pretpark Walibi
World. De weg loopt omhoog naar een parkeerterrein waar gestopt kan worden en het kunstwerk
van dicht(er)bij bekeken kan worden. Hier is een hoogteverschil van circa 5 meter ten opzichte van
het lager gelegen terrein dat stuk natuur waar te nemen. Tevens bevinden zich hier recreatieve
voorzieningen als een restaurant en strandjes. Bij het omvormen van de drie percelen
landbouwgrond naar nieuwe natuur wordt rekening gehouden met een kunstwerk; het
ontwikkelingsproces kan evenwel enige aanpassingen in het ontwerp vereisen. De locatie is
ingesloten tussen de weg, de dijk en een bosperceel.
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5.

Voorwaarden

Op deze offerteaanvraag zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Acceptatievoorwaarden
a. Uw offerte dient in de Nederlandse of Engelse taal te zijn gesteld, alsmede te zijn
gedateerd en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
b. Uw schetsontwerp dient uiterlijk 11 december 2017 voor 12:00 uur te zijn ingediend bij
provincie Flevoland, t.a.v. de heer M. Waaijenberg..
c. Uw offerte dient geldig te zijn gedurende een periode van 90 dagen na indiening.
Gedurende deze termijn heeft uw aanbieding het karakter van een onherroepelijk
aanbod.
e. Aan deze offerteaanvraag zijn geen rechten te ontlenen. Zolang er niet schriftelijk
opdracht is verstrekt door provincie Flevoland, is er geen sprake van enige gebondenheid
van de provincie Flevoland en bestaat er geen enkele verplichting tot vergoeding van welke
schade of kosten dan ook.
f. Indien de provincie Flevoland - als resultaat van de meervoudig onderhandse aanbesteding rechtstreeks met de ZZP'er contracteert, dan zal zij de concept modelovereenkomst ZZP
\gebruiken. Als de provincie Flevoland met een bemiddelingsbureau contracteert, dan rust
op het bemiddelingsbureau de verplichting een (door de Belastingdienst goedgekeurde)
modelovereenkomst ZZP te gebruiken. Uiteraard kan het bemiddelingsbureau er dan ook
voor kiezen de concept modelovereenkomst ZZP van de provincie Flevoland te gebruiken.
g. Op straffe van uitsluiting dient de kunstenaar, bij inlevering van het schetsontwerp, een
inschrijving van de kamer van koophandel (van een lidstaat van de Europese Unie of
Zwitserland) van zijn bedrijf te overleggen. Het niet opleveren van dit bewijsstuk voor
genoemde inschrijfdatum betekent uitsluiting van de verdere procedure.
Algemene voorwaarden
De Algemene Inkoopvoorwaarden van de provincie Flevoland zijn van toepassing op de uit te
voeren opdracht. Op een eventuele opdrachtverlening zullen geen algemene of bijzondere
voorwaarden van de opdrachtnemer van toepassing zijn.
Betaling
Opdrachtnemer zal achteraf een declaratie indienen voor het daadwerkelijk opgeleverde
landschapskunstwerk. Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na
ontvangst onder het voorbehoud dat de prestatie conform de opdracht is uitgevoerd.
6.
Inlichtingen
Wij veronderstellen dat u voldoende informatie hebt om de offerte te kunnen opstellen. Indien u
nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer M. Waaijenberg door een e-mail sturen naar
mark.waaijenberg@flevoland.nl. Het is niet toegestaan contact te zoeken met andere medewerkers
van de provincie ter verkrijging van welke informatie dan ook omtrent deze offerteprocedure.
De provincie ziet uw offerte met belangstelling tegemoet. Indien u geen offerte indient verzoeken
wij u ons hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,
GedeputeerdeJ)ks(ènj)ihr\ de provincie Flevoland,
Namens de:

van de Wal
leen Directeur

Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Flevoland 2015 voor levenngen en diensten
Deel A.

