






















































































































































































Van:
Verzonden: woensdag 10 januari 2007 16:18
Aan: Aanbesteding CoZa - DBOB
Onderwerp: Vragen m.b.t aanbesteding 5433844/06/DBOB (2006/S 188-200063)

Geachte

Na bestudering van uw bestek betreffende de aanbesteding “Organisatie adviesdiensten en tijdelijk
management” hebben wij de volgende vragen/tekstvoorstellen

Model Raamovereenkomst
Artikel 16.td
“In de concept raamovereenkomst wordt in artikel 6.1 lid d, bepaalt dat de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door personeel dat in loondienst is bij de opdrachtnemer. Zoals al eerder aangegeven maken wij geen
gebruik van onderaanneming. Wel werken wij regelmatig en intensief samen met een aantal streng geselecteerde
partners Dit zijn individuen waarmee wij een langjarige relatie hebben Wij doelen hier dus niet op de toepassing
van de payroll constructie Zoals u bekend zal zijn is dit vooral voor tijdelijk management een gebruikelijke
constructie, maar ook voor andere functieprofielen maken wij al jaren met veel succes gebruik van deze opzet. Wij
zijn van mening dat het gunstig en wenselijk is voor zowel het ministerie van Justitie als voor Ordina om ook bij deze
mantelovereenkomst naast het personeel dat bij Ordina in loondienst is gebruik te kunnen maken van de diensten
van onze partners. Op die manier kunnen wij putten uit een zo breed mogelijk bestand aan kandidaten om de
aanvragen van Justitie in te vullen. Verder heeft een breed bestand aan kandidaten voor een functie een gunstige
invloed op de termijnen die kunnen waarmaken m.b.t. de aanlevering van offertes en de start van de inzet na
gunning. Wij stellen voor de concept raamovereenkomst dienovereenkomstig aan te passen.”

Artikel 16.2
“In de concept raamovereenkomst wordt in artikel 16.10 bepaalt dat de tarieven en/of kortingspercentages in de
raamovereenkomst worden aangepast wanneer wij gedurende de looptijd van de overeenkomst aan een of
meerdere afnemers in Nederland lagere tarieven of hogere kortingspercentages in rekening brengen voor diensten
die in aard en omvang vergelijkbaar zijn.

Als beursgenoteerde onderneming is Ordina onderworpen aan de IFRS regelgeving. Deze regelgeving stelt o.a. dat
er geen verplichtingen mogen rusten op te boeken omzet. Het gegeven dat Justitie de tarieven na een constatering
zoals hiervoor vermeldt naar beneden kan bijstellen leidt tot een verplichting op de omzet. Gevolg is dat Ordina
gedurende lange tijd haar omzet niet kan boeken, hetgeen bedrijfseconomisch voor ons niet aanvaardbaar is. Wij
stellen voor om dit artikel te laten vervallen. Als het niet mogelijk is om dit artikel te laten vervallen, dan stellen wij
voor dit artikel alleen te laten gelden vanaf het moment van ontvangen schriftelijke melding, en dus niet met
terugwerkende kracht

Bijlage 3A13B Tarieven
In de tarieventabellen staat bij de bovenste tabel “inclusief BTW” en bij de onderste tabel “exclusief BTW”. In de
elektronische versie worden in de onderste tabel de waarden uit de bovenste tabel vermenigvuldigd met 1,19. Is
onze aanname juist dat genoemde teksten moeten worden omgewisseld?

met vriendelijke groet,

Ordina
Ringwade 1
Postbus 7101
3430 IC Nieuwegen

ORDNA. OPGELOST.
CONSULTING CT OUTSOURCING
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D isclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen 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 N .V. en/of haar groepsmaatschappij en 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 destroy this message and any
attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disciose 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 responsibility
nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message,
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Ministerie van Justitie

Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement

Postadres: Postbus 20301. 2500 EH Den Haag

Ordina Nederland B.V

Ta,
Ringwade 1

3439 IM NIEUWEGEIN

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag

Telefoon
Fax (070) 3 70 79 71

wjtisIilienI

Onderdeel

Contactpersoon

Doorkiesnummer(s)

Datum
Ons kenmerk

Bijlage(n)

Commerciële Zaken

7376
15 december 2006

5433844/O6IDBOB

Bij beantwoording de

datum en ons kenmerk

vermelden Wilt u slechts

ëdn zaak in uw brief

behandelen

Onderwerp Resultaat préselectie EG-aanbesteding Organisatie

adviesdiensten en tijdelijk management’ tb v. het
Bestuursdepartement en het Nederlands Forensisch
Instituut

Geachte

Uw aanmelding voor deelname aan de Europese aanbesteding ‘Organisatie-
adviesdiensten en tijdelijk management’ t.bv. het Bestuursdepartement en het
Nederlands forensisch Instituut tnr 2006/S 188-200063) is door ons zorgvuldig
bestudeerd en beoordeeld.

