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BIJLAGEN IN TENDERNED
ELEKTRONISCH INVULLEN EN INDIENEN DOOR ALLE GEGADIGDEN BIJ
VERZOEK TOT DEELNAME VOOR PERCEEL 1 (HUIDIGE VARIËTEITEN) IN
TENDERNED
Bijlage 1A
Aanbiedingsformulier en intentieverklaring Verzoek tot deelname (perceel
1)
Bijlage 2A
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (perceel 1)
Bijlage 3A
Verklaring Omtrent het Gedrag RP – aanvraagformulier (perceel 1),
wanneer er sprake is van een Verzoek tot deelname door een Gegadigde
zijnde een rechtspersoon (niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de
datum van Verzoek tot deelname). (*)
Bijlage 4A
Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen – aanvraagformulier
(perceel 1), wanneer er sprake is van een Verzoek tot deelname door een
Gegadigde zijnde een natuurlijk persoon (niet ouder dan zes maanden
gerekend vanaf de datum van Verzoek tot deelname).
Bijlage 5A
Verklaring onderaanneming (perceel 1)
Bijlage 6A
Holdingverklaring (perceel 1)
(*): indien van toepassing
ELEKTRONISCH INVULLEN EN INDIENEN DOOR ALLE GEGADIGDEN BIJ
VERZOEK TOT DEELNAME VOOR PERCEEL 2 (NIEUWE VARIËTEITEN) IN
TENDERNED
Bijlage 1B
Aanbiedingsformulier en intentieverklaring Verzoek tot deelname (perceel
2)
Bijlage 2B
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (perceel 2)
Bijlage 3B
Verklaring Omtrent het Gedrag RP – aanvraagformulier (perceel 2),
wanneer er sprake is van een Verzoek tot deelname door een Gegadigde
zijnde een rechtspersoon (niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de
datum van Verzoek tot deelname). (*)
Bijlage 4B
Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen – aanvraagformulier
(perceel 2), wanneer er sprake is van een Verzoek tot deelname door een
Gegadigde zijnde een natuurlijk persoon (niet ouder dan zes maanden
gerekend vanaf de datum van Verzoek tot deelname).
Bijlage 5B
Verklaring onderaanneming (perceel 2)
Bijlage 6B
Holdingverklaring (perceel 2)
(*): indien van toepassing
(ACHTERGROND)INFORMATIE VOOR ALLE GEGADIGDEN
Bijlage A
Analytical Monograph Cannabis Flos (flowers/granulated)
Bijlage B
Beleidsregels opiumwetontheffingen (met bijlage “Voorschriften voor de
verbouw van cannabis voor medicinale doeleinden”)
Bijlage C
Voorbeeld checklist kwaliteitsmanagementsysteem
Bijlage D
Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (Brochure)
Bijlage E
Beleidsregels 2013 voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van
een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen en
rechtspersonen
Bijlage F
Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed
Bijlage G
Vragen – Nota van Inlichtingen
Bijlage H1
Checklist Verzoek tot deelname (perceel 1)
Bijlage H2
Checklist Verzoek tot deelname (perceel 2)
Bijlage I
Concept Raamovereenkomst
Bijlage J
Concept GAP-overeenkomst
Bijlage K
DigiInkoop
Bijlage L
Elektronisch factureren aan de Rijksoverheid
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ELEKTRONISCH INVULLEN EN INDIENEN DOOR ALLE GESLECTEERDEN BIJ
VERZOEK TOT DEELNAME VOOR PERCEEL 1 (HUIDIGE VARIËTEITEN) IN
TENDERNED
Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan twee jaar gerekend vanaf de datum van
Verzoek tot deelname; moet van na 1 juli 2016 zijn).
Recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan
zes maanden gerekend vanaf de datum van Verzoek tot deelname). Indien noodzakelijk
aangevuld met een volmacht.
Verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke
verplichtingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies en belastingen
(niet ouder zijn dan zes maanden gerekend vanaf de datum van Verzoek tot deelname).

ELEKTRONISCH INVULLEN EN INDIENEN DOOR ALLE GESLECTEERDEN BIJ
VERZOEK TOT DEELNAME VOOR PERCEEL 2 (NIEUWE VARIËTEITEN) IN
TENDERNED
Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan twee jaar gerekend vanaf de datum van
Verzoek tot deelname; moet van na 1 juli 2016 zijn).
Recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan
zes maanden gerekend vanaf de datum van Verzoek tot deelname). Indien noodzakelijk
aangevuld met een volmacht.
Verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke
verplichtingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies en belastingen
(niet ouder zijn dan zes maanden gerekend vanaf de datum van Verzoek tot deelname).
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1.

INLEIDING

1.1
Algemeen
Deze Selectieleidraad is opgesteld om geïnteresseerde Ondernemers in de gelegenheid te
stellen een Verzoek tot deelname in te dienen voor de Aanbesteding “Levering medicinale
cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit”. Derhalve valt recreatieve cannabis
buiten de reikwijdte van deze Aanbesteding.
Deze Aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure onder het
regime van de Aanbestedingswet 2012.
Deze Aanbesteding is onderverdeeld in twee percelen, te weten:
 perceel 1 (Huidige variëteiten);
 perceel 2 (Nieuwe variëteiten).
Op basis van de in deze Selectieleidraad genoemde Uitsluitingsgronden en
Geschiktheidseisen worden alle Gegadigden geselecteerd die hieraan voldoen en die
vervolgens worden uitgenodigd om een Inschrijving in te dienen.
1.2
Aanbestedende dienst
De Aanbestedende dienst is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer
in het bijzonder het CIBG (Bureau voor Medicinale Cannabis).
1.2.1 Bureau voor Medicinale Cannabis
Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) treedt sinds 1 januari 2001 op als
regeringsbureau in de zin van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen. Als
zodanig heeft het BMC in Nederland het alleenrecht van in- en uitvoer, groothandel en
het aanhouden van voorraden met betrekking tot cannabis en cannabishars en moet het
BMC alle cannabisoogst aankopen en daadwerkelijk in bezit nemen.
Het BMC heeft een tweeledige taak. Enerzijds dient het BMC te (laten) onderzoeken of
cannabis of cannabisproducten kunnen worden gebruikt als geneesmiddel, anderzijds
moet het BMC de apotheken voorzien van medicinale cannabis, zodat patiënten die op
doktersrecept kunnen verkrijgen.
Door het BMC worden de volgende producten en diensten geleverd:
 medicinale cannabis:
o binnen Nederland aan apotheken, apotheekhoudende artsen en
dierenartsen;
o aan instellingen en instanties in andere landen indien de autoriteiten van
die landen daarmee instemmen;
 (medicinale) cannabis ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
 in- en uitvoer van cannabis en cannabishars;
 opiumwetontheffingen voor cannabis, cannabishars en THC.
Uit het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen volgt dat in een ander land dan
Nederland geproduceerde cannabis of cannabishars, uitsluitend en alleen door het BMC
mag worden afgenomen via het regeringsbureau van het desbetreffende land. Naast
Nederland, zijn Duitsland en Tsjechië de verdragsstaten in Europa die gebruik hebben
gemaakt van de in artikel 28 juncto artikel 23 Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende
middelen geboden mogelijkheid tot het oprichten en in stand houden van een
regeringsbureau.
Voor meer informatie over:
 het BMC: http://www.cannabisbureau.nl;
 het CIBG: https://www.cibg.nl;
 het ministerie van VWS: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.
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UBR|HIS begeleidt deze Aanbesteding
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer in het
bijzonder het CIBG (Bureau voor Medicinale Cannabis), wordt deze Aanbesteding door de
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk|Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS)
begeleid.
UBR|HIS heeft in samenwerking met de ministeries waarvoor UBR|HIS werkt, een
Business Etiquette “Zo doen we zaken” vastgesteld ten behoeve van de Gegadigden, de
Inschrijvers en (potentiële) Opdrachtnemer(s). Deze Business Etiquette staat op de
website van UBR|HIS1.
1.3
Doel Aanbesteding
Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één
leverancier/dienstverlener per perceel op het gebied van de levering van medicinale
cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit.
De oogsten Medicinale cannabis kunnen enkel door BMC worden opgekocht. Het BMC
draagt zorg voor de laboratoriumresultaten, het gamma doorstralen, het verpakken,
etiketteren en de distributie van het product.
De Raamovereenkomst per perceel zal een looptijd hebben van vrijdag 1 november 2019
tot en met dinsdag 31 oktober 2023, met de optie deze periode maximaal twee maal met
maximaal twaalf maanden te verlengen. Voor een toelichting op deze (langere)
contractduur van de Raamovereenkomst zie paragraaf 2.5 van deze Selectieleidraad.
De Raamovereenkomst per perceel zal - na het doorlopen van de selectiefase en de
Inschrijvingsfase/gunningsfase - worden afgesloten met de Inschrijver die de Inschrijving
op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend.
1.4

Opbouw Selectieleidraad

1.4.1 Selectleidraad
U leest, na deze inleiding:
 in hoofdstuk 2, 3 en 4 wat de Aanbestedende dienst nodig heeft, wat de
Aanbestedende dienst belangrijk vindt en hoe de Aanbestedende dienst
beoordeelt welke Gegadigde het meest geschikt is om de Opdracht uit te voeren;
 in hoofdstuk 5 en 6 over de aanbestedingsprocedure en het correct indienen van
een Verzoek tot deelname;
 in hoofdstuk 7 staan de voorwaarden vermeld;
 en in hoofdstuk 8 de klachtenregeling.
Als laatste vindt u de begrippenlijst. Daar leest u precies wat de Aanbestedende dienst
bedoelt met bepaalde begrippen. In de lopende tekst krijgen begrippen steeds een
hoofdletter. Zo weet u welke begrippen u terugvindt in de begrippenlijst.
1.4.2 Bijlagen
De Bijlagen zijn onderverdeeld in twee soorten Bijlagen.
Bijlagen voorzien van alleen een cijfer (al dan niet met daarachter een
hoofdletter).
De Bijlagen voorzien van alleen een cijfer (al dan niet met daarachter een hoofdletter)
betreffen Bijlagen die de Gegadigde elektronisch dient in te vullen bij zijn Verzoek tot
deelname.
1

http://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-haagse-inkoop-samenwerking/nieuws/ubr-nieuws-2015/06/23/businessetiquette-zo-doen-we-zaken.
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Bijlagen voorzien van een hoofdletter (al dan niet met daarachter een cijfer).
De Bijlagen voorzien van een hoofdletter (al dan niet met daarachter een cijfer) betreffen
Bijlagen die dienen als achtergrondinformatie voor de Gegadigde.
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DEEL I:

WAT IS NODIG

2.

