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Geachte heer / mevrouw, 
 
Overeenkomstig het gestelde in het Beschrijvend  Document voor Politievoertuigen kunnen 
tot uiterlijk 31 augustus 2010 12:00 uur per e-mail vragen worden gesteld.  Indien NvI’en op 
zich vragen oproepen en de sluitingstermijn voor het stellen van vragen is verstreken, dan 
kunnen na publicatie van deze NvI nog tot uiterlijk twee weken na datum publicatie vragen 
gesteld worden over deze NvI. Uiteraard is de uiterste termijn voor het stellen van vragen 6 
dagen voor de sluitingsdatum.  
 
Vragen en antwoorden 
Vragen en antwoorden maken deel uit van de Europese Aanbesteding Politievoertuigen. 
De onderstaande beantwoording omvat de vragen en antwoorden in de vorm van een Nota 
van Inlichtingen, welke zijn binnengekomen via de E-mails t/m 30 augustus 2010. Vragen die 
daarna zijn binnen gekomen worden in een volgende NvI, conform de nieuwe planning, 
worden beantwoord. 
 
Antwoorden uit de NvI overrulen het BD, PvE’s en CO of vullen deze aan. De meest recente 
NvI is leidend. 
 
Begrippenlijst 
De begrippenlijst van het BD is eveneens van toepassing op dit document. 
 
Aanvulling en verduidelijking. 
Gelet op vragen van potentiële Inschrijvers die gesteld zijn over belangrijke onderstaande 
thema’s geeft de Aanbestedende dienst in onderstaande tekst een verduidelijking of 
aanvulling hierop. 
 
TCO 
Naar aanleiding van vragen over de TCO en welke gegevens de inschrijver dient te hanteren 
en in te vullen voor een juiste prijsvergelijk bij deze een verduidelijking:  
Gelet op het feit dat per segment en per werkproces er diverse bedragen afgegeven moeten 
worden betekent dit een uitvraag voor perceel 1 van veertien sheets (geen plusplus pakket 
voor segment B en C) en voor perceel 2 zes sheets met de bijbehorende RO cijfers. De 
prijzenbladen zijn leidend. In de prijsopbouw "aanschafprijs" (= investering) wordt gesproken 
over de in, - en opbouw conform PVE. Conform PvE houdt in overeenkomstig de eisen die 
genoemd zijn in de checklist van het betreffend segment en aanvullend de eisen 7.6 tot en 
met 7.10 in het PVE perceel 1 en 2. Voor wat betreft striping eis 7.19 perceel 1 en 7.18 
perceel 2. Voor segment B dient de checklist van segment C gebruikt te worden. Voor de 
segmenten T en U de checklist van segment N. Hierbij dienen de opties m.b.t. bovenstaande 
genoemde eisen uit de PVE's van B, T en U gelezen te worden als eisen zodat de checklist 
optimaal gebruikt kan worden. 
 
Mocht onverhoopt blijken dat de Aanbestedende dienst niet duidelijk genoeg is geweest in de 
uitvraag voor de prijsvergelijjking of in uw ogen verschillende interpretaties mogelijk zijn 
verzoeken wij u dit in een aparte bijlage aan te geven met een duidelijke verwijzing naar de 
prijzenbladen en het betreffende onderdeel. Deze bijlage dient u toe te voegen bij tab 7.g van 
de Inschrijving. 
 
Garantie termijn  
Met betrekking tot de (fabrieks)garantie verwijzen wij u graag naar vraag en antwoord 79 van 
de NvI. Bij de garantie wordt uitgegaan van minimaal de wettelijke termijn van de 
fabrieksgarantie. 

 
Monopolist 
Het ligt niet in de bedoeling van de Aanbestedende dienst om een monopolist te creëren. De 
RKC heeft gekozen voor standaardisatie en uniformiteit. Dit heeft er toe geleid dat de 
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Nederlandse politie voor wat betreft de opvallende Politievoertuigen zoveel als mogelijk wil 
over gaan op één merk. Dit merk zal betrokken worden vanuit de LAPV. Daar waar het niet 
mogelijk is om binnen de LAPV een geschikt voertuig, dan wel voertuigen, voor politie 
specifieke taken te betrekken, kan de Nederlandse politie uitwijken naar aanbesteding VDD 
zijnde de Landelijk Europese aanbesteding voor voertuigen voor diverse doeleinden (VDD). 
Het uitgangspunt van de Opdrachtgever is en blijft dat voertuigen betrokken dienen te worden 
vanuit de LAPV, tenzij.  
 
Rechten en plichten Korpsgarages.  
Een aantal opmerkingen zijn gemaakt over de rechten en plichten betreffende 
(sub)dealership/erkend reparateur. Aangegeven is dat het contract van de LAPV tamelijk 
eenzijdig is. Daar waar mogelijk heeft de Aanbestedende dienst, d.m.v. de NvI’s, aangegeven 
waar het voor de Aanbestedende dienst mogelijk is om zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan deze opmerkingen. Ter verduidelijking stelt de Aanbestedende dienst dat kosten die 
hieraan verbonden zijn zullen worden vergoed. Indien er ook nog andere eisen door de 
fabrikant of importeur of op basis van vigerende wet- en regelgeving gesteld worden en dit 
aangetoond kan worden door Inschrijver, ook dan zal de Aanbestedende dienst hieraan in 
alle redelijkheid tegemoet komen. Indien dit het geval is wordt u gevraagd dit toe te voegen 
achter tab 7.f. 
 
Bevoordeling huidige Leverancier.  
De Afnemers hebben thans meer dan vijf leveranciers die een Turn-key Politievoertuig 
leveren (dus inclusief in- en opbouw,dakset). Ruim 3 jaar geleden reden, alleen bij de 
Nederlandse politie, ruim 20 verschillende merken turn-key politievoertuigen rond met 
navenant even zoveel  verschillende daksets en onderhoudscontracten. Dat impliceert dat 
nagenoeg ieder merk kennis en ervaring heeft van de politiemarkt. Dit blijkt ook uit het 
foldermateriaal van deze bedrijven en de antwoorden tijdens de marktconsultatie. 

