
Create Question Abcd Efgh

Gebruik onderstaande waardes voor het gebruik van bijbehorende vraagtypes

 1 = Notitie

 2 = Meervoudige keuze

 3 = Enkelvoudige keuze

 4 = Vrije tekst (kort)

 5 = Vrije tekst (medium)

 6 = Vrije tekst (lang)

 7 = Getal (Geheel)

 8 = Getal (Decimaal toegestaan)

Code Sectie Type Vraag Instellingen Gewenst antwoord

Antwoord 

alternatieven1 Score1

Antwoord 

alternatieven2 Score2

Antwoord 

alternatieven3 Score3

Antwoord 

alternatieven4 Score4

Antwoord 

alternatieven5 Score5

Antwoord 

alternatieven6 Score6

Algemeen 1 Hierna woren de minimumeisen beschreven waaraan de inschrijver moet 

voldoen om deel te kunnen nemen aan de aanbestedingsprocedure. Eerst 

worden de eisen die betrekking hebben op de uitsluitingsgronden en de 

geschiktheidseisen beschreven. Vervolgens worden de eisen met betrekking tot 

samenwerkingsverbanden - beroep op derden en combinaties- beschreven. Tot 

slot zijn er nog een aantal vragen over het uploaden van bestanden en het 

instemmen met de inkoopvoorwaarden opgenomen.

Uitsluitingsgronden 3 Kunt u als inschrijver, middels het bijgevoegde Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, aantonen niet in een omstandigheid te verkeren als 

omschreven in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012, voor zover als 

aangegeven in het document?  Het model voor deze standaardverklaring is 

bijgevoegd als bijlage in CTM. De ingevulde en ondertekende verklaring  

toevoegen als bijlage bij deze vraag.

2, 3 1 Ja Nee

Uitsluitingsgronden 3 Inschrijver gaat er mee akkoord dat, indien hij in aanmerking komt voor 

voorlopige gunning, de officiële bewijsstukken op grond van artikel 2.89 van de 

Aanbestedingswet 2012 binnen 7 kalenderdagen na het eerste verzoek daartoe 

van het waterschap Hunze en Aa's zullen worden overlegd.  Indien Inschrijver de 

gevraagde documenten niet kan of wil overleggen, of indien de inhoud van de 

stukken niet overeenkomt met hetgeen in deze verklaringen is ondertekend, dan 

wordt Inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de 

aanbestedingsprocedure.

2 1 Ja Nee

Uitsluitingsgronden 3 Inschrijver verklaart dat de inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. De 

bevoegdheid daartoe dient te blijken uit het nationale handelsregister. Wij 

bevelen Inschrijvers aan dit zelf te controleren en er rekening mee te houden dat 

de bevoegdheid van de ondertekenaar voldoende moet zijn om de Inschrijving 

rechtsgeldig te ondertekenen. Ook volstaat het als uit de tekst van het uittreksel 

blijkt dat ondertekenaar de bevoegdheid heeft om Inschrijving op 

aanbestedingen rechtsgeldig te ondertekenen. Bij een gedeeltelijke bevoegdheid 

kan het noodzakelijk zijn dat meerdere personen gezamenlijk moeten 

ondertekenen. De Inschrijver dient daarin te voorzien.

2 1 Ja Nee

Uitsluitingsgronden 3 Inschrijver dient onvoorwaardelijk in te stemmen met het gestelde in het 

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseisen 3 Indien er geen uitsluitingsgronden zijn om de Inschrijving ter zijde te leggen, 

wordt de geschiktheid van de Inschrijver beoordeeld aan de hand van 

onderstaande geschiktheidseisen.  In het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA) moet Inschrijver verklaren  aan deze eis(en) te 

voldoen. Indien de Inschrijver hier niet aan voldoet zal de Inschrijving terzijde 

worden gelegd en inhoudelijk verder niet worden beoordeeld.  Waterschap 

Hunze en Aa's kan aan Inschrijver aan wie het voornemers is te gunnen 

voorafgaand aan de gunning bewijsmiddelen opvragen waarmee wordt 

aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Gaat u hiermee akkoord?

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: Financiële en 

economische draagkracht

1 De financieel economische geschikheid van de inschrijvers zal beoordeeld worden 

op basis van de onderstaande eis. 

Geschiktheidseis: Financiële en 

economische draagkracht

3 Adequaat verzekerd: 

Inschrijver moet een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebben voor bedrijfs- 

en beroepsrisico's. De minimale dekking dient in overeenstemming te zijn met 

artikel 21 van de AWVODI-2016 zoals opgenomen in de Bijlage Afwijkingen 

AWVODI-2016 waterschap Hunze en Aa's. Voldoet u hieraan?

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: Technische 

bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

1 De technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers zal 

beoordeeld worden op basis van de onderstaande eisen.

    

Geschiktheidseis: Technische 

bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

3 Referenties: 

Inschrijvers moeten beschikken over de volgende kerncompetenties  m.b.t. tot  

de opdracht, namelijk kennis en ervaring met: 1. het uitvoeren van de 

accountantscontrole en certificering van de jaarrekening bij waterschappen, 2. 

het uitvoeren van de accountantscontrole van complexe infrastructurele 

werken/projecten en 3. het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie voor 

bestuur en management.  Voldoet u hieraan?

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: Technische 

bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

3 De hiervoor gevraagde de kerncompetenties kunnen met één of maximaal  4 

referenties worden aangetoond en hebben betrekking op de periode van 3 jaar, 

voorafgaande aan de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen. De 

opdracht is tot de tevredenheid van de klant uitgevoerd en zonder toestemming 

van inschrijver verifieerbaar. Indien de verklaring van een referent niet 

overeenstemt met de verklaring van Inschrijver dan is de referentie ongeldig en 

wordt de Inschrijving terzijde gelegd. Voor het opgeven van referenties moet de 

in CTM bijgevoegde bijlage worden gebruikt. Voldoet u aan vorenstaande en gaat 

u akkoord met het zonder toestemming verifieren van de referenties?