Opdrachtomschrijving

2.1

Aanleiding en achtergrond Opdracht

2.1.1 Aanleiding
De thans vigerende raamovereenkomst voor levering medicinale cannabis van
farmaceutische en constante kwaliteit met Bedrocan B.V. expireert bij voortzetting van
het laatste optiejaar per maandag 30 april 2018, zodat middels een Europese
aanbesteding een nieuwe raamovereenkomst dient te worden afgesloten. Voor de
tussenliggende periode tot de aanvang van de Dienstverlening voor perceel 1 (Huidige
variëteiten), zijnde van dinsdag 1 mei 2018 tot vrijdag 1 november 2019, zal met
Bedrocan B.V. een overbruggingsovereenkomst worden afgesloten.
Vooraankondiging.
Op 19 december 2016 is door de Aanbestedende dienst een vooraankondiging op het
aanbestedingsplatform TenderNed gepubliceerd met de insteek om in het tweede
kwartaal van 2017 een Europese aanbesteding op TenderNed te publiceren om een
nieuwe raamovereenkomst af te sluiten.
De Aanbestedende dienst heeft in de tussenliggende periode bij de minister van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een (gedeeltelijke) visie ter zake van
deze Aanbesteding voorgelegd. De terugkoppeling hierop heeft langer geduurd dan was
voorzien, mede het gevolg van het feit dat er sprake was van een demissionair Kabinet
en het toekomstige cannabisbeleid op de lijst van controversiële onderwerpen 2 van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal stond.
Per 26 oktober 2017 is het nieuwe Kabinet Rutte III aangetreden en valt de onderhavige
materie onder de minister voor Medische Zorg en Sport.
2.1.2 Achtergrond
Op 8 april 2002 ging de Tweede Kamer der Staten-Generaal akkoord met de legalisering
van cannabisteelt voor medicinale doeleinden. De Opiumwet is hiertoe gewijzigd. Het
telen van cannabis bleef volgens de Opiumwet aan een ontheffing en een overeenkomst
met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebonden. Het BMC is
de instantie die alle ontheffingen met betrekking tot het verrichten van één of meer
handelingen met cannabis, cannabishars en THC namens de minister verleent.
Sinds 1 september 2003 wordt medicinale cannabis via de apotheek legaal verstrekt.
Deze medicinale cannabis wordt onder zeer strenge geconditioneerde omstandigheden
geteeld, waardoor de zuiverheid en samenstelling van het product (optimaal)
gegarandeerd is.
Behandeling met medicinale cannabis wordt vaak toegepast als de gangbare
behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel
bijwerkingen geven. Medicinale cannabis geneest niet, maar verlicht in specifieke
gevallen de symptomen die gerelateerd zijn aan bepaalde ziekten.
Door de scherpe hygiëne-eisen, het doorstralen van het product om mogelijke schimmels
te verwijderen en het testen door een GMP 3-/GCLP4-gecertificeerd (onafhankelijk)
2

3

Lijst van controversiële onderwerpen zoals laatstelijk vastgesteld door de Kamer op 3 oktober 2017, Tweede
Kamer der Staten- Generaal, vergaderjaar 2016-2017, 34.707, nr. 20, Brief regering – Minister van Veiligheid
en Justitie, S.A. Blok – 10 mei 2017, Scenario’s toekomst cannabisbeleid.
Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor
de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de
voedingsmiddelenindustrie.
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laboratorium kan de medicinale cannabis zuiver worden aangeleverd. Aan de hand van
de uitslag van zo’n laboratorium die wordt getoetst aan de vastgestelde monografie
wordt door BMC bepaald of een batch, de hoeveelheid die in één keer geproduceerd
wordt, al dan niet de verkoop ingaat.
Coffeeshopcannabis (cannabis voor recreatieve doeleinden) is in de regel ongevaarlijk
voor gezonde mensen, maar voor chronisch zieke mensen met een lage afweer kunnen
pesticiden en schimmelresten een groot probleem opleveren. Derhalve kan het
medicinale gebruik van cannabis, afkomstig van ongecontroleerde bronnen, beschouwd
worden als een potentieel risico voor de gezondheid van de medicinale gebruiker.
2.2
Aard Opdracht
Cannabis is een generieke term van preparaten van de “cannabis sativa” of “cannabis
indica” plant (bijvoorbeeld (neder)wiet, marihuana, hasj, hasjolie). Cannabis bevat
verschillende werkzame bestanddelen. De belangrijkste stof is tetrahydrocannabinol
(THC), welk bestanddeel kan worden beïnvloed door een ander bestanddeel, cannabidiol
(CBD). Deze samenstelling bepaalt de werking en de bijwerkingen van de cannabis.
Het medicinale cannabisbeleid is in Nederland strikt gescheiden van het recreatieve
cannabissysteem van coffeeshops.
Variëteiten
Zoals in paragraaf 1.2.1 van deze Selectieleidraad is uiteengezet, behoort het tot het
takenpakket van de Opdrachtgever om o.a. apotheken van medicinale cannabis te
voorzien.
Er bestaan verschillende soorten medicinale cannabis, variëteiten genaamd. Deze
variëteiten verschillen van elkaar in samenstelling en sterkte, en daarmee ook in
werking.
Bij de apotheken in Nederland zijn thans de volgende vijf producten verkrijgbaar:
Product
Bedrobinol®
Bedrocan®
Bediol®
Bedica®*
Bedrolite®

% tetrahydrocannabinol
(THC)
circa 13,5
circa 22
circa 6,3
circa 14
<1

% cannabidiol (CBD)
<1
<1
circa 8
<1
circa 9

*: Bedica® is als enig product afkomstig van een indica variëteit.
Welke variëteit het meest voor een patiënt geschikt is, is zowel afhankelijk van de
indicatie als van de toedieningsvorm. De uitwerking van een variëteit is niet alleen
hiervan afhankelijk, maar verschilt ook van persoon tot persoon.
Het merendeel van de huidige variëteiten medicinale cannabis zijn inmiddels al vele jaren
voor patiënten beschikbaar. Deze patiënten gebruiken de medicinale cannabis als
geneesmiddel.
De werking van een geneesmiddel wordt bepaald door de concentratie van werkzame
stoffen, de bereidingswijze, de formulering van het middel en de constitutie van de
patiënt, wat eindelijk leidt tot de biologische beschikbaarheid die bij iedere patiënt anders
kan zijn. Daardoor is bij de ene patiënt de therapeutische werking optimaal met een
4

Good Clinical Laborary Practice.
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dosis van 0,5 gram per dag, terwijl een andere patiënt 1,0 gram als dagdosering nodig
heeft.
Deze dosering medicinale cannabis is ingesteld op basis van een specifieke hoeveelheid
farmaceutisch/chemisch reproduceerbare cannabisvariëteit door de huisarts in
samenspraak met de individuele patiënt.
BMC betwist niet dat een ander cannabinoid profiel ook werkzaam zou kunnen zijn,
echter zowel patiënten als artsen zijn momenteel ingesteld op de THC- en CBDconcentraties in de huidige variëteiten.
BMC acht het onwenselijk en onaanvaardbaar patiënten in te stellen op een ander
doseringsschema vanwege de mogelijke bijwerkingen en tijdelijk niet optimale werking
voor patiënten. Alles bijeen leidt dit tot een situatie welke de therapeutische benefit van
de patiënten onnodig in gevaar brengt.
Bij het telen van medicinale cannabis is een productiemethode vereist die waarborgt dat
het product een constant gehalte aan werkzame stoffen bevat. Het gehalte aan THC en
CBD dient tussen 85% en 115% van de gedeclareerde waarde te zijn. Immers de
zuiverheid en de samenstelling van het medicijn moet optimaal gegarandeerd zijn. Dit
gebeurt door de scherpe hygiëne-eisen, het doorstralen van het product om mogelijke
schimmels te verwijderen en het testen door een GMP-/GCLP-gecertificeerd
(onafhankelijk) laboratorium. Met het oog op een nieuwe Europese monografie die naar
verwachting in de nabije toekomst vastgesteld wordt en strengere eisen inzake
standaardisering bevat, zal deze gedeclareerde waarde mogelijk aangescherpt worden
naar tussen 90% en 110%. Hierop worden met de Opdrachtnemer per perceel gedurende
de contractperiode nieuwe afspraken gemaakt.
De teler van BMC per perceel moet de cannabisplant dus telen onder de vastgestelde en
gecontroleerde omstandigheden, met de insteek dat de verschillende cannabisvariëteiten
elke keer dezelfde samenstelling qua werkzame inhoudsstoffen hebben.
Enkele leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn van mening dat (onderzoek
naar) meerdere varianten van medicinale cannabis wenselijk is om zodoende tot een
gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen.5 (Mede) daarom is
perceel 2 (Nieuwe variëteiten) bij deze Aanbesteding in het leven geroepen.
Onder de Raamovereenkomst dienen voor perceel 1 (Huidige variëteiten) vijf variëteiten
met mogelijke uitbreiding met twee variëteiten gedurende de contractfase, en voor
perceel 2 (Nieuwe variëteiten) twee variëteiten met de mogelijkheid tot uitbreiding naar
vier variëteiten gedurende de contractfase, aan medicinale cannabis te worden geleverd.
De variëteiten worden:
 allereerst door de Opdrachtgever afgenomen (en gamma doorstraald, verpakt en
geëtiketteerd) om apotheken in Nederland van medicinale cannabis te voorzien;
 daarnaast ten behoeve van instellingen en instanties in andere landen afgenomen
indien de autoriteiten van die landen daarmee instemmen;
 tevens afgenomen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
 tenslotte afgenomen ten behoeve van industriële ontwikkeling.