Hierbij heb ik het genoegen u mede te delen dat op basis van de ingediende
stukken en de in de selectieleidraad vermelde eisen en wensen, uw organisatie
zich voor perceel 1 en 2 heeft gekwalificeerd voor de tweede fase van deze
aanbesteding.
Er wordt naar gestreefd u uiterlijk week 51 de offerte-aanvraag (het ‘bidbook’)
toe te sturen.

Voor eventuele inlichtingen en/of vragen kunt u contact opnemen met
tel.

Justitie

Hoogachtend,

Hoofd Commerciële Zaken



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte

dinsdag 23januari 2007 17:55
‘tenders@ordina.nl’
Ordina Nota van inlichtingen EA Organisatieadviesdiensten en tijdelijk
management’ 5433844/06/DBOB

Bijgaand ontvangt u de geanonimiseerde beantwoording van de door ons ontvangen vragen gedurende de

prebidfase, een aangepaste versie van de model raamovereenkomst, de definitieve modellen werkopdracht alsmede

een begeleidend schrijven. De documenten zullen u eveneens per post worden gezonden. Bij eventuele strijdigheid

tussen de digitale en de papieren versie prevaleert de papieren versie.

U ontvangt bij deze eveneens de aangepaste bijlage 9 (label verpakking) en bijlage 3A en 3B. Deze drie documenten

worden u niet per post nagezonden.

Wij wensen u veel succes bij de verdere uitwerking van uw inschrijving en zien deze graag tegemoet.

U dient uw inschrijving uiterlijk donderdag 1 februari as. vöôr 12.00 uur in ons bezit te stellen.

Ministerie van Justitie
srinkoper/DBOB/commerciële Zaken
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

tel
fax, 070 - 370 7971

Vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Geachte

vrijdag 26januari 2007 16:54
tenders@ordina.nl
Aanbesteding Inkoop - DC
Ordina - Definitieve Nota van inlichtingen en model raamovereenkomst EA
‘Organisatieadviesdiensten en tijdelijk management’ 5433844/06/DBOB

Bijgaand ontvangt u de volgende documenten, die we u eveneens per post zullen doen toekomen:

- Nota van inlichtingen inclusief beantwoording van vraag 42 t/m 46 en vraag 65 Um 68;
- Definitieve model raamovereenkomst en model werkopdrachten;
- Begeleidend schrijven.

Vriendelijke groet,

ill lN.iiu tIi&LLlIï
i]hijii,n)ir

Ministerie van Justitie
sr.inkoper/DBOB/commerciële Zaken
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

tel.
fax. 070 - 370 7971
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Tenders <mbx_Tenders@ordina.nl>
woensdag 24januari 2007 15:23
Aanbesteding Inkoop - DC
FW: Offerte opening EA Organisatieadviesdiensten en tijdelijk management

Met vriendelijke groet,

Van: Tenders
Verzonden: woensdag 24 januari 2007 15:14
Aan: aanbesteding.coza@minjus.nl1
Onderwerp: Offerte opening EA Organisatieadviesdiensten en tijdelijk management

Geachte

Graag melden wij de volgende personen aan voor de openbare offerte opening op 31januari 2007 om 12.15 uur aan
de Schedeldoekshaven 100 in Den Haag:

Met vriendelijke groet,

1

ORDNA. OPGELOST.
CONSULTNG lOT 1 OUTSOLROING
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste

donderdag 15 februari 2007 19:16

Aanbesteding Inkoop - DC; ‘tenders@ordina.nl’
Ordina-resultaat EG-aanbesteding Organisatieadviesdiensten en tijdelijk
management - Ministerie van Justitie

Bijgaand ontvang je bericht over het resultaat van de beoordeling van de inschrijving van Ordina voor perceel 1 en 2.
Deze brief wordt eveneens per post gezonden.

Vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie
sr.inkoper/DBOB/Commerciële Zaken
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

tel
fax. 070 370 7971
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Ministerie van Justitie

8 Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoor

Ordina
Fax (070) 3 70 79 71

afdeling Bidmanagement en Salessupport www.iustitie.n 1

T.a.v.