 
Gebruik RDC datasegmenten.  
Evenals in 2002 en 2006 heeft de Aanbestedende dienst besloten om te laten inschrijven op 
basis van de RDC segmenten. Uit de marktconsultatie kwam duidelijk naar voren dat deze 
segmentering herkenbaar is voor de Nederlandse automotive. De samenvoeging van de RDC 
segmenten B, C, D en J in één merk zijn het gevolg van de wens van de RKC om te komen 
tot één merk. Tevens heeft de RKC het standpunt voor de functionaliteit Noodhulp en 
Handhaving binnen het gekozen merk één model en één type te kiezen. Dit gaat betekenen 
dat vanaf 1 januari 2011 een Noodhulpvoertuig van bijvoorbeeld Regiopolitie Limburg-Zuid 
identiek zal zijn aan het Noodhulpvoertuig van bijvoorbeeld de Regiopolitie Groningen. 
Landelijk komt er voor de noodhulp en handhaving één Politievoertuig die qua uitvoering, in- 
en opbouw identiek zal zijn. 
 
Dakrandconstructie (RO).  
Evenals in 2006 wenst de politie de mogelijkheid te krijgen om de risico’s van het Reparatie 
en Onderhoud (RO) zoveel als mogelijk te beperken. Zij wil hiertoe, evenals in de EA van 
2006, het instrument RO-dakrand constructie hanteren. Belangrijk voor de Aanbestedende 
dienst is dat de RO kosten per eenheid vastliggen en niet variabel zijn per eenheid. De 
randvoorwaarden waarop de dakrandconstructie moet worden afgegeven staan beschreven 
in de aanbestedingsstukken. De vragen die naar aanleiding hiervan gesteld zijn hebben ertoe 
geleid dat de Aanbestedende dienst de onzekerheden zoveel mogelijk wil wegnemen.  
Dit betekent dat in het offreren van de dakrandconstructie een aanpassing is doorgevoerd. De 
prijs dient voor perceel 1 opgegeven te worden voor 250 Politievoertuigen per jaar per 
segment. De prijs dient voor perceel 2 opgegeven te worden voor 100 Politievoertuigen per 
jaar per segment. Dit in plaats van per voertuig. M.a.w. aan de eenheid is het volume van 
Politievoertuigen toegevoegd. 
Volledigheidshalve kan het woord “service” onder paragraaf 5.1 eerste alinea van het PvE 
Logistiek verwijderd worden, bedoeld zijn hier alleen de Reparatie en Onderhoud cijfers. 
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Inbouwers. 
De Afnemers hebben na landelijk overleg gekozen voor zoveel als mogelijk Turn-key 
leveringen. Dit impliceert dat de Inschrijver van het Politievoertuig eindverantwoordelijk en 
systeemintegrator is voor het complete Politievoertuig inclusief in- en opbouw en dat in- en 
opbouwers in deze aanbesteding geen directe partij zijn. Dit betekent dat de Aanbestedende 
dienst de keuze van de in- en opbouwers bij de inschrijver van de LAPV heeft belegd. Het is 
aan inschrijver derhalve vrij om te bepalen of hij gebruik maakt van één in- en opbouwer of 
van een consortium van in- en opbouwers. Uitgangspunt blijft wel dat de in- en opbouw 
uniform geschiedt.  

 
PvE Logistiek. 
Voor perceel 1 en perceel 2 zijn veel vragen gesteld over het PvE Logistiek. Naar aanleiding 
hiervan heeft de Aanbestedende dienst besloten het eerste jaar na ingangsdatum van de 
Overeenkomst de Leverancier(s) de gelegenheid te geven alle benodigde logistieke 
processen te organiseren en te implementeren zodanig dat één jaar na ingangsdatum van de 
Overeenkomst aan alle eisen voldaan is. Dit betekent dat voor het eerste jaar van de 
Overeenkomst een wederzijdse inspanningsverplichting zal gelden om aan het gestelde te 
kunnen voldoen met de kanttekening dat voor de leverbetrouwbaarheid een harde KPI wordt 
vastgesteld voor het eerste jaar. Pas na het eerste jaar van de Overeenkomst zal de 
resultaatsverplichting ingaan. Dit houdt in dat, indien u akkoord gaat met de in het PvE 
Logistiek gestelde eisen, u akkoord gaat met deze inspanningsverplichting voor het eerste 
jaar van de Overeenkomst inclusief de harde KPI voor de leverbetrouwbaarheid en dat u 
akkoord gaat met de resultaatsverplichting voor de verdere looptijd van de Overeenkomst. 
Indien de Politievoertuigen in de uitvoering Noodhulp en Handhaving bekend zijn dient de 
Leverancier zich vanaf dat moment te houden aan de gevraagde levertijden. 

 
Eindverantwoordelijkheid  
Naar aanleiding van de vragen over de eindverantwoordelijkheid voor de in- en opbouw van 
voertuigen die niet tot het eigen merk behoren bleek onduidelijkheid te bestaan. 
Volledigheidshalve melden we bij deze dat de leverancier niet verplicht is om de in- en 
opbouw van de vreemde merken uit te voeren.  
 
Planning 
Gelet op de mogelijke inpact van deze NvI wordt er wat meer tijd gegeven om op deze NvI te 
reageren. De Planning van paragraaf 2.3 wordt als volgt aangepast: 
 
Uiterste datum indienen van vragen; dinsdag 7 september 2010 te 17.00 uur 
Publicatie laatste NvI maandag 13 september 2010 
Uiterste datum inschrijving maandag 27 september 2010 te 12.00 uur 
Opening inschrijvingen maandag 27 september 2010 te 13.00 uur 
 
Eisen aan de aan te leveren Politievoertuigen perceel 1 en perceel 2 
(paragraaf 1.1, OB1 en OB6, van de operationele beoordeling) 
Naar aanleiding van de wijzigingen die in de NvI’s zijn doorgevoerd voor perceel 1 en perceel 
2 heeft de Aanbestedende dienst besloten de operationele beoordeling enigszins aan te 
passen. De aanpassing betreft de volgende punten: 
 
Voor perceel 1: Eisen  6.10 (Afleveringspakket), 7.17 (Slecht wegdek pakket) en 7.18 (motor 
doorloop) vervallen. Dat betekent dat voor de rijtest alleen standaard voertuigen dienen te 
worden aangeleverd, maar wel inclusief het safelocksysteem en de dakset. 
 
Voor perceel 2: Eisen  6.10 (Afleveringspakket) en 7.18 (motor doorloop) vervallen. Dat 
betekent dat voor de rijtest alleen standaard voertuigen dienen te worden aangeleverd, maar 
wel inclusief het safelocksysteem en de dakset. 
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Voor deze bovenstaande genoemde eisen, die komen te vervallen in de operationele 
beoordeling, wordt door middel van het ondertekenen van formulier 9 door u verklaart aan 
deze eisen te zullen voldoen. Daarnaast wordt van u verlangd dat uw bedrijf, na een 
eventuele voorlopige gunning, deze eisen alsnog aantoont door aflevering van de 
Politievoertuigen welke wel voldoen aan deze eisen. De aflevering van deze Politievoertuigen 
dient plaats te vinden op een door de Aanbestedende dienst nader te bepalen tijdstip tussen 
voorlopige gunning en gunning. 
 