5

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2016-2017, 34.165, nr. 41, motie van de leden Volp en
Van Tongeren, voorgesteld 14 februari 2017.
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2.3
Perceelindeling
Deze Aanbesteding is door de Aanbestedende dienst onderverdeeld in twee percelen, te
weten:
 perceel 1: huidige variëteiten;
 perceel 2: nieuwe variëteiten.
Deze gekozen perceelindeling sluit aan op de diversiteit in de behoefte en het aanbod
van de leveringen/dienstverlening van de Aanbestedende dienst.
Proefmonsters
De Geselecteerde(n) die na het doorlopen van de selectiefase wordt c.q. worden
uitgenodigd tot het doen van een Inschrijving, dienen bij hun Inschrijving aan te kunnen
tonen dat zij voor perceel 1 (Huidige variëteiten) de verder op deze pagina genoemde vijf
variëteiten, of voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten), gestandaardiseerd kunnen
produceren qua percentage THC en CBD alsmede aan de overige eisen van de
monografie voldoen (Bijlage A).
Met het oog hierop zal aan deze Geselecteerde(n) op aanvraag een opiumontheffing
worden verleend voor uitsluitend en alleen de teelt van cannabisplanten voor deze
proefmonsters.
Deze Geselecteerde(n) dient c.q. dienen hun proefmonsters via de Aanbestedende dienst
aan te bieden aan een door de Aanbestedende dienst uitgekozen, GMP-gecertificeerd
(onafhankelijk) laboratorium voor analyse op de hieronder genoemde gehaltes aan THC
en CBD voor perceel 1 (Huidige variëteiten) en op de afwezigheid van
bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schimmels en/of bacteriën als genoemd in deze
paragraaf.
Perceel 1 (Huidige variëteiten)
Variëteit
1
2
3
4
5

% tetrahydrocannabinol
(THC)
≥ 18,7 en ≤ 25,3
≥ 11,5 en ≤ 15,5
≥ 11,9 en ≤ 16,1
≥ 5,3 en ≤ 7,2
<1

% cannabidiol
(CBD)
≤1
≤1
≤1
≥ 6,8 en ≤ 9,2
≥ 7,65 en ≤
10,35

Sativa/Indica
Sativa
Sativa
Indica
Sativa
Sativa

N.B.: Met het oog op een nieuwe Europese monografie die naar verwachting in de
nabije toekomst vastgesteld wordt en strengere eisen inzake standaardisering
bevat, zal deze gedeclareerde waarde mogelijk aangescherpt worden naar tussen
de 90% en 110%. Hierop worden met de Opdrachtnemer per perceel gedurende
de contractperiode nieuwe afspraken gemaakt.
Perceel 2 (Nieuwe variëteiten)
Gestandaardiseerd wil zeggen dat de inhoudsstoffen THC en CBD steeds tussen de 85%
en 115% van de gedeclareerde waarde dient te zijn.
Er worden voor perceel 2 geen eisen gesteld aan de hoogte en de samenstelling van de
percentages THC en CBD, enkel dat deze niet dezelfde mogen zijn als bij de hierboven
genoemde vijf variëteiten in perceel 1 (Huidige variëteiten).
Door het hanteren van bovenstaande bandbreedtes voor perceel 1 (Huidige variëteiten)
en voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten) biedt de Aanbestedende dienst de Inschrijvers
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gelijke toegang en leiden deze niet tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de
openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging.
Het is uitvoerbaar om gedurende een langere periode een variëteit te produceren met
een gelijke samenstelling. In (binnen)teelt is het technisch mogelijk alle belangrijke
factoren voor groei en productie van cannabis te beïnvloeden en te standaardiseren. De
Aanbestedende dienst heeft de ervaring sinds 2003 dat door standaardisatie van
verschillende factoren wordt bereikt dat de gehaltes per variëteit binnen marges van
85% en 115% van de gedeclareerde cannabinoïdwaardes kunnen blijven.
N.B.: Met het oog op een nieuwe Europese monografie die naar verwachting in de
nabije toekomst vastgesteld wordt en strengere eisen inzake standaardisering
bevat, zal deze gedeclareerde waarde mogelijk aangescherpt worden naar tussen
de 90% en 110%. Hierop worden met de Opdrachtnemer per perceel gedurende
de contractperiode nieuwe afspraken gemaakt.
2.4
Omvang Opdracht
De Opdrachtnemer kan niet meer telen dan hetgeen de Opdrachtgever bij de
Opdrachtnemer besteld heeft. Dit zal gecontroleerd worden door de omvang van de
oogst te vergelijken met de omvang van de bebouwde grond, het aantal planten en door
andere controlemogelijkheden. De te veel geteelde oogst zal niet door de Opdrachtgever
van de Opdrachtnemer worden gekocht en worden vernietigd indien hiervoor door de
Opdrachtgever geen andere bestemming kan worden gevonden.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, voorheen de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, zal periodiek bezoeken afleggen aan de Opdrachtnemer in het kader
van het toezicht op de gestelde voorwaarden, terwijl medewerkers van de Opdrachtgever
periodiek bedrijfsbezoeken afleggen om zich te overtuigen van de naleving van de
overeengekomen contractvoorwaarden.
Het is niet mogelijk een schatting van de af te nemen hoeveelheden te geven voor de
komende jaren aangezien te veel factoren van invloed zijn hierop. Zie hiervoor qua
toelichting het kopje “Indicatie moeilijk te schatten” in deze paragraaf. Wel is onder het
kopje “Verkoop afgelopen jaren” in deze paragraaf de afzet van de afgelopen jaren voor
zowel het binnen- als buitenland weergegeven.
De patiënten zijn bekend met de variëteiten zoals uitgezet onder perceel 1 (Huidige
variëteiten), waardoor de aanname is dat dan de afname onder perceel 1 (Huidige
variëteiten) aanzienlijk groter zal zijn dan onder perceel 2 (Nieuwe variëteiten).
Perceel 2 betreft immers nieuw te introduceren variëteiten waar patiënten nog bekend
mee moeten worden. Wel is er zowel vanuit de patiënten als de politiek de vraag om een
gevarieerder aanbod van variëteiten aan te bieden dan nu verkrijgbaar is.
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Verkoop afgelopen jaren
Het overzicht van de verkoop van medicinale cannabis van de afgelopen jaren is als
volgt6:
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Verkoop binnenland
(hoeveelheid in kg)
101,5
120,0
161,9
215,2
134,2
309,9
569,1
637,0

Verkoop buitenland
(hoeveelheid in kg)
18,5
40,0
48,1
74,8
280,8
370,1
480,9
1.045,0

Verkoop binnenland en
buitenland
(hoeveelheid in kg)
120,0
160,0
210,0
290,0
415,0
680,0
1.050,0
1.682,0

Er is kans dat gedurende de contractfase hier nieuwe afnemers bijkomen, maar ook
zullen er de komende jaren afnemers afvallen aangezien andere Europese landen zelf
een nationaal regeringsbureau hebben opgericht en gaan werken met eigen telers.
Indicatie omvang moeilijk te schatten
Voor de Opdrachtgever is voor zowel perceel 1 (Huidige variëteiten) als perceel 2
(Nieuwe variëteiten) de geschatte hoeveelheid kilo’s (zeer) moeilijk in te schatten.
Daarvoor gelden bijvoorbeeld de volgende redenen:
 de afname door de Opdrachtgever van medicinale cannabis is afhankelijk van de
hoeveelheid die door apotheken in totaal wordt afgezet bij patiënten binnen
Nederland; Dit hangt onder meer samen met de vergoeding van medicinale
cannabis door zorgverzekeraars, welk beleid ieder jaar weer wordt herzien.
 de vraag naar medicinale cannabis vanuit instellingen en instanties in andere
landen (voor zover de autoriteiten van die landen daarom verzoeken) is vooraf
moeilijk voor de (algehele) contractduur in te schatten;
 de levering ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling
is eveneens vooraf moeilijk voor de (gehele) contractduur in te schatten;
 wat zullen de gevolgen zijn aangaande de gedachte voor het experiment gesloten
coffeeshopketen om voor de teelt een aanbesteding vanuit het Rijk te organiseren
en te zorgen dat die cannabis in de richting van de gemeenten en de
deelnemende coffeeshops gaat 7;
 het politieke beleid kan als gevolg van bijvoorbeeld een nieuw aan te treden
Kabinet (tussentijds) wijzigen.
Met het oog op politieke, economische, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische
ontwikkelingen binnen de Aanbestedende dienst, dan wel de posities van de
Opdrachtgever binnen de Rijksoverheid of taakstellingen, is het mogelijk dat de omvang
van de Opdracht en/of de leveringen/dienstverlening van de Raamovereenkomst wijzigt.
Dit mag geen wezenlijke wijziging betreffen als bedoeld in artikel 2.163g, tweede en
derde lid, van de Aanbestedingswet 2012.
De Opdrachtgever zal eventuele wijzigingen tijdig (minimaal drie maanden van te voren)
schriftelijk kenbaar maken aan de Opdrachtnemer, zodat de Opdrachtnemer in
redelijkheid en billijkheid in staat wordt gesteld om zijn dienstverlening, waar nodig,
hierop aan te passen.