Algemeen deel

De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten.
Arttkel 1 Begripsbepalingen
De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna vermelde betekenis gebruikt:
a.
provincie: provincie Flevoland;
b.
opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordrger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), die met de provincie een overeenkomst sluit t o t het verrichten van leveringen
en/of diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn vrerknemers en door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden;
c.
partij(en): de provincie en de opdrachtnemer;
d.
overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de provincie en de opdrachtnemer op basis waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de provincie de provincie een
tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer;
• e.
dag: kalenderdag;
f.
schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede andere door de w e t daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie;
g.
prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst t o t stand te brengen resultaat;
h.
zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water.
Artikel 2 Overeenkomst
1.
Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door de provincie zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze
betrekking hebben.
2.
Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard.
3.
Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.
4.
In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.
5.
In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.
6.
Indien de provincie tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoorschriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst.
Artikel 3 Meerwerk en minderwerk
1.
Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de provincie of door wijziging van w e t t e l i j k e voorschriften, de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet
verrichten, aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk.
2.
Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.
3.
Indien de prestatie die de opdrachtrwmer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar wordt verlicht dan wei verminderd, is sprake van minderwerk.
4.
Indien een partij meent dat van meer- en/of mindervrerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan
voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.
De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke opdracht daartoe van de provincie.
6.
Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, w o r d t niet door de provincie vergoed.
7.
De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde rrota voor het meer- e n / o f minderwerk.
Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer
1.
De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheet uit aan een derde.
2.
De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een derde, tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de provincie.
3.
De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de overeenkomst zijn berwemd, tijdelijk noch definitief, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is
ingestemd door de provincie.
4.
De provincie onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt daaraan geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan voorden geacht.
5.
De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen t e r m i j n . De opdrachtnemer
maakt daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van toepassing zijnde w e t t e l i j k e eisen en overige overheidsvoorschriften na.
6.
De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de provincie aan de opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen indien en
voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
7.
De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde l i d , b l i j f t te allen tijde eigendom van de provincie.
S.

Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst voort te duren, behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking
1.
Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst.
2.
Partijen maken de informatie en gegevens als bedoeld in het eerste l i d , niet aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere p a r t i j , of op grond van een
wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde l i d , is van overeenkomstige toepassing.
3.
De opdrachtnemer maakt in publicaties of reel a me-uitingen geen melding van de overeenkomst en de resultaten hiervan en gebruikt de naam e n / o f het logo van de provincie niet als referentie, tenzij
de provincie hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde l i d , is van overeenkomstige toepassing.
4.
In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de opdrachtnemer aan de provincie een onmiddellijk opeisbare boete van 6 5.000,- per geval, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist en onverminderd enig ander aan de provincie toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming.
5.
De provincie kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren.
Artikel 6 Toetsing
1.
De provincie heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen.
2.

De provincie kan de toets bedoeld in het eerste l i d , zowel voor, tijdens als binnen een redelijke termijn na de levering van de prestati'e (laten) uitvoeren.

Artikel 7 Niet-tijdige nakoming
1.

De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de provincie, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de door hem te treffen
maatregelen en de verwachte duur van de vertraging vermeldt.
De provincie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en geeft daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat
provincie de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de provincie op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet.
Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming
1.
Van een tekortkoming in de nakoming is sprake indien de prestatie niet binnen de overeengekomen termijn wordt geleverd of niet beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, tenzij de
tekortkoming de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend.
2.
De volgende omstandigheden zijn in ieder geval toerekenbaar aan de opdrachtnemer; gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen,
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en moeten anticiperen.
3.
De provincie stelt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na constatering van de tekortkoming schriftelijk in gebreke, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is.
4.
De ingebrekestelling als bedoeld in het derde lid bevat een redelijke termijn voor nakoming. Deze termijn is fataal, zodat de opdrachtnemer bij niet-tijdige nakoming in verzuim is.
5.
De provincie heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die
de w e t biedt en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen:
a.
nakoming is blijvend onmogelijk;
b.
de in het vierde lid bedoelde termijn is ongebruikt verlopwn;
c.
er is sprake van zodanige spnedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden.
2.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.
De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid, p>er gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:
- € 150.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;
- € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-;
- € 500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-;
- € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-;
- € 3.000.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-.
2.
Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste l i d , worden aangemerkt als één gebeurtenis.
3.
De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen:
a.
in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
b.
indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende p a r t i j ;
c.
in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.
4.
Onder derden als bedoeld in hetiderde l i d , worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de provincie werkzame personen.
5.
Indien een derde de provincie aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de w e t , deze algemene voorwaarden, de
overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verdoek van de provincie en voor eigen rekening en risico over.
6.
Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de provincie heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde l i d , komen voor
rekening van de opdrachtnemer.
7.
In het geval de belastingdienst of instanties aan v^ie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een fictieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en risico over.
8.
De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en
bijbehorende documenten.
Artikel 10 Ontbinding
1.
Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de w e t biedt en de overige rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, indien de andere
partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen de in het
vierde lid van artikel 8 bedoelde termijn.
2.
Onverminderd de mogelijkheden die de w e t biedt en de overige rechten die haar toekomen, heeft de provincie het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling
buiten rechte te ontbinden, indien:
a.
de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b.
de opdrachtnemer overlijdt of anderszins tn de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren;
c.
de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert;
d.
de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of v^sseling van bestuursleden;
e.
personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de provincie, een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld
of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de provincie daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis is gesteld;
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f.
3.
4.
5.
6.
7.