Afnamegarantie 
Toevoeging aan vraag 21 van de NvI. De afnamegarantie geldt eveneens voor de in- en 
opbouwapparatuur, inclusief daksets, die de Leverancier in voorraad heeft. Deze voorraad 
mag echter niet meer zijn dan nodig is voor de nog af te leveren Politievoertuigen conform de 
contractueel afgesproken Afllevertermijn. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
voorziening tot samenwerking Politie Nederland 
Divisie Inkoop & Supply 
 
Klaas Groen 
Senior Inkoper. 
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Vragen en antwoorden 
 
Nr. Referentie Vraag (zoals gesteld door gegadigde) Antwoord 
339 PvE perc 2 

par 7.3, 
pag 15 

In perceel 1 is bij paragraaf 7.3 helder aangegeven welke 
uitvoeringen moeten worden voorzien van een Antenne. Bij 
perceel 2 is dit onduidelijk omdat de bovenste regel m.b.t. Eis 
(X) of Optie (O) is weggevallen. Kunt u aangeven wat het 
juiste uitgangspunt is bij de verschillende uitvoeringen? 

Kolom 1 pagina 15 van 28 betreft het ++ pakket, het betreffen 
hier eisen(X). Kolom 2 pagina 15 van 28 betreft het + pakket, het 
betreffen hier eisen (X). Kolom 3 pagina 15 van 28 betreft het 
basis pakket, het betreffen hier opties (O). Kolom 4 pagina 15 
van 28 betreft niet herkenbaar, het betreffen hier opties (O). 

340 NVI 31-07-
2010 vraag 
275 

Kunnen wij gezien het antwoord op vraag 275 er vanuit gaan 
dat de dakrandconstructie alleen voor het voertuiggedeelte 
geldt? Dus niet voor de in- en opbouw. 

Dit is correct 

341 NVI 08-08-
2010 vraag 
302 

Kunt u ten aanzien van vraag 302 toch meer informatie 
geven, aangezien de kosten van montage mede worden 
bepaald door het aantal én soort signalen die aangesloten 
dienen te worden.  

Montage ongeval dataregistratie systeem.Ten behoeve van het 
verzamelen/vastleggen van informatie met betrekking tot 
ongevallen, 30 seconden voor en 15 seconden na een aanrijding. 
De volgende info dient te worden vastgelegd: 
Snelheid, datum en tijd, politie geluidsignalering, politie optische 
signalering, matrix bord voor en achter, reminstallatie, 
remvertraging, alle verlichting inclusief richting aanwijzers, 
dragen veiligheidgordels. Alle opgeslagen gegevens dienen 
middels een geautomatiseerd systeem uitgelezen te kunnen 
worden. 
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Nr. Referentie Vraag (zoals gesteld door gegadigde) Antwoord 
342 PVE perc 1 

en 2, par. 
7.6.2.5.c 

Indien de primaire amberverlichting in de dakset bij 
geopende achterklep wel zichtbaar is conform ECE65, is dan 
paragraaf 7.6.2.5c van het Pve voor perceel 1 en 2 als extra 
amberverlichting in de achterklep nog steeds een eis? 

Ja, deze eis blijft van kracht. 

343 o.a. NVI 
vraag 2, 3 
van 25-6-
2010 

In voorgaande NVI’s zijn door ons diverse vragen gesteld om 
duidelijkheid te krijgen over de invulling van de prijzen in het 
Prijzenblad. De beantwoording van de vragen 2 en 3 en de  
verwijzingen naar deze antwoorden bij later gestelde vragen 
heeft ons, helaas nog niet de gewenste duidelijkheid  
opgeleverd. Wij kunnen derhalve nog geen sluitend aanbod 
doen. 

 

  In vragen 2 en 3 (NVI 25/6/2010) geeft u aan dat de prijzen 
ingevuld moeten worden op basis van de checklist. Tevens 
geeft u bij vraag 327 aan dat voor de modellen waar geen 
checklist voorhanden is er een checklist van een hoger 
segment moet worden gehanteerd. Volgens ons is dat niet 
mogelijk en stellen derhalve de volgende subvragen: 

 

343a  Voor elk voertuig (20 verschillende modellen/uitvoeringen) is 
een PVE gedefinieerd. Er is echter niet voor ieder voertuig 
een checklist (4 modellen) aangeboden. Ons uitgangspunt is 
voor ieder voertuig op basis van de in het PVE gestelde 
eisen een prijsopgave moet worden afgegeven. Is deze 
aanname correct?   
 

Niet geheel correct, zie bovenstaande tekst onder kopje “TCO”.  
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Nr. Referentie Vraag (zoals gesteld door gegadigde) Antwoord 
343b  Het PVE is naar onze mening leidend, echter  de checklisten 

variëren inhoudelijk ten opzichte van de eisen gesteld in het 
PVE.  Enkele voorbeelden: 
 
- PVE perceel 1: 6.4.5.b Er dient een radio voorbereiding met 
antenne en minimaal 1 luidspreker linksvoor en 1 luidspreker 
rechtsvoor te zijn. In de checklist 6.4.5.b staat Radio 
voorbereid, antenne en tenminste 1 luidspreker in alle 
zijportieren. Dit betekent montage van de ene keer 2 
luidsprekers (PVE) en de andere keer 3 (ingeval van 
schuifdeur bij perceel 2),of 4 luidsprekers (checklist) per 
voertuig. 
 
- PVE Perceel 2: 6.1.2 eisen a, b en c 
Checklist 6.1.2. eisen a,b,c en d (buitentemperatuurmeter 
dient aanwezig te zijn en goed afleesbaar) Deze komt niet 
voor in het PVE voor perceel 2. Bent u het met ons eens, dat 
voor de prijsopgave het PVE leidend is? 

Zie bovenstaande tekst onder kopje “TCO”.  
 

343c  In het antwoord op vraag 327 geeft u aan dat voor segment 
B de checklijst van segment C gebruikt dient te worden. Voor 
de segmenten T en U dient checklist van segment N gebruikt 
te worden. Echter de checklist van  segment C wijkt op 46 
punten af van het PVE van segment B en kan naar onze 
mening onmogelijk worden gehanteerd. Dit geldt ook voor de 
segmenten T en U.  
 
In de bijlage treft u uw standaard prijzenblad (uitvoering J++) 
met onze interpretatie (prijsopbouw per cel) om, naar onze 
mening, tot de juiste prijsopgave te kunnen komen. Is onze 
interpretatie juist? 
 