6
7

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2016-2017, 34.725 XVI, nr. 7, lijst van vragen en
antwoorden vastgesteld 20 juni 2017, vraag 129.
Drugbeleid, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017-2018, 24.077, nr. 407, verslag van een
algemeen overleg vastgesteld 19 januari 2018, pagina 35.
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2.5
Looptijd Raamovereenkomst
In artikel 2.140, derde lid, van de Aanbestedingswet 2012 is het volgende bepaald: “De
looptijd van een raamovereenkomst is niet langer dan vier jaar, behalve in
uitzonderingsgevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn.”
De contractduur voor de Raamovereenkomst bedraagt voor ieder perceel zes jaar (vier
jaar met de mogelijkheid van verlenging van deze periode van maximaal twee maal met
maximaal twaalf maanden).
De Aanbestedende dienst acht een contractduur van langer dan vier jaar om de volgende
redenen gerechtvaardigd:
 de investeringen door de Opdrachtnemer in de proces- en productinnovatie; een
(nieuwe) Opdrachtnemer zal mogelijkerwijs alleen investeringen willen doen als er
voldoende terugverdienpotentieel is;
 de onzekerheden qua (jaarlijkse) afname van de hoeveelheid, in samenhang met
de investeringen, en de soort van zowel huidige als nieuwe variëteiten; de
investeringen (en afschrijvingen) door de Opdrachtnemer als gevolg van de
“Beleidsregels opiumwetontheffingen”, meer in het bijzonder de bijlage
‘Voorschriften voor de verbouw van cannabis voor medicinale doeleinden’ (Bijlage
B): dit betreft dan bijvoorbeeld het personeel en de opleiding, de gebouwen en de
faciliteiten, het gereedschap en de machines, de oogst, de verpakking, de opslag
en de distributie, de documentatie en de beveiliging;
 de investering in dit traject in de relatie tussen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer (“partnership”);
 de leveringszekerheid en het belang van de levering voor de Opdrachtgever en de
patiënten ter zake van cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit;
 de inkoopprijs van medicinale cannabis die voor de Opdrachtgever niet te sterk
mag fluctueren.
Ter zake van het niet sterk mogen fluctueren van de inkoopprijs van de medicinale
cannabis wordt opgemerkt dat de Opdrachtgever per 1 januari 2018 een
apotheekinkoopprijs hanteert voor medicinale cannabis van € 5,80 (exclusief BTW) per
gram8.
In bovengenoemde apotheekinkoopprijs zitten behalve de prijs voor de cannabis zelf ook
de kosten verwerkt van:
 het doorstralen van de cannabis;
 het verpakken van de cannabis;
 de laboratoriumanalyse van de cannabis;
 het verzenden van de cannabis en de administratieve afhandeling hiervan;
 de overheadkosten van de Opdrachtgever.
2.6
Samenvoegen Opdrachten
Per perceel, in zowel perceel 1 (Huidige variëteiten) als perceel 2 (Nieuwe variëteiten), is
er sprake van het samenvoegen van opdrachten.
In artikel 1.5, eerste lid, van de Aanbestedingswet is beschreven dat een aanbestedende
dienst opdrachten niet onnodig samenvoegt. Alvorens samenvoeging plaatsvindt, wordt
in ieder geval acht geslagen op:
a) de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op
de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het midden- en
kleinbedrijf;

8

Vragen lid Bergkamp aan de minister voor Medische Zorg over het vergoeden en/of verlagen van de prijs van
medicinale cannabis, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017-2018, Aanhangsel, nr. 651,
11 december 2017, antwoord op vraag 4.
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b) de organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging van de
opdrachten voor de aanbestedende dienst en de ondernemer;
c) de mate van samenhang van de opdrachten.
Ad a
In casu kun je je afvragen of er sprake is van een relevante interne markt binnen de
Europese Unie, rekening houdende met bijvoorbeeld het product medicinale cannabis, de
omvang en structuur van deze “markt”, alsmede de vigerende wet- en regelgeving
(Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, de Opiumwet en de Beleidsregels
opiumwetontheffingen). Nederland is in de Europese Unie één van de weinige landen dat
medicinale cannabis produceert.
Het gaat hier om Opdrachten die veelal volgtijdelijk moeten worden uitgevoerd. Wanneer
dit door verschillende ondernemers zou worden uitgevoerd, dan kan de garantie van een
optimale levering/dienstverlening onder druk komen te staan.
De omvang van de Opdracht maakt dat deze voor perceel 1 (Huidige variëteiten)
alsmede voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten) ook zonder verdere subperceelopdeling
toegankelijk is voor het midden- en kleinbedrijf.
Ad b
Het samenvoegen van deze Opdrachten bij één onderneming is gelegen in:
1. de te leveren kwaliteit en continuïteit ten aanzien van de
leveringen/dienstverlening (de Opdracht behelst een diversiteit aan
werkzaamheden die vaak gecombineerd en in onderlinge samenhang zullen
moeten worden uitgevoerd);
2. de organisatorische verantwoordelijkheid (bij problemen niet afschuiven van
verantwoordelijkheid tussen meerdere ondernemers binnen verschillende
percelen);
3. efficiencyoverwegingen (de Opdrachtgever wil gedurende de contractfase totale
ontzorging).
Ad c
De verschillende onderwerpen van deze Aanbesteding vertonen een sterke mate van
samenhang. Klantgericht en resultaatgericht zijn sleutelwoorden voor de Aanbestedende
dienst voor wat betreft de organisatorische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
deze geïntegreerde Opdracht per perceel.
Het bovenstaande maakt dat de Aanbestedende dienst de Opdrachten per perceel, dus
voor perceel 1 (Huidige variëteiten) en perceel 2 (Nieuwe variëteiten), samenvoegt.
2.7
Geen indeling in subpercelen
Worden meerdere opdrachten samengevoegd, dan dient deze opdracht vervolgens in
percelen te worden gesplitst (artikel 1.5, derde lid, van de Aanbestedingswet 2012).
Bij deze Aanbesteding heeft de Aanbestedende dienst gekozen voor een opdeling in twee
percelen, namelijk perceel 1 (Huidige variëteiten) en perceel 2 (Nieuwe variëteiten).
De Aanbestedende dienst acht een verdere opdeling in subpercelen bij zowel perceel 1
(Huidige variëteiten) als perceel 2 (Nieuwe variëteiten) niet passend:
1. gezien de aard, de onduidelijke omvang en de periode van de
leveringen/dienstverlening;
2. omdat splitsing in subpercelen tot gevolg heeft dat meerdere contracten met
verschillende Opdrachtnemers zouden kunnen worden afgesloten waardoor risico’s
kunnen ontstaan uit de afstemming van de uitvoering (inzet is juist een
slagvaardige aansturing) van de verschillende subpercelen;
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3. in het kader van contractbeheer en leveranciersmanagement dient de
Opdrachtgever rekening te houden met extra werk zoals bijvoorbeeld
administratie, communicatie en toezicht.
Het bovenstaande maakt dat de Aanbestedende dienst niet voor een opdeling in
subpercelen bij zowel perceel 1 (Huidige variëteiten) als perceel 2 (Nieuwe variëteiten)
kiest.
2.8