2,3 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: Technische 

bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid

3 Kwaliteitsbewaking:

Voldoet u als inschrijver aan de Europese normenreeks NEN/ISO 9001 op het 

gebied van kwaliteitsbeheer of aantoonbaar gelijkwaardig?

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: Beroepsbevoegdheid 1 De beroepsbevoegdheid van de inschrijvers zal beoordeeld worden op basis van 

de onderstaande eisen.

    

Gebruik onderstaande regels voor het aanmaken van uw vragenlijst met eisen en 

criteria.

Voor aanvullende instructies per kolom houdt u uw muis stil boven de kolommen bij 

het rode driehoekje.\r\Om extra antwoordalternatieven toe te voegen sleept u rij 2 naar 

rechts.

Gebruik onderstaande waardes voor het toevoegen van bijbehorende instellingen.

 1 = Interne opmerking of vraag; wordt niet getoond aan de leverancier

 2 = Gateway of knock-out vraag

 3 = Er dient verplicht een bijlage te worden toegevoegd bij het antwoord

 4 = Er is een bijlage toegestaan bij het antwoord

 5 = Het antwoord heeft een geldigheidstermijn
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Geschiktheidseis: beroepsbevoegdheid 3 Inschrijver dient te beschikken over een WTA-vergunning (Wet toezicht 

accountantsorganisaties)

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: beroepsbevoegdheid 3 Inschrijver dient te zijn ingeschreven in het register accountantsorganisaties bij 

de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

2 1 Ja Nee

Geschiktheidseis: beroepsbevoegdheid 3 Inschrijver dient lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA).

2 1 Ja Nee

Samenwerkingsverbanden 1 Het is toegestaan om als samenwerkingsverband bij deze aanbesteding mee te 

dingen. Dit kan op onderstaande twee manieren:

a) Beroep op een derde 

b) Combinatie van Opdrachtnemers

U moet dit aangeven in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 

Hiervoor gelden in aanvulling op bovenstaande de hierna genoemde 

voorschriften

     

Beroep op een derde 1 In het geval van beroep op een derde moeten alle partijen gebruik maken van de 

eerder genoemde bijgevoegde formats.

Beroep op een derde 1 Indien Inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid en/of 

beroepsbekwaamheid van een derde dient hij hiervan melding te maken in het 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Door het ondertekenen van het 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument geeft Inschrijver aan dat hij 

daadwerkelijk kan beschikken over de noodzakelijke middelen van deze derde en 

dat deze derde daadwerkelijk zal worden ingezet bij de uitvoering van de 

Opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de bekwaamheid 

betrekking heeft. Daarnaast dient door ieder van de betrokken entiteiten een 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument te worden ingevuld en ondertekend.

4

Beroep op een derde 3 Een onderaannemer, op wiens technische bekwaamheid Inschrijver zich beroept 

om aan de minimumeisen te voldoen, moet daadwerkelijk worden ingezet bij de 

uitvoering van de Opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de 

bekwaamheid betrekking heeft. Indien de Opdracht aan de Inschrijver wordt 

opgedragen is de Inschrijver tot deze inzet van de Onderaannemer verplicht. 

Inschrijver tekent met de Inschrijving voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst. De beschrijving van de verdeling van de 

werkzaamheden moet bij Inschrijving worden aangegeven. Gaat u hiermee 

akkoord?

2 1 Ja Nee

 Combinaties 1 In het geval van combinaties moeten alle partijen gebruik maken van de eerder 

genoemde bijgevoegde formats.

Combinaties 1 Indien een Inschrijving wordt ingezonden door een combinatie dan moet in ieder 

lid van de combinatie het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

invullen en indienen als gevolg waarvan alle tot de combinatie behorende 

ondernemingen zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de 

uitvoering van de gehele opdracht. Indien maatschappen als combinatie 

inschrijven moeten alle vennoten van de maatschap deze verklaring 

ondertekenen en bijvoegen.

Bij een combinatie moet tevens worden aangegeven wie als penvoerder optreedt 

en gemachtigd is om verplichtingen namens de combinatie aan te gaan hoe de 

voorgenomen verdeling van de werkzaamheden is en wie als contactpersoon 

voor waterschap Hunze en Aa's optreedt.

    

Uploaden bestanden

3

Heeft u het Prijsblad volledig ingevuld? U dient dit document als bijlage toe te 

voegen bij deze vraag.

3 1 Ja Nee

Uploaden bestanden 3 Heeft u het Plan van Aanpak volledig ingevuld? U dient dit document als bijlage 

toe te voegen bij deze vraag.

3 1 Ja Nee

Uploaden bestanden 3 Eventuele overige bestanden kunt u toevoegen in de map 'extra documenten' 

welke is te vinden onder het startscherm.

4   

Akkoordverklaring 3 U dient akkoord te gaan met de Algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten de 

AWVODI-2016 met inbegrip van de hiervan afwijkende bepalingen zoals 

opgenomen in de bijgevoegde Bijlage Afwijkingen AWVODI-2016 waterschap 

Hunze en Aa's . Deze zijn te vinden in de map 'download documenten'.

2 1 Ja Nee

Akkoordverklaring 3 U dient akkoord te gaan met de inschrijvingsvereisten. Deze zijn te vinden in het 

document "de aanbestedingsleidraad".

2 1 Ja Nee