(noot: zie bijlage NvI 20-08-10.pdf) 
 

Zie bovenstaande tekst onder kopje “TCO”.  
 

344 NVI, vraag 
287, 8-8-
2010 

In de NVI d.d. 8/8/2010 (vraag 287) geeft u aan dat voor de 
gunning slechts 1 model gevraagd wordt voor de segmenten 
C, D, J en N. Voor Perceel 1 en 2 vullen wij in totaal 20 
prijzenbladen in. Is onze aanname correct dat alle 20 door 
ons aangeboden modellen en uitvoeringen meewegen in de 
TCO beoordelen? 

Ja,  dat is juist (zie ook Handleiding Prijzenblad). 
Perceel 1 = 12 prijzenbladen 
Perceel 2 = 8 prijzenbladen 
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Nr. Referentie Vraag (zoals gesteld door gegadigde) Antwoord 
345 PvE 

perceel 1, 
pag 24,  
bijlage 1 
Obstakel 

Op pagina 24 van uw PVE heeft u aan de hand van een 
tekening weergegeven op welke wijze het slecht wegdek 
pakket wordt getest. Deze beschrijving blijkt ook aan te 
sluiten bij eerdere ervaringen.  
 
De beschrijving op pagina 23 van het PVE lijkt niet aan te 
sluiten op uw tekening. Het lijkt ons gezien het Nederlandse 
wegendek voor de hand liggend dat de tekening leidend is bij 
uw rijtest. Op basis van deze tekening veronderstellen wij de 
opstelling van het obstakel in de rijtest als volgt:  
De tussenruimte tussen de twee obstakels dient als volgt te 
worden gehanteerd: einde obstakel 1 <-> 10 meter <-> begin 
obstakel 2. 
Is deze veronderstelling correct? Zo nee, verzoeken wij u 
vriendelijk te verhelderen op welke wijze wij uw tekening en 
bijbehorende beschrijving dienen te interpreteren. 

Nee, deze veronderstelling is niet juist. Niet de tekst bij de 
toelichting van de tekening is leidend maar de tekst bij artikel 
7.17.1 a  is leidend. 
 
De toelichting bij de tekening dient als volgt te worden 
aangepast: “ De totale lengte van dit obstakel bedraagt 6,1 meter 
en hiervan dienen er 2 ….. ………...belading”. 

346 PvE 
perceel 1, 
pag 24  
bijlage 1 
Obstakel 

Is onze veronderstelling correct dat in uw toelichting bij de 
tekening sprake is van een kleine verschrijving? Aangezien 
uw tekening 6,1 meter aangeeft in tegenstelling tot de 
beschrijving waarin u 6.3 meter benoemt? 

Dit is correct. Zie ook antwoordt op vraag 345. 

347 PvE 
perceel 2 
6.5.2   

De gestelde geluidseis voor in perceel 1 en perceel 2 is 
70dB. Dit in tegenstelling tot uw voorgaande tender waarin 
deze eis 75dB bedroeg (conform EAPV 113419 2006 perceel 
4). Voor bedrijfsauto's (perceel 2) is 70dB veeleisend gezien 
het feit dat de cabine in open verbinding staat met de 
laadruimte.  
Wij verzoeken u daarom vriendelijk voor perceel 2 de eis bij 
te stellen naar 75dB. Gaat u hiermee akkoord?  
Zo nee, verzoeken wij u vriendelijk de eis  te laten vallen dan 
wel terug te brengen tot een realistische waarde.  

Wij gaan akkoord met de aanpassing van 70 db naar 75 db. U 
dient deze eis wel te onderbouwen d.m.v. een meetrapport (zie 
BD). 
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Nr. Referentie Vraag (zoals gesteld door gegadigde) Antwoord 
348 PvE 

perceel 1 
en 2,  par. 
6.2.6.a en 
NVI vraag 
240. 

Indien een korps (afnemer) achteraf andere banden wenst, 
naar eigen keuze en afwijkend van de standaard 
gemonteerde band, zult u begrijpen dat dit leidt tot extra 
kosten. Voor de diverse merk/type banden gelden immers 
andere prijzen (zie ook uw antwoord van vraag 240). Indien 
wij deze kosten als standaard in de prijs opnemen zal dit 
kostenverhogend werken voor alle korpsen. Is onze 
veronderstelling correct dat dit in uw PVE een optie (O) dient 
te zijn en geen eis (X).   

Bij de calculatie dient u uit te gaan van de standaard af fabriek 
banden. Echter moet de mogelijkheid bestaan -dit is een eis- dat 
een afnemer om haar moverende redenen afwijkt van de 
standaard band.  

349 NvI 31-juli 
2010, 
rectificatie 
antwoord 
31 

U geeft aan dat de inschrijver de mogelijkheid heeft om met 
een hoger RDC in een lager RDC aan te bieden. Wij hebben 
vernomen van importeurs dat ze niet deelnemen aan deze 
aanbesteding omdat ze niet beschikken over voertuigen in 
alle RDC segmenten. 
Wij verzoeken u om de inschrijving te stoppen om de 
potentiële inschrijvers en hun onderaannemers/leveranciers, 
die door de omschrijving van de RDC segmenten niet in staat 
waren om in te schrijven, alsnog de kans te geven om aan te 
bieden. Doordat de rectificatie pas tien weken na publicatie 
en een maand na beantwoording van vraag 31 is ontvangen, 
achten wij de kans klein dat importeurs die om deze redenen 
zijn gestopt, alsnog kunnen deelnemen omdat ze  een 
dermate grootte achterstand opgelopen hebben dat het niet 
meer aannemelijk is dat zij deze achterstand kunnen inlopen 
of op tijd alle voertuigen kunnen aanleveren. 
Geeft vtsPN de importeurs die nu alsnog kunnen inschrijven  
de mogelijkheid om aan te kunnen bieden door deze 
aanbesteding te stoppen en opnieuw te publiceren? 

Op basis van de aanpassingen onder het kopje “Eisen aan de 
aan te leveren Politievoertuigen perceel 1 en perceel 2” in deze 
NvI heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid geboden 
voldoende tijd te geven om Inschrijvingen te kunnen aanbieden.  
 
Daarbij blijft de termijn nog steeds binnen de bepalingen van de 
Bao.Dientengevolge wordt er geen invulling gegeven aan uw 
verzoek om de inschrijving te stoppen. 