(Inter)nationale wet- en regelgeving

2.8.1 Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen
Op grond van artikel 28 van het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 1963, 81), zoals gewijzigd bij het
op 25 maart 1972 te Genève tot stand gekomen Protocol tot wijziging van dat verdrag
(hierna: Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen), dient een verdragsstaat die
de verbouw van de cannabisplant toelaat voor de productie van cannabis of
cannabishars, daarop de bepalingen van toezicht van artikel 23 toe te passen.
Een uitgangspunt van dit verdrag is dat het gebruik van verdovende middelen beperkt
wordt tot het gebruik voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden en waarbij
maatregelen worden genomen ter verzekering van een voortdurende internationale
samenwerking en een voortdurend internationaal toezicht voor het bereiken van de
doelstellingen.
Artikel 23, tweede lid, van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen
verplicht de betreffende verdragsstaat tot het oprichten en in stand houden van één of
meer regeringsbureaus om de navolgende, vereiste werkzaamheden uit te voeren:
a. het regeringsbureau geeft de gebieden aan waarin, en de stukken land waarop,
de verbouw van de cannabis voor de productie van cannabis of cannabishars is
toegelaten;
b. alleen verbouwers die een desbetreffende vergunning van het regeringsbureau
hebben ontvangen zijn gerechtigd de verbouw uit te oefenen;
c. in elke vergunning wordt de oppervlakte van het land waarop de verbouw is
toegelaten vermeld;
d. alle verbouwers van cannabis zijn verplicht hun gehele oogst aan het
regeringsbureau af te leveren. Het regeringsbureau dient deze oogst zo spoedig
mogelijk aan te kopen en in daadwerkelijk bezit te nemen, doch niet later dan vier
maanden na beëindiging van de oogstwerkzaamheden;
e. met betrekking tot cannabis heeft het regeringsbureau onder meer het alleenrecht
van invoer, uitvoer, groothandel en het aanhouden van voorraden.
De Staat der Nederlanden is partij bij het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende
middelen.
2.8.2 Opiumwet
Op grond van de Opiumwet is het in beginsel verboden om middelen die op lijst I of II
van deze Opiumwet staan:
 binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
 te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of
te vervoeren;
 aanwezig te hebben;
 te vervaardigen.
In bepaalde gevallen is er een ontheffing hiervan mogelijk, bijvoorbeeld voor medicinaal
gebruik.
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Artikel 2, respectievelijk artikel 3 van de Opiumwet verbiedt het binnen en buiten het
grondgebied van Nederland brengen, telen, bereiden, verwerken, verkopen, afleveren,
verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en vervaardigen van substanties die onder het
regime van lijst I of lijst II van de wet vallen (opiumwetmiddelen). Krachtens artikel 6,
eerste lid, van de Opiumwet kan de minister voor Medische Zorg en Sport op aanvraag
een ontheffing verlenen voor het verrichten van één of meer handelingen met
opiumwetmiddelen.
Artikel 8 van de Opiumwet bepaalt wanneer een ontheffing kan worden verleend. Een
ontheffing kan op grond van artikel 8, tweede lid, van de Opiumwet, worden verleend of
verlengd indien de aanvrager deze nodig heeft voor het telen van cannabis krachtens een
overeenkomst met de minister voor Medische Zorg en Sport. Bij het beslissen over
ontheffingsaanvragen krachtens artikel 8, tweede lid, is artikel 8i van de Opiumwet van
toepassing.
Opiumwetontheffingen met betrekking tot cannabis, cannabishars of de preparaten
daarvan worden behandeld door het BMC, dat sinds 1 januari 2001 in mandaat optreedt
als regeringsbureau in de zin van artikel 28, juncto artikel 23, van het Enkelvoudig
Verdrag inzake verdovende middelen.
2.8.3 Beleidsregels opiumwetontheffingen
Met het oog op het beslissen op aanvragen voor een opiumwetontheffing zijn de
Beleidsregels opiumwetontheffingen (Bijlage B) opgesteld.
De Beleidsregels opiumwetontheffingen bevatten een uitwerking van de in de Opiumwet
genoemde criteria die worden gehanteerd bij de beslissing op een aanvraag voor een
ontheffing. Tevens geven zij aan welke beperkingen en voorschriften aan een ontheffing
(kunnen) worden verbonden. Ook worden de tarieven genoemd, die verbonden zijn aan
het verkrijgen van een ontheffing.
In hoofdstuk 5 van de Beleidsregels opiumwetontheffingen is verder bepaald dat
aanvragers van een opiumwetontheffing in het kader van bestuurlijke preventie van
criminaliteit aan een veiligheidsonderzoek kunnen worden onderworpen, waarbij onder
meer wordt verzocht administratieve en financiële gegevens middels jaarverslagen met
toelichting over te leggen en een zogenoemde Verklaring omtrent het gedrag van de
aanvrager – dan wel – bij rechtspersonen – van de bestuurlijke en feitelijke
leidinggevenden van de rechtspersoon.
De Aanbestedende dienst moet in staat worden gesteld zich te beschermen
tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd, zowel wat
betreft zijn bestuurlijke rol bij het verlenen van vergunningen, als in zijn
civielrechtelijke rol als contractspartij bij aanbestedingen. Vandaar dat een
integriteitsonderzoek als bedoeld in de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) onderdeel kan uitmaken van de
screening. Als dit middel wordt ingezet, zal dit in de verificatiefase geschieden,
waarbij de uitkomst pas op zijn vroegst na circa acht weken, derhalve in de
gunningsfase, bekend zal zijn.
De ondernemer over wie een dergelijk advies is gevraagd, wordt door de
Aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.
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2.8.4 Wet Bibob
De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
geeft bestuursorganen een extra instrument in handen om de integriteit te controleren
van partners met wie zij zaken doen, bijvoorbeeld via een aanbesteding.
Met het toepassen van de Wet Bibob kan de Aanbestedende dienst respectievelijk de
Opdrachtgever een vergunning weigeren of intrekken, of afzien van het aangaan c.q.
beëindigen van een privaatrechtelijke overeenkomst, als ernstige mate van gevaar is dat
de vergunning of overeenkomst mede gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen, of
om uit strafbare feiten verkregen op geld waardeerbare voordelen te benutten.
De Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever kan het Landelijk Bureau Bibob om een
advies vragen over het risico, maar de Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever dient
eerst zelf de integriteit van de onderneming of persoon met wie men zaken wil doen c.q.
doet te onderzoeken.
Informatie eerder onderzoek Landelijk Bureau Bibob
Om de informatiepositie van een bestuursorgaan nog verder te verbeteren, is de
bevoegdheid van het Landelijk Bureau Bibob om gegevens aan bijvoorbeeld de
Aanbestedende dienst te verstrekken verruimd. De Aanbestedende dienst of de
Opdrachtgever kan bij het Landelijk Bureau Bibob opvragen of over de Gegadigde of de
Opdrachtnemer in de afgelopen twee jaar eerder een advies is uitgebracht, en zo ja,
welke conclusie het advies had (ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, geen gevaar).
De gegevens kunnen een indicatie zijn voor het starten van een Bibob-onderzoek. De
informatie is niet voldoende om direct tot een negatieve beslissing over te gaan. De
Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever zal eerst opnieuw het eigen onderzoek
moeten uitvoeren en zo nodig opnieuw een Bibob-advies moeten aanvragen, voordat er
een besluit wordt genomen.
Advies inwinnen bij Landelijk Bureau Bibob
De Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever kan van de Wet Bibob gebruikmaken als
reguliere regelgeving onvoldoende aanknopingspunten biedt om een aanvraag te
weigeren of in te trekken. In dat geval onderzoekt de Aanbestedende dienst of de
Opdrachtgever de achtergrond van een onderneming of persoon. Als na het eigen
onderzoek vragen blijven bestaan over de integriteit van de betrokkenen kan de
Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever een Bibob-advies bij het Landelijk Bureau
Bibob aanvragen.
De afhandelingstermijn van een Bibob-advies door het Landelijk Bureau Bibob is acht
weken, met een verlengingsmogelijkheid van vier weken.
Verplicht gebruik Bibob-vragenlijsten bij eigen onderzoek
Het aanvragen van een Bibob-advies bij het Landelijk Bureau Bibob is een zwaar middel.
Gelet hierop mag het middel pas worden ingezet nadat de Aanbestedende dienst c.q. de
Opdrachtgever eigen onderzoek heeft verricht. Het gebruik van de Bibob-vragenlijsten bij
het eigen onderzoek is sinds 1 november 2013 verplicht.
Het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob start met het stellen van specifieke
vragen aan de Gegadigde of de Opdrachtnemer. Om te zorgen voor een uniforme
toepassing van de Wet Bibob heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid
vragenformulieren vastgesteld die de Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever moet
gebruiken.
Per Bibob-zaak selecteert de Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever de vragen die
van toepassing zijn (soort branche, beschikking of overeenkomst, natuurlijke persoon of
rechtspersoon enzovoorts).
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DEEL II:
3.