feiten of omstandigheden in relatie t o t het bedrijf of de persoon van de opdrachtnemer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst,
aanleiding zouden zijn gev/eest om geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te gaan.
De opdrachtnemer is verplicht de provincie terstond te informeren over het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het tvreede l i d .
In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding.
In geval van ontbinding heeft de provincie het recht om de reeds door de opdrachtnemer geleverde en door de provincie betaalde prestati'e te blijven gebruiken.
De provincie kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen voltooien en gebruiken,
tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen tegenprestatie.
Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestati'e zodanig afrondt, dat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden voltooid.

A r t i k e l 11 Prijzen en tarieven .
1.
Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro's en omvatten alle belastingen, maar exclusief btw en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten,
zoals die van training of invrerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking.
2.
De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in artikel 3.
A r t i k e l 12 Betaling
1.
Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een factuur aan de provincie dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd.
2.
In een factuur is in ieder geval opgenomen:
a.
opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data wraarop een en ander is verricht, of
b.
een korte omschrijving van de verrichte prestatie.
3.
De provincie voldoet binnen dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd overeenkomstig de
factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de bijbehorende documentatie.
4.
In geval van te late betaling is de provincie de w e t t e l i j k e rente verschuldigd.
5.
In geval van vooruitbetaling door de provincie verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor
(terug)betaling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet.
6.
De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie "op afroep") van een erkende kredietinstelling ter hoogte van het docr de provincie vooruit te betalen of
vooruitbetaalde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander goed te keuren door de provincie.
7.
Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de opdrachtnemer de factuur zoals overeengekomen.
8.
Betaling door de provincie houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht i n .
9.
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de provincie, uit welken hoofde dan ook verschuldigd.
10. De provincie heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste l i d , of een toerekenbare tekortkoming ats bedoeld
in artikel 8, eerste l i d .
11. Overschrijding van een betalingstermijn door de provincie of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van de
prestatie, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.
12. De provincie kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste l i d , van Boek 2 van het Burgeriijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De
opdrachtnemer verieent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze veriangt.
13. De controle als bedoeld in het twaalfde l i d , is vertrouvrelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist.
14. De accountant brengt zijn rapprartage zo spoedig mogelijk aan partijen uit.
15. De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening van de provirtcie, tenzij uit het onderzoek van de accountant b l i j k t dat de factuur niet juist dan wel
onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.
A r t i k e l 13 Zaken van de provincie
1.
In het geval de provincie aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de provincie. Aan de terbeschikkingstelling kunnen voorwaarden worden verbonden.
2.
Oe opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke zaken welke behoren aan hemzelf of aan derden.
3.
De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de provincie.
4.
De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de provincie onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd
zonder kosten aan de provincie.
5.

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te bewaren of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen.

A r t i k e l 14 Overdracht van rechten en/of verplichtingen
1.
Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over te dragen
aan een derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van artikel 3:83, tweede l i d , van het Burgeriijk Wetboek. Artikel 4, vierde l i d , is van overeenkomstige toepassing.
2.
Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht.
Artikel 15 Toepasselijk r e c h t e n geschillen
1.
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nedertands recht van toepassing.
2.
Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.
3.
Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter fn het arrondissement van de hoofdstad van de provincie.

Deel B.

Leveringen

De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A.
A r t i k e l 16 Spedfieke garanties voor leveringen
1.
Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de provincie op grond van de overeenkomst mag verwachten.
2.
Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit w e t of jurisprudentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de opdrachtnemer een
langere termijn hanteert, in vrelk geval de langste termijn geldt.
3.
De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen de garantietermijn openbaren en die niet te w i j t e n zijn aan normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
4.
De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen herstellen.
A r t i k e l 17 Aflevering van een zaak
1.
Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en geschiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de opdrachtnemer.
2.
De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse taal
gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de provincie of zendt deze, zo mogelijk, op voorhand aan de provincie.
3.
De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.
Artikel 18 Risico- en eigendomsovergang
De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de provincie zodra de zaak is gemonteerd e n / o f geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de provincie bevindt en na acceptatie van de
levering.
Artikel 19 Toepasselijk recht
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is
uitgesloten.