350 NvI 8-8-
2010, vraag 
306 

Uw constatering is correct, er zijn een groot aantal daksets 
(meer dan 25 merken/types) die voldoen aan de PvE en die 
meer dan 20 procent goedkoper zijn dan de huidige daksets 
die wij nu leveren. Echter, door de dakset te koppelen aan 
het leveren van het voertuig wordt de keus gemaakt op basis 
van concernbanden/-relaties en niet op basis van 
aerodynamische vormgeving, prijs, weersinvloeden, garantie, 
na leveringen en overige functionaliteiten. Gaat vtsPN een 
dakset in concurrentie aanbesteden door deze los te 
koppelen van het voertuig? 
 

Nee. 
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351 NvI 8-8-

2010, vraag 
309 

Gaat u tot gunning over wanneer dit consortium/concern op 
de hoogte is of een sterk vermoeden heeft dat zij de enige 
aanbieder is?  

De Aanbestedende dienst acteert niet op basis van vermoedens. 
De aangeboden offertes zullen conform het BD worden geopend 
en beoordeeld. Op dat moment zal bepaald worden of er al of 
niet redenen zijn op grond van de Europese wet-en regelgeving 
en het BAO en de bedrijfsmatige overwegingen al of niet te 
gunnen.  
 

352 PvE pers,  Is het correct om te veronderstellen dat de kofferruimte 
inrichtingsset (frame en kast) buiten deze aanbesteding valt 
en apart wordt aanbesteed? 

Dit is niet correct. De opties moeten door een Inschrijver kunnen 
worden geleverd. Afnemer bepaalt of hij wel of niet gebruik maakt 
van deze optie. 

353 PvE pers,  Indien de kofferruimte inrichtingsset (frame en kast)  binnen 
deze aanbesteding valt, wat zijn de selectie- en 
gunningcriteria en op welke wijze moeten deze worden 
aangegeven? 

Opties maken geen deel uit van de selectie en gunningcriteria. 
Leverancier dient aan te geven dat hij op verzoek deze opties 
kan leveren. Indien een Leverancier niet aan deze optie kan 
voldoen is dit echter wel een knock-out criterium (zie ook 
antwoordt op vraag 2. 
 

354 PvE pers, 
7.13 blz 21 

Is het correct om te veronderstellen dat de handlampen en 
laadunit buiten deze aanbesteding vallen en apart worden 
aanbesteed? 

Zie antwoord vraag 352.  

355 PvE pers, 
7.13 blz 21 

Indien de handlampen en laadunit binnen deze aanbesteding 
vallen, wat zijn de selectie- en gunningcriteria en op welke 
wijze moeten deze worden aangegeven? 

Zie antwoord vraag 353. 
 

356 PvE pers, 
7.15 blz 22 

Is het correct om te veronderstellen dat bepantsering van 
portieren buiten deze aanbesteding valt en apart wordt 
aanbesteed? 

Zie antwoord op vraag 352. 

357 PvE pers, 
7.15 blz 22 

Indien bepantsering van portieren binnen deze aanbesteding 
valt, wat zijn dan de selectie- en gunningcriteria en op welke 
wijze moeten deze worden aangegeven? 

Zie antwoord op vraag 353. 

358 OW par 2.2 
NvI 3 juli,  
vraag 127 

Is het correct om te veronderstellen dat indien er gebruik 
wordt gemaakt van een voertuigcomputer en deze niet tot de 
standaard inrichting van het voertuig behoort, dat deze buiten 
deze aanbesteding valt en apart wordt aanbesteed? 

Dit is correct. In voorkomende gevallen zal vtsPN een separate 
aanbesteding verrichten. Tevens kan het voorkomen dat er al 
bestaande contracten zijn welke moeten worden gerespecteerd. 
Inschrijver blijft wel verantwoordelijk voor de integratie in het 
voertuig (zie paragraaf 2.2. ontwikkelparagraaf). 
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359 OW par 2.2 

NvI 3 juli,  
vraag 127 

Indien een voertuigcomputer binnen deze aanbesteding valt, 
wat zijn de selectie- en gunningcriteria en op welke wijze 
moeten deze worden aangegeven? 

Zie antwoord vraag 358. 

360 OW par 2.2 
NvI 3 juli,  
vraag 127 

Is het correct om te veronderstellen dat indien er gebruik 
wordt gemaakt van een touchscreen/beeldscherm en deze 
niet tot de standaard inrichting van het voertuig behoort dat 
deze buiten deze aanbesteding valt en apart wordt 
aanbesteed? 

Zie beantwoording vraag 352 t/m 359. 

361 OW par 2.2 
NvI 3 juli,  
vraag 127 

Indien een touchscreen/beeldscherm binnen deze 
aanbesteding valt, wat zijn de selectie- en gunningcriteria en 
op welke wijze moeten deze worden aangegeven? 

Zie beantwoording vraag 352 t/m 359. 

362 Ontwikkeltr
aject, par 
2.2.  

Is het correct om te veronderstellen dat producten zoals 
omschreven in “toekomstig gewenste accessoires en 
mobiele systemen” buiten deze aanbesteding vallen en apart 
worden aanbesteed? 

Zie beantwoording vraag 352 t/m 359. 

363 Ontwikkeltr
aject, par 
2.2. 

Indien producten zoals omschreven in “toekomstig gewenste 
accessoires en mobiele systemen” binnen deze 
aanbesteding vallen, wat zijn dan de selectie- en 
gunningscriteria en op welke wijze moeten deze worden 
aangegeven? 

Zie beantwoording vraag 352 t/m 359. 

364 OW par 2.2 
 

U geeft aan dat de leverancier nadrukkelijk niet 
verantwoordelijk is voor ontwikkeling of levering van software 
voor mobiele systemen.  
Is het correct om te veronderstellen dat de leverancier ook 
niet verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en leveren van 
software voor het bedienen en aansturen van systemen van 
derde partijen en dat dit buiten deze aanbesteding valt en 
apart wordt aanbesteed? 

Het is correct dat Leverancier niet verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling en levering van software voor mobiele systemen.  
Voor het overige verwijzen wij u naar de beantwoording van de 
vragen 352 t/m 359. 
 

365 OW par 2.2 
 

Indien software voor het bedienen van systemen van derde 
partijen binnen deze aanbesteding valt, wat zijn dan de 
selectie- en gunningcriteria en op welke wijze moeten deze 
worden aangegeven? 

Zie beantwoording vraag 364. 
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366 NvI 31-7-

2010, vraag 
177 

Bedoelt u dat de Turn Key kosten in de TCO van het voertuig 
meegenomen moeten worden of dat de Turn Key kosten los 
vermeld mogen worden in de aanbieding zonder dat het 
invloed heeft op de gunningcriteria? 