WAAR MOET U AAN VOLDOEN

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

3.1
Inleiding
U leest in dit hoofdstuk welke Eisen de Aanbestedende dienst aan Gegadigden stelt om te
bepalen of een Opdrachtnemer geschikt is om de Opdracht uit te voeren. De
Aanbestedende dienst hanteert Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen.
Via het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) geeft u aan of de
Uitsluitingsgronden wel of niet op u van toepassing zijn en of u voldoet aan de
Geschiktheidseisen.
Het UEA is een pdf-document dat de Aanbestedende dienst voor een deel heeft ingevuld.
De rest moet u nog aanvullen. U ondertekent het document en levert Bijlage 2A (Uniform
Europees Aanbestedingsdocument) voor perceel 1 (Huidige variëteiten) en/of Bijlage 2B
(Uniform Europees Aanbestedingsdocument) voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten) in bij
uw Verzoek tot deelname via TenderNed.
3.2
Uitsluitingsgronden
In Deel III van het UEA leest u welke Uitsluitingsgronden gelden voor deze Aanbesteding.
Uw Verzoek tot deelname is ongeldig als één van de Uitsluitingsgronden van toepassing
is. De Aanbestedende dienst sluit de Gegadigde dan met zijn Verzoek tot deelname uit
van verdere deelname aan deze Aanbesteding.
De Aanbestedende dienst deelt de Uitsluitingsgronden op in drie verschillende
soorten:
Deel III.A: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen.
Deel III.B: Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale
premies.
Deel III.C: Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflict of beroepsfouten.
Geef een toelichting bij Uitsluitingsgronden die op u van toepassing zijn.
Is een Uitsluitingsgrond op u van toepassing als vermeld in afdeling 2.3.5 van de
Aanbestedingswet 2012? Indien u van mening bent dat een wettelijke uitzondering van
toepassing is dan verzoekt de Aanbestedende dienst u dit aan te geven en gemotiveerd
te onderbouwen.
Proportionaliteitstoets.
De Aanbestedende dienst kan afzien van de toepassing van de Uitsluitingsgronden:
 als de uitsluiting kennelijk onredelijk zou zijn (artikel 2.86a van de
Aanbestedingswet 2012);
 als u voldoende maatregelen heeft genomen om uw betrouwbaarheid aan te
tonen (artikel 2.87a van de Aanbestedingswet 2012);
 om dwingende redenen van algemeen belang (artikel 2.88 van de
Aanbestedingswet 2012);
 indien naar oordeel van de Aanbestedende dienst de uitsluiting niet proportioneel
is met het oog op de tijd die is verstreken sinds de veroordeling en gelet op het
voorwerp van de Opdracht (artikel 2.88 van de Aanbestedingswet 2012).
Schrijft u in als Combinatie of met Onderaannemers?
Wanneer u als Combinatie of met onderaannemers inschrijft, worden de
Uitsluitingsgronden op elke onderneming toegepast.
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3.3
Geschiktheidseisen
Geschiktheidseisen zijn Eisen aan uw technische bekwaamheid, beroepsbekwaamheid en
beroepsbevoegdheid.
U leest hieronder welke Geschiktheidseisen gelden voor deze Aanbesteding. Uw Verzoek
tot deelname is ongeldig als u niet aan de Geschiktheidseisen voldoet. De Aanbestedende
dienst sluit de Inschrijving dan uit van verdere deelname aan de Aanbesteding.
3.3.1 Technische uitrusting en kwaliteitsmaatregelen
De Gegadigde beschikt over de technische uitrusting om de kwaliteit te kunnen
waarborgen.
Teeltlocatie in Nederland
Zoals uiteengezet in paragraaf 1.2.1 van deze Selectieleidraad volgt mede uit het
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen dat een in een andere lidstaat
gevestigde onderneming die interesse heeft in de onderhavige opdracht, een
teeltlocatie in Nederland dient te hebben. Volgens dit Verdrag dient een lidstaat die de
teelt van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden toestaat een
nationaal regeringsbureau in te richten. Dit bureau dient bepaalde werkzaamheden uit te
voeren met het oog op toezicht op de verbouw van in casu medicinale cannabis. De
bevoegdheden van het regeringsbureau (BMC) een de toezichthoudende instantie
(Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg in oprichting) zijn beperkt tot het Nederlands
grondgebied,
Indien de teelt in een andere lidstaat plaatsvindt, kan het Nederlandse nationale
regeringsbureau (BMC) geen toezicht uitoefenen. Ook al is er sprake van het telen van
medicinale cannabis in een ander land met een nationaal regeringsbureau, daarbij komt
dat het exporteren van medicinale cannabis (1) een behoorlijke administratieve
rompslomp vanwege grensoverschrijdend vervoer met zich meebrengt, (2) fysieke
controles door BMC op de plaats van bestemming noodzakelijk zijn, (3) kostenverhogend
kan werken en (4) uit beveiligingsoverwegingen ongewenst is. Laat staan als in een
ander land geen sprake is van een nationaal regeringsbureau.
De Nederlandse overheid staat de teelt van cannabis voor medicinale doeleinden onder
zeer stringente voorwaarden toe. Reeds jaren bestaat er voor bedrijven of instanties die
activiteiten willen verrichten met de in de Opiumwet bedoelde middelen de mogelijkheid
om bij BMC een ontheffing aan te vragen waarbij een uitgebreide screening (inclusief een
integriteitsonderzoek in het kader van de Wet Bibob 9) van de aanvrager onderdeel van
de selectieprocedure uitmaakt. In sommige gevallen kan BMC besluiten screening
achterwege te laten als het een aanvraag betreft van een instelling waarvan de
betrouwbaarheid op voorhand kan worden aangenomen.
Zo nodig worden ook andere bij de aanvraag of bij de teelt betrokken (rechts)personen
gescreend. Op deze manier kan de Aanbestedende dienst of de Opdrachtgever het risico
van het verdwijnen van (medicinale) cannabis naar andere (illegale) markten zo klein
mogelijk maken.
Perceel 1 (Huidige variëteiten)
De Geselecteerde(n) die wordt c.q. worden uitgenodigd tot het doen van een
Inschrijving, dienen bij hun Inschrijving onder meer aan te tonen dat zij over een
teeltlocatie in Nederland beschikken, met een productiecapaciteit voor perceel 1 (Huidige
variëteiten) van minimaal 500 kilo gedroogde medicinale cannabis op jaarbasis (dit
aantal kilo’s is een gemiddelde van de afzetcijfers van de afgelopen zeven jaren, zoals
genoemd in paragraaf 2.4), welke teeltlocatie moet voldoen aan hetgeen bepaald onder
9

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
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artikel 4 van de bijlage bij de Beleidsregels opiumwetontheffingen: voorschriften voor de
verbouw van cannabis voor medicinale doeleinden.
Perceel 2 (Nieuwe variëteiten)
De Geselecteerde(n) die wordt c.q. worden uitgenodigd tot het doen van een
Inschrijving, dienen bij hun Inschrijving onder meer aan te tonen dat zij over een
teeltlocatie in Nederland beschikken, met een productiecapaciteit voor perceel 2 (Nieuwe
variëteiten) van minimaal 50 kilo (dit aantal kilo’s is gebaseerd op de eerste jaarafzet
van BMC in 2003-2004) gedroogde medicinale cannabis op jaarbasis, welke teeltlocatie
moet voldoen aan hetgeen bepaald onder artikel 4 van de bijlage bij de Beleidsregels
opiumwetontheffingen: voorschriften voor de verbouw van cannabis voor medicinale
doeleinden.
In de selectiefase zal na indiening van het Verzoek tot deelname voor het desbetreffende
perceel door een onafhankelijk consultant kwaliteitsbeheer een audit bij een
bedrijfsbezoek van de teeltlocatie uitgevoerd worden, waarbij rekening wordt gehouden
met het feit of er al dan niet daadwerkelijk medicinale cannabis wordt geproduceerd op
deze locatie. Het volgende is hierbij van belang:
 er dient een plattegrond aanwezig te zijn en een korte omschrijving van de
beveiliging van de locatie opgemaakt te zijn;
 de aanvullende gemeentelijke eisen moeten in kaart zijn gebracht en hieraan
moet uiterlijk drie maanden na de door de Aanbestedende dienst te nemen
definitieve Gunningsbeslissing volledig aan voldaan te zijn; deze aanvullende
eisen en de gegevens van de contactpersoon van de gemeente dienen bij de audit
overlegd te worden;
 indien de teeltlocatie nog niet is ingericht:
o een plan van aanpak dient opgesteld te zijn voor het kunnen verrichten
van de proefteelt;
o de gemeente dient een bouwvergunning voor de teeltlocatie te hebben
verstrekt;
o de bouwplannen dienen gereed te zijn, ondersteund door tekeningen van
de architect.
Kwaliteitsborgingsysteem
Voor een constante kwaliteit van medicinale cannabis is een toereikend
kwaliteitsborgingsysteem vereist in de stappen die voorafgaan aan het vervaardigen van
het werkzame farmaceutische bestanddeel. Dit betreft de stappen telen, oogsten en
primair bewerken. Om die reden dient de Gegadigde te beschikken over een
kwaliteitsborgingsysteem dat voldoet aan het bepaalde in de bij de Beleidsregels
opiumwetontheffingen behorende bijlage “Voorschriften voor de verbouw van cannabis
voor medicinale doeleinden”. In de selectiefase gaat het dan bij de uit te voeren audit
door een onafhankelijke consultant kwaliteitsbeheer, welke zal geschieden conform
Bijlage C (Voorbeeld checklist kwaliteitsmanagementsysteem) om het overleggen van
een kwaliteitshandboek waarin de verschillende processen zijn beschreven.
De in deze bijlage genoemde voorschriften zijn afgeleid van “Points to Consider on Good
Agricultural and Collection Practice for Starting Materials of Herbal Origin”
(EMEA/HMPWP/31/99 rev. 2) van de Working Group on Herbal Products van het
European Medicines Evaluation Agency (EMEA).
In de selectiefase zal na indiening van het Verzoek tot deelname en wanneer de
Gegadigde niet reeds op een Eis is uitgesloten voor het desbetreffende perceel door een
onafhankelijke consultant kwaliteitsbeheer een audit bij een bedrijfsbezoek van de
teeltlocatie uitgevoerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met het feit of er al dan
niet daadwerkelijk medicinale cannabis wordt geproduceerd wordt op deze locatie.
Bij deze audit op het kwaliteitsborgingssysteem is het volgende van belang:

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit

22 van 47



er dient een procedure voor de omgang met de Opiumwetmiddelen beschreven te
zijn; in deze procedure dienen alle aspecten aan bod te komen die voor uw
onderneming van toepassing zijn zoals:
o bestellen;
o controle van leveranciers;
o ontvangst goederen;
o opslag goederen;
o toegangsregels opslag;
o verkoop;
o controle van afnemers;
o orderpicking en controle;
o vernietiging;
o productie;
o distributie (GDP controlled substances kan een goed startpunt zijn);
o vervoer;
o diefstal, vermissing;
o teelt.

In de UEA (Bijlage 2A) voor perceel 1 (Huidige variëteiten) en (Bijlage 2B) voor perceel 2
(Nieuwe variëteiten) verklaart de Gegadigde dat zijn onderneming voldoet aan de
gestelde eisen met betrekking tot technische- en beroepsbekwaamheid, zijnde de
teeltlocatie in Nederland en het kwaliteitsborgingsysteem.
3.3.2 Verklaring omtrent het gedrag
Bij een Verzoek tot deelname dient de Gegadigde een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) te verstrekken, namens de minister van Justitie en Veiligheid afgegeven door
Dienst Justis.
Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van een
natuurlijk persoon of een rechtspersoon en zijn bestuurders, vennoten, maten of
beheerders. Daarbij wordt het belang van de aanvrager afgewogen tegen het risico voor
de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan wordt
verklaard of al dan niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon of
rechtspersonen en wordt de VOF geweigerd respectievelijk verstrekt.
Indien de Gegadigde een rechtspersoon is dient de VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
(Bijlage 3A) voor perceel 1 en (Bijlage 3B) voor perceel 2 bij zijn Verzoek tot deelname
te worden verstrekt.
Voor de Gegadigde die een natuurlijke persoon is, dient de VOG voor natuurlijke
personen (VOG NP)(Bijlage 4A) voor perceel 1 (Huidige Variëteiten) en (Bijlage 4B) voor
perceel 2 (Nieuwe variëteiten) bij zijn Verzoek tot deelname te worden verstrekt.
Als Bijlage D treft u tevens een brochure aan, welke van toepassing is op natuurlijke
personen. Een Gegadigde is zelf verantwoordelijk voor een geldige VOG.
Een VOG moet betrekking hebben op de actuele situatie van de Gegadigde. Een VOG
mag in elk geval niet eerder zijn afgegeven dan zes maanden vóór de datum van
publicatie van deze aanbesteding. Het origineel van de VOG dient te worden verstrekt,
dan wel een door Dienst Justis gewaarmerkt afschrift daarvan.
Indien een Verzoek tot deelname geschiedt door een Combinatie, dient door iedere
Combinant afzonderlijk een VOG te worden verstrekt.
Indien de Gegadigde zich met betrekking tot het voldoen aan de Geschiktheidseisen
genoemd in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2, beroept op andere natuurlijke of
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rechtspersonen, dient tevens een VOG afgegeven aan elk van deze natuurlijke of
rechtspersonen te worden verstrekt.
Indien een Gegadigde niet is gevestigd in Nederland kan een met de VOG vergelijkbare
verklaring (zulks ter beoordeling van de Aanbestedende dienst) afgegeven door een
daartoe bevoegde autoriteit in het land van vestiging, worden verstrekt.
Voor meer informatie hieromtrent zie “Beleidsregels 2013 voor het beoordelen van
aanvragen ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke
personen en rechtspersonen.” (Bijlage E).
Let op:
Bij het indienen van het Verzoek tot deelname zal de Aanbestedende dienst overgaan tot
het verifiëren van de Verklaring omtrent Gedrag (NP en/of RP), die namens de minister
van Justitie en Veiligheid is afgegeven door Dienst Justis.
Een niet tijdig ingediende VOG leidt automatisch tot een knock-out en wordt dus
uitgesloten van verdere beoordeling van het Verzoek tot deelname.
De Gegadigde moet er rekening mee houden dat de aanvraag van een VOG bij Dienst
Justis een behandelingsduur kan hebben van circa acht weken.

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit

24 van 47

DEEL III:

WAT IS BELANGRIJK EN HOE WORDT HET BEOORDEELD

4.
Beoordeling van uw Verzoek tot deelname
In dit hoofdstuk leest u op welke manier de Aanbestedende dienst uw Verzoek tot
deelname beoordeelt.
4.1
Beoordeling
De Aanbestedende dienst beoordeelt uw Verzoek tot deelname per perceel op de
Geschiktheidseisen en de Uitsluitingsgronden.
Zowel de Uitsluitingsgronden als de Geschiktheidseisen staan hieronder vermeld.
Perceel 1 (Huidige variëteiten)
Nr
1.

Uitsluitingsgronden en
Geschiktheidseisen
Algemene gegevens en
Uitsluitingsgronden

2.

Geschiktheidseisen:
 technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid
 beroepsbevoegdheid

3.

Technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden

Bewijs bijvoegen bij de
Inschrijving
Aanbiedingsformulier en
intentieverklaring Verzoek tot
deelname (Bijlage 1A)
UEA (Bijlage 2A – deel II en III)
UEA (Bijlage 2A – deel IV a)
Verklaring Omtrent het Gedrag RP –
aanvraagformulier), wanneer er sprake
is van een rechtspersoon (Bijlage 3A)
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen, wanneer er
sprake is van een natuurlijk persoon
(Bijlage 4A)
Verklaring onderaanneming (Bijlage
5A)
Holdingverklaring (Bijlage 6A)
UEA (Bijlage 2A)

Perceel 2 (Nieuwe variëteiten)
Nr
1.

Uitsluitingsgronden en
Geschiktheidseisen
Algemene gegevens en
Uitsluitingsgronden

2.

Geschiktheidseisen:
 technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid
 beroepsbevoegdheid

3.

Technische specificaties en
uitvoeringsvoorwaarden

Bewijs bijvoegen bij de
Inschrijving
Aanbiedingsformulier en
intentieverklaring Verzoek tot
deelname (Bijlage 1B)
UEA (Bijlage 2B – deel II en III)
UEA (Bijlage 2B – deel IV a)
Verklaring Omtrent het Gedrag RP –
aanvraagformulier), wanneer er sprake
is van een rechtspersoon (Bijlage 3B)
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen, wanneer er
sprake is van een natuurlijk persoon
(Bijlage 4B)
Verklaring onderaanneming (Bijlage
5B)
Holdingverklaring (Bijlage 5B)
UEA (Bijlage 2B)
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In de selectiefase zal na indiening van het Verzoek tot deelname voor het desbetreffende
perceel door een onafhankelijk consultant kwaliteitsbeheer een audit bij een
bedrijfsbezoek van de teeltlocatie en het kwaliteitsborgingsysteem uitgevoerd worden,
waarbij rekening wordt gehouden met het feit of er al dan niet daadwerkelijk medicinale
cannabis wordt geproduceerd.
Algemene gegevens en uitsluitingsgronden
De Gegadigde vult de algemene gegevens van zijn onderneming in op het UEA. Door
ondertekening van het UEA verklaart de Gegadigde dat op zijn onderneming geen
Uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De Gegadigde voegt de ingevulde en
ondertekende UEA toe als Bijlage 2A voor perceel 1 Huidige variëteiten) en Bijlage 2B
voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten) aan het Verzoek tot deelname.
Uitvoeringsvoorwaarden
Als Geschiktheidseis ten aanzien van uitvoeringsvoorwaarden geldt dat de Gegadigde in
staat is dat alle communicatie met de Aanbestedende dienst tijdens de Aanbesteding en
de uitvoering van de opdracht in de Nederlands taal te laten plaatsvinden.
Tevens is de Gegadigde bereid een Raamovereenkomst en een GAP-overeenkomst aan
te gaan, met uitsluiting van zijn algemene leverings-/betalingsvoorwaarden en andere
algemene en/of bijzondere voorwaarden van de zijde van de Gegadigde en/of zijn
branche.
10

4.2
Selectie Gegadigden
Er wordt door de Aanbestedende dienst per perceel geen limiet gesteld aan het minimum
c.q. maximum aantal geselecteerde Gegadigden dat wordt uitgenodigd voor het indienen
van een Inschrijving, mits ze aan de gestelde Geschiktheidseisen voldoen en geen
Uitsluitingsgronden op het Verzoek van deelname van toepassing zijn.
Bij de Inschrijvingsfase/gunningsfase wordt het gunningcriterium “beste prijskwaliteitverhouding” gehanteerd.
4.3
Selectiecriteria
Zoals u in paragraaf 4.2 van deze Selectieleidraad hebt kunnen lezen, wordt er door de
Aanbestedende dienst aan het aantal Gegadigden dat wordt uitgenodigd om een
Inschrijving per perceel in te dienen geen minimum of maximum gesteld.
De definitieve bepaling van het aantal Gegadigden per perceel dat wordt uitgenodigd
voor de Inschrijvingsfase/gunningsfase hangt af van de vaststelling van het aantal
Gegadigden dat op basis van de verzoeken tot deelname als geschikt door de
Aanbestedende dienst zal worden aangemerkt.

10

GAP: Good Agricultural Practice = kwaliteitsnormen voor de teelt van gewassen.
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DEEL IV:

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE EN HOE DIENT U UW VERZOEK TOT
DEELNAME IN

5.
Hoe verloopt de procedure
In dit hoofdstuk leest u alles over de aanbestedingsprocedure. U krijgt een overzicht van
de planning. Elke stap wordt vervolgens kort toegelicht. U leest in dit hoofdstuk ook wie
uw Contactpersoon is en hoe u vragen kunt stellen.
5.1
De Aanbesteding
Iedere belangstellende Ondernemer mag zich aanmelden voor deze Aanbesteding. De
Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een niet-openbare procedure als bedoeld in
paragraaf 3.2.1.3 van de Aanbestedingswet 2012 om de volgende redenen:
 de moeite die de Inschrijvers moeten getroosten om de Inschrijving op te stellen
respectievelijk te beoordelen niet in verhouding staan tot de omvang van de
Opdracht;
 de technische bekwaamheid is voor de Aanbestedende dienst van groot belang.
De niet-openbare procedure bestaat uit twee fases: eerst een selectiefase en daarna de
Inschrijvingsfase/gunningsfase. De selectiefase houdt in dat elke belangstellende
Ondernemer na publicatie van de aankondiging een Verzoek tot deelname zou kunnen
indienen (fase 1). Op basis van de criteria opgenomen in deze Selectieleidraad
(Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen) wordt bepaald of Gegadigden uitgenodigd
worden voor het indienen van een Inschrijving.
In de Inschrijvingsfase/gunningsfase kunnen de Geselecteerden die daartoe worden
uitgenodigd een Inschrijving indienen (fase 2). Kijk voor meer informatie over Europees
aanbesteden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden.
Bij deze Aanbesteding gaat het om leveringen/diensten met de volgende CPVcode.
Deze Opdracht betreft leveringen/diensten in de zin van artikel 1 van de
Aanbestedingswet 2012. Daarbij wordt de volgende CPV-code gehanteerd: 33600000-6
(farmaceutische producten).
5.2
TenderNed aanbestedingstool
Deze Aanbesteding wordt geheel digitaal uitgevoerd in de TenderNed aanbestedingstool.
Zie http://www.tenderned.nl. Dat betekent dat de publicatie via TenderNed openbaar
wordt gemaakt en dat de Verzoeken tot deelname, respectievelijk de Inschrijvingen
digitaal, worden ingediend via TenderNed.
Let op!
Sinds 27 juni 2015 kunnen de (Potentiële) Nederlandse Gegadigden, respectievelijk de
(Potentiële) Inschrijvers, op TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning. Zonder
eHerkenning heeft de (Potentiële) Gegadigde, respectievelijk de (Potentiële) Inschrijver,
geen toegang meer tot de gegevens van zijn/haar onderneming en kan niet worden
deelgenomen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een
persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan bij
een erkende leverancier (doorlooptijd één à vijf werkdagen).
Zie voor een toelichting op de wijze waarop een Verzoek tot deelname, respectievelijk
een Inschrijving, ingediend kan worden via TenderNed de onderstaande link. Hierin staat
stapsgewijs beschreven hoe het digitale proces in zijn werk gaat.
http://www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-TenderNed.
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Daarnaast kunnen Potentiële Gegadigden, respectievelijk de Potentiële Inschrijvers, de
eGids raadplegen via: http://www.TenderNed.nl/egids/ON.
Tenslotte is bijgevoegd als Bijlage bij deze Selectieleidraad, Bijlage F (Stappenplan
digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed).
Indien een (Potentiële) Gegadigde, respectievelijk een (Potentiële) Inschrijver van alle
berichten en communicatie met betrekking tot deze Aanbesteding op de hoogte wil
worden gehouden, dan dient deze de groene knop “houd mij op de hoogte” in TenderNed
aan te vinken.
De Aanbestedende dienst en/of UBR|HIS zijn niet aansprakelijk voor storingen in
TenderNed.
5.3
Contactpersoon
Vanuit UBR|HIS zal tijdens deze Aanbesteding één contactpersoon optreden, te weten de
heer mr. R.H.M. Luijckx, senior inkoopadviseur.
Alle communicatie met betrekking tot deze Aanbesteding verloopt via TenderNed gericht
aan deze Contactpersoon van UBR|HIS. Het is niet toegestaan (andere) functionarissen
van de Aanbestedende dienst en/of UBR|HIS (rechtstreeks) te benaderen met betrekking
tot deze Aanbesteding. Overtreding van dit verbod kan tot uitsluiting van verdere
deelname aan deze Aanbesteding en terzijdelegging van het Verzoek tot deelname
leiden.
5.4
Planning Aanbesteding
Hieronder is een globale weergave van de planning van deze Aanbesteding opgenomen.
Aan deze planning kan de (Potentiële) Gegadigde geen rechten ontlenen.
Op woensdag 28 februari 2018 heeft de Aanbestedende dienst een aankondiging voor
deze Europese Aanbesteding verzonden via de aanbestedingstool van TenderNed
(http://www.tenderned.nl) ter publicatie in het supplement op het publicatieblad van de
Europese Unie (TED)(http://www.ted.europa.eu).
Met het verzenden van deze aankondiging is de Aanbesteding formeel van start gegaan.
Planning
Indienen vragen en melden van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in de
Selectieleidraad (inclusief bijlagen) alsmede het
uiten van bezwaren tegen de inhoud van de
Selectieleidraad (ronde 1)
Publiceren Nota van Inlichtingen selectiefase
(ronde 1)
Indienen vragen en melden van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in de Nota van
Inlichtingen (ronde 1)
Publiceren Nota van Inlichtingen selectiefase
(ronde 2)
Indienen Verzoek tot deelname
Bekendmaking voornemen tot selectie
Verificatie gegevens Gegadigden
Afloop vervaltermijn selectiefase
Verzending Beschrijvend document naar
Geselecteerden