Deel C.

Diensten

Oe bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A.
A r t i k e l 20 Verplichtingen van de opdrachtnemer
1.
2.
3.
4.
5.

De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede lid bedoelde personen.
De aan vervanging als bedoeld in het derde l i d , verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten.

A r t i k e l 21 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1.
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten te allen tijde
en uitsluitend bij de provincie, met uitzondering van rechten op eventueel ten behoeve van de ofxlracht door de opdrachtnemer ontwikkelde software modellering (en) en de daarvoor gebruikte
softv/areprogrammatuur, alsmede op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontv/ikkelde kennis en knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de provincie geleverde
resultaat.
2.
De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten aanzien van de prestatie - voor zover mogelijk - op het moment van het ontstaan daarvan bij voorbaat en
om niet over aan de provincie, welke overdracht door de provincie reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de gerwemde rechten op enig moment een nadere akte zou
zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de provincie reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de
verplichting van de opdrachtnemer om op eerste ver7oek van de provincie aan de overdracht van deze rechten medevrerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
3.
De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de provincie van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in
de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de provincie
van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
4.
De opdrachtnemer heeft het onvoorwaardelijke
en eeuwigdurende recht de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid een eigendomsrecht ten behoeve van de provincie rust,
te gebruiken voor zichzelf of ten behoeve van derden, zonder kosten of andere beperkingen, mits daardoor de belangen van de provincie niet worden geschaad.
5.
De opdrachtnemer verleent op eerste verzoek van de provincie medewerking aan het realiseren van een gebruiksrecht als bedoeld in het vierde lid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde,
uitgezonderde rechten.
6.
De provincie geldt als ontvrerper in de zin van artikel 6, tweede l i d , van de Eenvormige Beneluxvret inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een eindproduct dat daarvoor
in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die vret bedoelde bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst.
7.
Indien een derde de provincie aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis,
ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en
bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en risico over. De opdrachtnemer verplicht zich tot
het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen t o t voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten e n / o f te lijden schade als gevolg van bedoelde
inbreuken.
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Annex 1: Voorlopige integrale aanpassing artikel 9 lid 1 t/m lid 3 sub a en sub b AlV 2015
d.d. 01-08-2017
De provincie Flevoland past voorlopig en integraal artikel 9 lid 1 t / m lid 3 sub a en sub b van de Algemene
Inkoopvoorwaarden Provincie Flevoland 2015 voor leveringen en diensten (AlV 2015) aan.
Bovengenoemde aansprakelijkheidsbepaling wordt als volgt voorlopig en integraal aangepast:
- artikel 9 lid 1 t / m lid 3 sub a en sub b van de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Flevoland 2015 voor leveringen en
diensten (AlV 2015) wordt in geval van leveringen door artikel 13 Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 (hierna: ARIV2016) vervangen en in geval van diensten door artikel 21.3 Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODl-2016), met uitzondering van artikel 21.3 sub c ARVODl-2016, en luidt
als volgt:
"Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen,
tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:
- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en
€ 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-:
€ 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht
is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-:
€ 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-:
€ 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van
kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,-.per
contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of diens Personeel."
Artikel 9 lid 3 sub c AlV 2015 blijft onverkort van toepassing.
Lelystad, 01 augustus 2017

Bijlage bij 2157765
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Formulier A - Inschrijfgegevens
Gegevens organisatie

Opgave van de gevraagde gegevens:

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel:
Gegevens contactpersoon
Naam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Gegevens rechtsgeldige vertegenwoordiger
Naam:
Functie:

Gegevens betreffende de opdracht:
Gaat u een deel van de opdracht in onderaanneming laten uitvoeren?
Gegevens onderaannemer
Naam:
Adres:
Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel:

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ja*

Nee*

Conformering:
Door de ondertekening van deze verklaring geeft Dienstverlener aan:
Kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het bepaalde in deze
Aanbestedingsleidraad, inclusief de bijlagen en eventuele nota's van inlichtingen en;
Zijn inschrijving / aanbieding te doen met inachtneming van het bepaalde in deze
Aanbestedingsleidraad inclusief de bijlagen en eventuele nota van inlichtingen.

Dienstverlener verklaart dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld.
Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:

