
















































































Van: Tenders

<mbx_Tenders@ordina.nl>
Verzonden: donderdag 22 november 2007 15:18

Aan: Aanbesteding CoZa DBOB
Onderwerp: Vragen n.a,v Nvi Juridisch gedeelte

Geachte

Na bestudering van uw Nota van Inlichtingen betreffende het juridisch gedeelte en de aangepaste model
Raamovereenkomst van de aanbesteding Detachering en ontwikkeling SAP systemen” gepubliceerd onder
nummer 2007/S 195-237384 hebben wij geconstateerd dat er nieuwe aspecten zijn opgenomen. Aangezien
deze nieuw zijn hebben wij hier nog niet eerder een vraag over kunnen stellen cq. tekstvoorstel kunnen doen.

Onze opmerkingen betreffen artikel 21.2.
We begrijpen de intentie van Justitie om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen ten aanzien van levering, juist in
een krappe markt. Echter, de wijze waarop dit nu in de modelovereenkomst is opgenomen is eenzijdig en kan
leiden tot onbedoelde neveneffecten. Een, mogelijk onbedoeld, neveneffect is dat bij een bulkaanvraag CVs
de leverancier een reeks boetes krijgt bij niet leveren, zonder dat leverancier zich hierop heeft kunnen
voorbereiden. Indien Justitie een dergelijke boeteclausule wil handhaven stellen wij het volgende voor:

Het artïkel kan meer wederkerig gemaakt worden door regelmatig met leveranciers te overleggen over
de verwachte behoefte aan inhuur in de komende periode (bijvoorbeeld één tot drie maanden vooruit),
door het geven van een omzetgarantie of door de beschikbaarheidstermijn te verruimen.

In een krappe SAP-markt als nu verwachten wij niet te kunnen garanderen dat wij te alle tijde het
gevraagde profiel geschikt en beschikbaar hebben. Een boeteclausule verandert niets aan deze markt.
De huidige omschrijving leidt ertoe dat indien een leverancier een geschikte en beschikbare kandidaat
heeft aangeboden en de twee andere niet, de twee andere een boete krijgen. Dit terwijl het
belangrijkste doel van Justitie, het vinden van een geschikte beschikbare kandidaat, is bereikt.

• Ook leveranciers die van de 30 aanvragen slechts één keer niet kunnen aanbieden, krijgen in de
huidige situatie automatisch een boete. Ons inziens is een boete met name gerechtvaardigd indien
leverancier structureel tekortschiet in haar levering.

• Ons voorstel is het artikel in lijn te brengen met het gestelde in “ME-5” van het bestek. Dit betekent dat
de boete niet automatisch in werking treedt, maar zo nodig op basis van redelïjkheid en billijkheid wordt
toegepast.

Wij verwachten u hiermee ideeën te hebben aangedragen die de intentie van Justitie steunen, maar recht doen
aan de mogelijkheden van leveranciers in de huidige markt en dat u op basis van genoemde argumenten
bereid bent artikel 21.2 aan te passen.

met vriendelijke groet,

Ordna
Rngwade 1
Postbus 7101
3430 c Nieuwegen
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Van: Tenders
<mbx_Tendets@ordina.nl>

Verzonden: vrijdag 30 november 2007 11:26
Aan: Aanbesteding CoZa - DBOB
Onderwerp: FW: Opening offerte EA beheer en ontwikkeling SAP systemen

Geachte

In eerste instantie hebben we aangegeven dat aanwezig zal zijn bij de opening van de
aanbesteding. Door de gewijzigde datum is dit agenda technisch niet meer mogelijk en zal
aanwezig zijn.

met vriendelijke groet,

Van: Tenders
Verzonden: woensdag 14 november 2007 15:09
Aan: aanbestednc.,c/jJiinjus,nI
Onderwerp: Opening offerte EA ‘beheer en ontwikkeling SAP systemen’

Geachte mevrouw Buijs,

Bij de openbare offerte opening op 22 november aanstaande om 14.00 uur zal van ons bedrijf
aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

ORDNA. OPGELOST. D 1
CONSULTNG ICT OUTSOURCING

isc aimer

Dit bericht met eventuele hij lagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u
niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele
bij lagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bij lagen te
vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina
NN. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confldentïal and is solely intended for the addressee only. 1f you are not
the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachrnents
immediately. It is prohibited to copy, to distribute. to disclose or to use this e-mail and any aachments in
any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any
damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Tenders <mbxTenders@ordinanl>
maandag 8 oktober 2007 10:53
Aanbesteding CoZa DBOB
Aanvraag bidbook Europese Aanbesteding 550419/07/DBOB

Geachte

Met belangstelling heeft Ordina kennisgenomen van de aanbesteding van het Ministerie van Justitie betreffende
Beheer en Ontwikkeling SAP systemen met kenmerk 550419107/DBOB,

Graag ontvangen wij van u het bidbook op onderstaand adres:

Ordina
afdeling Bidmanagement & Sales Support
Tav.
Postbus 7101
3430 ]C NIEUWEGEIN

Bij voorkeur ontvangen we de documenten ook elektronisch op het navolgende email adres:

Met vriendelijke groet,

Sales Support & Bd Management
Rmgwade 1 343e LM N:euwegmn

7101 ian 1fl Nieuwecjmn
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Van: Tenders

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte

<mbxlenders©ordina.nl>
vrijdag 30 november 2007 11:26
Aanbesteding CoZa - DBOB
EW: Opening offerte EA beheer en ontwikkeling SAP systemen

In eerste instantie hebben we aangegeven dat aanwezig zal zijn bij de opening van de
aanbesteding. Door de gewijzigde datum is dit agenda technisch niet meet mogelijk en zal
aanwezig zijn.

met vriendelijke groet,

Van: Tenders
Verzonden: woensdag 14 november 2007 15:09
Aan: aanbestediici.cazai:m:njus.n)
Onderwerp: Opening offerte EA beheer en ontwikkeling SAP systemen

Geachte

Bij de openbare offerte opening op 22 november aanstaande om 1400 uur zal van ons bedrji
aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

Disc! al met

Dit beticht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u

niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuen en dit bericht met eventuele

bijlacen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eentucle bijlagen te

errnenievutdigen. door te sturen, openbaar te maken. op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina

N.V. en’of haat groepsmaatschappijcn accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor

schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. 1f you are not

the intended recipient. please notify the sender and delete and/or destrov this message and any attachments

immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disc lose or to use this e-mail and any attachments in

any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsihilitv nor liability for any

darnage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
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