Postbus 7101

3430 JC MEUWEGE1N

Onderdeel Commerciële Zaken Bij beantwoording de
Contactpersoon datum en ons kenmerk

Doorkiesnummer(s) vermelden. Wilt u slechts
Datum 30 oktober 2006 één zaak in uw brief

Ons kenmerk 5433844/06/DBOB behandelen.
Bijlage(n) Document ‘Beantwoording vragen selectiefase’

Minimale ervaring en opleidingsniveau (bijlage i)

Onderwerp Toezending Beantwoording vragen selectiefase’ EG aanbesteding

Organisatieadviesdiensten en tijdelijk management t.b,v, het

Bestuursdepartement en het Nederlands Forensisch Instituut,

teachte

Hierbij zend ik u de geanonimiseerde beantwoording van de gedurende de selectiefase van de EG-
aanbesteding Organisatieadviesdiensten en tijdelijk management’ (referentienummer
5433844/06/0308 2006/S188200063) door mij ontvangen vragen.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat het document ‘Beantwoording vragen selectiefase’
inclusief bijlage 1 ‘Minimale ervaring en opleidingsniveau’ integraal onderdeel uitmaakt van de
selectieleidraad. Een elektronische versie van dit document is u reeds per &mail toegestuurd. Bij
onverhoopte strijdigheid tussen de papieren en elektronische versie van deze documenten
prevaleert de papieren versie.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Commerciële Zaken
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V
Verzonden: woensdag 10januari 2007 16:18
Aan: Aanbesteding CoZa - DBO3
Onderwerp: Vragen m.b.t aanbesteding 5433 844/06/DBOB (2006/S 188-200063)
Geachte

Na bestudering van uw bestek betreffende de aanbesteding “Organisatie adviesdiensten en tijdelijk
management” hebben wij de volgende vragen/tekstvoorstellen

Model Raamovereenkomst
Artikel 16.1.d
“In de concept raamovereenkomst wordt in artikel 6.1, lid d, bepaalt dat de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door personeel dat in loondienst is bij de opdrachtnemer. Zoals al eerder aangegeven maken wij
geen gebruik van onderaanneming. Wel werken wij regelmatig en intensief samen met een aantal streng
geselecteerde partners. Dit zijn individuen waarmee wij een langjarige relatie hebben. Wij doelen hier dus
niet op de toepassing van de payroll-constructie. Zoals u bekend zal zijn is dit vooral voor tijdelijk
management een gebruikelijke constructie, maar ook voor andere functieprofielen maken wij al jaren met
veel succes gebruik van deze opzet. Wij zijn van mening dat het gunstig en wenselijk is voor zowel het
ministerie van Justitie als voor Ordina om ook bij deze mantelovereenkomst naast het personeel dat bij
Ordina in loondienst is gebruik te kunnen maken van de diensten van onze partners. Op die manier kunnen
wij putten uit een zo breed mogelijk bestand aan kandidaten om de aanvragen van Justitie in te vullen.
Verder heeft een breed bestand aan kandidaten voor een functie een gunstige invloed op de termijnen die
kunnen waarmaken m.b.t. de aanlevering van offertes en de start van de inzet na gunning. Wij stellen voor
de concept raamovereenkomst dienovereenkomstig aan te passen.”

Artikel 16.2
“In de concept raamovereenkomst wordt in artikel 16.10 bepaalt dat de tarieven en/of kortingspercentages
in de raamovereenkomst worden aangepast wanneer wij gedurende de looptijd van de overeenkomst aan
een of meerdere afnemers in Nederland lagere tarieven of hogere kortingspercentages in rekening brengen
voor diensten die in aard en omvang vergelijkbaar zijn.

Als beursgenoteerde onderneming is Ordina onderworpen aan de IFRS regelgeving. Deze regelgeving stelt
o.a. dat er geen verplichtingen mogen rusten op te boeken omzet. Het gegeven dat Justitie de tarieven na
een constatering zoals hiervoor vermeldt naar beneden kan bijstellen leidt tot een verplichting op de omzet.
Gevolg is dat Ordina gedurende lange tijd haar omzet niet kan boeken, hetgeen bedrijfseconomisch voor
ons niet aanvaardbaar is. Wij stellen voor om dit artikel te laten vervallen. Als het niet mogelijk is om dit
artikel te laten vervallen, dan stellen wij voor dit artikel alleen te laten gelden vanaf het moment van
ontvangen schriftelijke melding, en dus niet met terugwerkende kracht.”

Bijlage 3A13B Tarieven
In de tarieventabellen staat bij de bovenste tabel “inclusief BTW’ en bij de onderste tabel “exclusief BTW’,
In de elektronische versie worden in de onderste tabel de waarden uit de bovenste tabel vermenigvuldigd
met 1,19. Is onze aanname juist dat genoemde teksten moeten worden omgewisseld?

met vriendelijke groet,

Ordina
Ringwade 1
Postbus 7101
3-,j Ir
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ORDINA. OPGELOST.
CONSULTING ICT OUTSOURCING