Indien bij de inschrijving aangegeven wordt hoeveel de kosten 
voor Turn-Key leveringen betreft worden deze meegenomen in 
de TCO. Indien een leverancier geen bedrag opgeeft voor de 
Turn-Key levering kan deze gedurende het contract niet worden 
toegevoegd. (Zie handleiding prijzenblad pagina 7). 
 

367 BD 5.3, 
formulier 
12, NvI 
vraag 309 

Bij een inschrijver/onderaannemer/leverancier die allen tot 
hetzelfde consortium behoren, en die met twee merken 
aanbied, zijn er altijd één of meerdere verantwoordelijke 
personen die over beide aanbiedingen moet beslissen en is 
het onmogelijk om in deze situatie onafhankelijkheid te 
garanderen. Ook al hebben de partijen formulier 12 correct 
ingevuld, dan is dit door de aanbestedingscommissie niet te 
controleren.  
Alleen wanneer de inschrijver aan kan geven hoe de twee 
inschrijvingen organisatorisch zijn gescheiden en welke 
maatregelen er zijn genomen om overleg en beïnvloeding te 
voorkomen, is dit te controleren en te beoordelen, zoals ook 
aangegeven in 5.3.  
Worden inschrijvingen van twee merken behorende tot 
hetzelfde consortium gezien als één inschrijving met twee 
variaties, indien de inschrijver niet duidelijk en controleerbaar 
heeft aangegeven hoe de twee inschrijvingen zijn 
gescheiden? 

Nagenoeg elk autobedrijf behoort tot een consortium. Nog steeds 
vinden overnames van merken plaats. Belangrijkste uitgangspunt 
is en blijft 1 merk per perceel en 1 inschrijving per merk. 
Indien een Inschrijver inschrijft met twee merken dienen dit twee 
aparte inschrijvingen te worden. Immers, de offerte wordt bij de 
CO gevoegd en dat zou verwarring opleveren. Dus als een 
Inschrijver in 1 Inschrijving 2 merken aanbiedt dan wordt deze 
Inschrijving terzijde gelegd.  
 

368 BD 5.3, 
formulier 
12, NvI 
vraag 309 

Indien een consortium in de aanloop van deze aanbesteding 
op strategisch niveau met één projectteam heeft gewerkt, 
kan men dan van deze partij verwachten dat deze tijdens de 
inschrijving met twee volledig onafhankelijke teams gaat 
werken en dat overleg dat voor het publiceren van deze 
aanbesteding heeft plaatsgevonden geen invloed heeft op de 
onafhankelijkheid tijdens de aanbesteding zelf? 
Worden inschrijvingen van twee merken behorende tot 
hetzelfde consortium gezien als één inschrijving met twee 
variaties? 

Zie antwoord vraag 367. 

369 NvI 8-8-
2010, vr 
309 

Indien maar één consortium gaat inschrijven met twee 
merken, wordt er dan door een onafhankelijk extern bureau 
onderzoek uitgevoerd naar de onafhankelijkheid van de twee 
inschrijvingen?  
 

Nee. 



Datum : 31-8-2010 
EA: 2010 / S 100 151 594  Pagina : 14 van 17 

Nr. Referentie Vraag (zoals gesteld door gegadigde) Antwoord 
370 PvE art. 

6.1.4.b 
6.1.5.2 
7.3 
7.8 
7.19 perc 1 
en 7.18 
perc.2 

Rectificatie 
Betreft de afscheiding bagageruimte 
Betreft de bescherming d.m.v. een kunststof hoes 
Betreft de antennes 
Betreft de matrixborden 
Betreft de striping 

Voor de deelnemende Brandweerkorpsen en Ghor dienen de 
eisen (X)  vervangen te worden door een Optie(O) 
Artikel 7.8 (matrixborden) is voor de deelnemende 
Brandweerkorpsen en Ghor n.v.t. 
Voor de deelnemende Brandweerkorpsen en Ghor geldt dat  
zij gebruik maken van de voor hen van toepassing zijnde striping. 

371 BD. Par.
1.3.2.

NVI
beantwoording
vraag
306 t/m 309

"ook levert Leverancier de dakset"
Is de conclusie juist dat één van de huidige leveranciers van daksets behoort tot
het concern waartoe ook uw huidige autoleverancier toebehoort?

Is de conclusie juist dat de de huidige andere dakset leveranciers niet behoren
tot een concern waartoe ook autoleveranciers behoren?

Is de conclusie juist dat het concern -waartoe uw huidige autoleverancier behoort- als 
enige in Nederland zowel de levering van auto's, het verrichten van inbouwwerkzaamheden
t.b.v. de politie en de levering van dakset t.b.v. de politie integraal aanbiedt
vanuit bedrijven die dit concern allen voor 100% in eigendom heeft?

Gelet op de marktpositie van uw huidige leverancier en de in de aanbesteding 
genoemde voorwaarden is voor de huidige leveranciers een gunstige uitgangspositie 
ontstaan. Deze uitgangspositie die uw huidige leverancier wordt geboden heeft er mede  
toegeleid dat autoleveranciers hebben besloten niet tot inschrijving over te gaan. 
Gelet op de koppeling die gemaakt is tussen de levering van auto en dakset, zijn dakset
leveranciers volledig afhankelijk van de bereidheid tot inschrijving van autoleveranciers.
a) Graag ontvangen wij de onderbouwing op basis waarvan kan worden aangetoond dat 
voor leveranciers van daksets conform de richtlijnen voor Europees Aanbesteden 
er nog sprake is van een vrije marktwerking? 
b) Wordt het contract met Leverancier ontbonden op het moment dat door derden wordt aangetoond dat 
toegepaste dakset configuratie (ook al is de configuratie op verzoek van de opdrachtgever aangepast) 
niet is goedgekeurd volgens de eisen die zijn gesteld in het PvE?

In het geval uitsluitend wordt ingeschreven door bedrijven behorende tot het concern van 
uw huidige autoleverancier gaat opdrachtgever over tot gunning. Door te stellen dat inschrijvingen 
van verschillende bedrijven/merken behorende tot één concern als afzonderlijke 
inschrijvingen worden beschouwd is op voorhand rekening gehouden met het risico dat deze
situatie zou kunnen ontstaan. 

a) Op basis van welke afwegingscriteria is dit risico onderkend?
b) Graag ontvangen wij de onderbouwing op grond waarvan kan worden aangetoond dat 
uw huidige leverancier op deze wijze niet wordt bevoordeeld, in het bijzonder in het geval 
er geen andere inschrijvingen komen?

Uw conclusies zijn onjuist en suggestief.  
Ten eerste hebben de Afnemers thans meer dan vijf leveranciers 
die een Turn-key Politievoertuig leveren (dus inclusief dakset). 
Een tweede reden is dat ruim 3 jaar geleden, alleen bij de 
Nederlandse politie, ruim 20 verschillende merken turn-key 
politievoertuigen rond reden met navenant even zoveel  
verschillende daksets en onderhoudscontracten.  
 
Dit impliceert dat nagenoeg ieder merk kennis en ervaring heeft 
van de politiemarkt. Dit blijkt ook wel uit het foldermateriaal van 
deze bedrijven en de antwoorden tijdens de marktconsultatie. 
 
Tot slot, de Inschrijftermijn is nog niet gesloten en de 
aanbestedende dienst weet niet wie gaan inschrijven. Dat is pas 
bekend na aanbieding van de Inschrijvingen.  
 
De vtsPN begrijpt dat het voor u teleurstellend is als u niet tot de 
gegunde partij behoort. Maar dat is inherent aan een Europese 
aanbesteding. Er kan maar 1 partij de economisch meest 
voordelige inschrijving hebben. 
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372 BD. Par.

1.3.2.

NVI
beantwoording
vraag 308

Bij de beantwoording van vraag 308 verwijst u naar de totale aerodynamische vormgeving
het beste kan worden beoordeeld door de Leverancier van het voertuig. Een argument dat
op geen enkele wijze kan worden onderbouwd omdat t.a.v. de aerodynamische geen 
richtlijnen zijn opgenomen in de aanbestedingsvoorwaarden. De vormgeving van de dakset,
de locatie waarop deze op het voertuig wordt geplaatst, het wel op niet gebruiken van een
gesloten onderbouw constructie etc. zijn allemaal elementen die direct van invloed zijn op
de aerodynamica. 
a) wij vernemen graag waar de eisen m.b.t. de earodynamica staan vermeld?
b) wij vernemen graag waar de normen staan waarop u deze worden beoordeeld?
c) is de conclusie juist dat een nieuw element wordt toegvoegd aan de aanbestedingsvoorwaarden?
d) is de conclsuie juist dat uw huidige leverancier op basis van ervaring in deze, op voorhand
meer ervaring en informatie ter beschikking heeft dan andere kandidaat leveranciers?

Een tweede argumentatie is een extra aanbesteding met de daaraan verbonden kosten.
Indien alle dakset fabrikanten wel de gelegenheid krijgen aan te bieden en bijvoorbeeld een 
inruil voorstel doen op alle daksets zodat fase 2 vanaf aanvang kan worden ingevoerd is 
nadrukkelijk de mogelijkheid aanwezig dat de prijsstelling veel gunstiger uitvalt en kunnen er
aantoonbaar voordelen worden behaald in de opbouwkosten door dat er geen sprake meer is
van revisiekosten, modificatiekosten, onnodige extra stilstand van voertuigen etc. 
a) is de conclusie juist dat bij de beantwoording van vraag 308 alleen meer kosten worden 
aangevoerd als argument en niet een afweging wordt gemaakt naar de mogelijke financiele
voordelen die uiteindelijk veel groter kunnen zijn dan de kosten?
b) is de conclusie juist dat als alle daksets bij aanvang van het contract worden ingeruild 
gekoppeld aan het monent van levering van een nieuw voertuig, fase 2 direct intreedt?
c) is de conclusie juist dat bij standaardisatie vanaf het begin van het contract er aan-
zienlijke kosten kunnen worden bespaard op de inbouw, revisie, ombouw, stilstand etc.?
d) is de conclusie juist dat als standaardistatie vanaf het beging kan worden doorgevoerd 
er eerder kan worden voldaan aan de beoogde uniformiteit?

Het derde argument dat u aanvoert zijn bestaande contracten die gerespecteerd moeten word
Inruil van alle dakset kan zelfs tot gevolg hebben dat mogelijk duurdere contracten versneld
kunnen worden beeindigd. Aangezien de aanbiedingen nog niet bekend zijn is het aangevoerde 
argument op geen enkele basis te onderbouwen. 
a) graag vernemen wij de onderbouwing op basis waarvan dit derde argument op voorhand
kan worden ingebracht zonder dat de aanbiedingen van daksetleveranciers bekend zijn?

De RKC en de Stuurgroep LAPV hebben ervoor gekozen om een 
Turn-key Politievoertuig volledig door 1 Leverancier te laten 
aanbieden. Randvoorwaarde is dat alle in- en opbouw moet 
voldoen aan de PvE’s.  
Daarbij zit derhalve ook de dakset en de dakset maakt onderdeel 
uit van de TCO. 
 
Zie verder ook het antwoord op vraag 371. 
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373 BD. Par.

1.3.2.

NVI
beantwoording
vraag 306 t/m

309

Tevens wijzen wij u op het feit dat er meerdere aanbieders van daksets zijn welke voldoen aan het Pv
en die meer state-of-the-art zijn, een betere aerodynamische vormgeving kennen en bovendien 
voordeliger zijn in aanschafprijs dan de huidige dakset die door diverse korpsen worden gebruikt.
Als alleen wordt ingeschreven door bedrijven behorende tot het concern waartoe de huidige leverancier beho
en met producten van de tevens daartoe behorende huidige daksetleverancier onderschrijft u de stelling dat 
dan geen sprake is van de meest economische gunstige aanbieding, de meest gunstige vormgeving
en daaraan verbonden aerodynamica. 
De beantwoording van vraag 306 laat niets aan duidelijkheid te wensen over. 

Als uitsluitend wordt ingeschreven door bedrijven behorende tot het concern waartoe ook uw huidige
leverancier behoort ontstaat bovengenoemde situatie.
a) graag vernemen wij de argumentatie dat in deze omstandigheid nog sprake is van concurrende aanbiedin
b) graag vernemen wij de argumenten dat de TCO in deze een objectieve marktbeoording mogelijk maakt?
c) in het kader van de WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR en de Europese Aanbestedingsregelgeving 
verzoeken wij om via de NVI alle mogelijke leveranciers van de informatie te voorzien op basis waarvan de
beantwoording van vraag 306 is gebaseerd. Alle mogelijke leveranciers dienen tenslotte over gelijke informat
te beschikken!
d) welke merken en type  daksets zijn op earodynamica onderzocht op basis waarvan de beantwoording van
vraag 306 is gebaseerd?
e) door wie is dat onderzoek uitgevoerd?
f) op basis van welk onderzoek doet u uitspraak m.b.t. de prijsstelling?
g) door wie is het prijsstellingsonderzoek uitgevoerd?
h) als de feiten waarnaar wordt gerefereerd bij de beantworoding van vraag 306 niet zijn gebaseerd op 
onafhankelijke onderzoeken met daarbij behorende technische rapporten vernemen wij graag hoe deze
informatie beschikbaar is gekomen?

Zie antwoord op vragen 371 en 372. 
 
 
 

374 procedureel 
 

Is de door ons verkregen informatie juist dat medewerker(s) van vtsPN die direct of indirect zijn betrokken bij
deze aanbesteding binnen een termijn van de afgelopen 4 jaar werkzaam zijn/is geweest bij een bedrijf beho
tot het concern waartoe de huidige leveranciers behoort?

Is de door ons verkregen informatie juist dat medewerker(s) van vtsPN die direct of indirect zijn betrokken bij
deze aanbesteding binnen een termijn van de afgelopen 4 jaar werkzaam zijn/is geweest bij de huidige lever

a) Indien dit het geval is vernemen wij graag hoe de objectiviteit van de beoordling is gewaarborgd op die zak
die niet direct herleidbaar zijn naar de TCO?

b) Indien dit het geval is vernemen wij graag hoe de objectiviteit van de formulering van de voorwaarden van 
aanbesteding zijn gewaarborgd?

c) De huidige leverancier behoort tot een concern dat als enige in Nederland op dit moment turnkey politie-
voertuigen levert waarbij het concern voor 100% controle heeft over de daarbij betrokken bedrijven. 
Bij beantwoording van vraag 308 wordt verwezen naar de keuze van opdrachtgever voor een turn key leverin
Graag stellen wij opdrachtgever in de gelegenheid aan te tonen dat de huidige leverancier op grond van de 
turn key aanbesteding niet bevoordeeld is door:
c1) het hebben van voorsprong in kennis?
c2) het binnen het concern kunnen coordineren van prijsstellingen?
c3) het hebben van meer informatie over aerodynamica waarbij de beoordeling conform de beantwoording va
308 wordt overgelaten aan leverancier?  

Uw conclusie is onjuist. Zie beantwoording vraag 371. 
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375 procedureel Treedt vtsPN in deze aanbesteding in rechten van alle 26 politiekorpsen wat betreft de formulering van de 

aanbestedingsvoorwaarden en de te volgen procedures?

In de NVI is gepubliceerd welke bedrijven en personen van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om de 
voertuigen te schouwen? Dit heeft tot gevolg dat bedrijven die deze infromatie uit concurrentie overwegingen
niet gepubliceerd hadden willen hebben, toch bekend zijn geworden. 
In het verlengde daarvan is de informatie als een bedrijf aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt niet over
te gaan tot inschrijving, vanuit objectiviteit in informatie verstrekking ook noodzakelijk en strategische 
van gelijke orde als de publicatie rondom de schouw van voertuigen.
a) Zijn er bij opdrachtgever schriftelijke verklaringen binnengekomen waarin potentiele leveranciers kenbaar 
hebben gemaakt te hebben besloten niet in te schrijven?
b) Is opdrachtgever bereid ook deze informatie via de NVI openbaar te maken?
c) Zijn er schriftelijke afmeldingen die een directe relatie hebben met de aanbestedingsvoorwaarden:
c1) één merk per perceel?
c2) turnkey levering van voertuigen en daaraan verbonden aansprakelijkheidsrisico's?
c3) bijzondere positie van uw huidige Leverancier?  

Uitgangspunt is dat alle vragen en antwoorden anoniem zijn. Zie 
daartoe het BD onder paragraaf 3.2.  
Dus alle vragen die gesteld zijn kunt u terugvinden in de NvI’s. 
Daarin is de Aanbestedende dienst uw opmerkingen niet tegen 
gekomen. 
Eventuele brieven voldoen niet aan de procedure en worden 
derhalve niet in behandeling genomen. Deze worden verwezen 
naar voormelde procedure. 
 
Pas op de dag van de opening van de Inschrijvingen weet vtsPN 
welke bedrijven hebben ingeschreven. 

376 procedureel Is vtsPN en/of opdrachtgever op het moment dat vtsPN en/of opdrachtgever voor aanbesteding (17 septemb
wordt gedagvaard in een procedure waarin de rechtmatigheid van aanbestedingsvoorwaarden bij de bevoeg
ter toetsing wordt voorgelegd, bereid op voorhand medewerking te geven aan opschorting van de aanbested

Is vtsPN en/of opdrachtgever op het moment dat vtsPN en/of opdrachtgever voor aanbesteding (17 septemb
wordt gedagvaard in een procedure waarin aan de rechter uitspraak wordt gevraagd over de stelling dat de
huidige leverancier onrechtmatig wordt bevoordeeld, bereid op voorhand medewerking te geven aan opscho
van de aanbesteding?

Onderschrijft opdrachtgever dat in het geval de rechter in de hierboven genoemde mogelijke procedures
bewezen acht dat de huidige leverancier onrechtmatig wordt bevoordeeld op basis van de formulering 
van de aanbestedingsvoorwaarden, dat de huidige leverancier en de bedrijven die tot dat concern behoren 
dienen te worden uitgesloten bij een volgende aanbesteding?  

Uw suggestie klopt niet. Zie beantwoording vraag 371.  
 
Daarbij volgt de aanbestedende dienst de regelgeving van de 
Bao en beschreven in het BD. 

377 procedureel Indien daksetleveranciers aanbiedingen doen aan bedrijven behorende tot het concern waartoe uw huidige 
leverancier behoort is het risico aanwezig dat indirect medewerking wordt gegeven aan afstemming van prijz

Neemt opdrachtgever de aansprakelijkheid op zich in het geval een onderzoek na aanbesteding en gunning 
kader van de Europese Aanbestedingsregels of regelgeving omtrent mededinging lijdt tot boetes voor bedrijv
die offertes hebben uitgebracht aan bedrijven die onderdeel zijn van het concern waartoe ook uw huidige 
leverancier behoort ? 

Het eventueel onrechtmatig handelen door de bedrijven is een gevolg van de geformuleerde aanbestedings-
voorwaarde, zeker in het geval uitsluitend wordt ingeschreven door bedrijven behorende tot het concern waa
uw huidige leverancier behoort. In het kader van de continuiteit van de bedrijven hebben zij geen andere keu

 

De aanbestedende dienst kan nog niet in de toekomst kijken en 
kan derhalve niet daarop vooruit lopen. Wij wachten eerst de dag 
af waarop de inschrijvingen worden aangeboden.  

 
 
 
 