Uiterste datum
Maandag 26 maart 2018 (10.00 uur)

Maandag 23 april 2018
Donderdag 3 mei 2018 (10.00 uur)

Maandag 28 mei 2018
Maandag 18 juni 2018 (10.00 uur)
Maandag 27 augustus 2018
Maandag 3 september 2018
Maandag 17 september 2018 (23.59 uur)
Dinsdag 18 september 2018
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Indienen vragen en melden van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in het
Beschrijvend document (inclusief bijlagen)
alsmede het uiten van bezwaren tegen de inhoud
van het Beschrijvend document (inclusief
bijlagen)
Publiceren Nota van Inlichtingen gunningsfase
Indienen Inschrijving11
Indienen variëteiten (proefteelt 1)
Indienen variëteiten (proefteelt 2)
Indienen variëteiten (proefteelt 3)
Bekendmaken voornemen tot gunning
Afloop vervaltermijn gunningsfase
Verwachte ingangsdatum Raamovereenkomst

Dinsdag 2 oktober 2018 (10.00 uur)

Dinsdag 30 oktober 2018
Dinsdag 20 november 2018 (10.00 uur)
Woensdag 8 mei 2019
Woensdag 3 juli 2019
Woensdag 28 augustus 2019
Maandag 30 september 2019
Maandag 21 oktober 2019 (23.59 uur)
Vrijdag 1 november 2019

5.5
Inlichtingen
Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele
aspecten rond deze Aanbesteding kunnen uitsluitend via de berichtenmodule in
TenderNed geschieden door middel van Bijlage G (Vragen – Nota van Inlichtingen;
Wordversie).
Vragen kunnen uitsluitend via TenderNed middels Bijlage G (Vragen - Nota van
Inlichtingen; wordversie) worden gesteld en dienen uiterlijk op maandag 26 maart
2018 (10.00 uur) voor ronde 1, en uiterlijk op donderdag 3 mei 2018 (10.00 uur)
voor ronde 2, die alleen betrekking mogen hebben op de Nota van Inlichtingen (ronde 1),
in het bezit te zijn van de Contactpersoon van deze Aanbesteding. Vragen die op een
andere wijze worden gesteld, worden in beginsel niet beantwoord.
De Potentiële Gegadigde mag in de vraagstelling geen gebruik maken van bedrijfsnamen,
productnamen en andere aan uw Onderneming gerelateerde namen.
De vragen zullen met bijbehorende antwoorden geanonimiseerd in een Nota van
Inlichtingen via de berichtenmodule in TenderNed worden gepubliceerd. De Nota van
Inlichtingen voor ronde 1 wordt uiterlijk op maandag 23 april 2018, en voor ronde 2
uiterlijk op maandag 28 mei 2018, aan alle Potentiële Gegadigden ter beschikking
gesteld. Alle Potentiële Gegadigden ontvangen hiervan een notificatie via e-mailbericht
dat de Nota van Inlichtingen beschikbaar is via TenderNed.
De Aanbestedende dienst ontvangt vragen bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium
van deze Aanbesteding.
Let op!
Het is in TenderNed technisch mogelijk gedurende de gehele indieningstermijn vragen in
te dienen via de “vraag en antwoord module”. Verzoeken om nadere informatie met
betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten inzake deze Aanbesteding dienen
echter uitsluitend te geschieden door middel van Bijlage I (Vragen – Nota van
Inlichtingen). Vragen die na maandag 26 maart 2018 (10.00 uur) voor ronde 1, en
na donderdag 3 mei 2018 (10.00 uur) voor ronde 2, en niet via Bijlage G (Vragen –
Nota van Inlichtingen) worden ingediend, worden in beginsel niet beantwoord, tenzij dit
voor alle Potentiële Gegadigden van wezenlijk belang is voor het indienen van een
passend Verzoek tot deelname.
Een Potentiële Gegadigde kan naar aanleiding van de contractvoorwaarden vragen stellen
en/of tekstsuggesties indienen alleen in de Inschrijvingsfase/gunningsfase.
11

Dit betreft de papieren Inschrijving met de Subgunningscriteria “Plan van aanpak” en “Prijs”.
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Het staat de Aanbestedende dienst vrij om al dan niet op deze tekstsuggesties in te
gaan. De Aanbestedende dienst zal bij de Nota van Inlichtingen aangeven of de
tekstsuggesties worden geaccepteerd en in de Inschrijvingsfase/gunningsfase in de
concept Raamovereenkomst en de concept GAP-overeenkomst worden verwerkt.
Op eventueel door andere medewerkers/vertegenwoordigers van de Aanbestedende
dienst en/of de UBR|HIS gegeven informatie kan een Potentiële Gegadigde zich niet
beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor
beschreven is verstrekt.
NB:

Na publicatie van de (laatste) Nota van Inlichtingen wordt verondersteld dat alle
aanbestedingsdocumenten voor alle Potentiële Gegadigden duidelijk zijn en dat
alle Potentiële Gegadigden, mits zij aan de gestelde Eisen voldoen, in staat zijn
om een Verzoek tot deelname in te dienen conform de gestelde Eisen en
vormvereisten van de Aanbestedende dienst.

5.6
Tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en bezwaren
De Selectieleidraad met de bijbehorende Bijlagen is door de Aanbestedende dienst met
de grootste zorg samengesteld. Mocht een Potentiële Gegadigde desondanks
tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of bezwaren tegenkomen, dan dient de
Potentiële Gegadigde de Contactpersoon (zie paragraaf 5.3) via TenderNed hier zo
spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.
Ook als een Potentiële Gegadigde bezwaren heeft tegen (onderdelen van) de
gepubliceerde Selectieleidraad, tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie en/of
tegen andere aspecten die verband houden met deze Selectieleidraad, dient hij die
bezwaren op de kortst mogelijke termijn via TenderNed ter kennis te brengen.
Mocht een Potentiële Gegadigde tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of
bezwaren hebben, dan dient hij deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op maandag
26 maart 2018 (10.00 uur) voor ronde 1, en uiterlijk op donderdag 3 mei 2018
(10.00 uur) voor ronde 2, die alleen betrekking mogen hebben op de Nota van
Inlichtingen (ronde 1), schriftelijk via de TenderNed berichtenmodule aan de
Aanbestedende dienst kenbaar te maken gericht aan de Contactpersoon van deze
Aanbesteding.
Van een (Potentiële) Gegadigde wordt dan ook een proactieve houding verwacht. Dit
betekent dat indien na selectie blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden
en/of bezwaren waren, een (Potentiële) Gegadigde geen beroep kan doen op de
tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of bezwaren die door hem niet binnen de
hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld. Ten aanzien van deze
tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of bezwaren heeft de (Potentiële)
Gegadigde zijn rechten verwerkt om daarop enige aanspraak te baseren.
Tijdens deze Aanbesteding geldt de volgende rangorde:
1. in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde Nota(‘s) van Inlichtingen en deze
Selectieleidraad (inclusief bijlagen), gaan de Nota(‘s) van Inlichtingen in
rangorde vóór op deze Selectieleidraad (inclusief bijlagen);
2. indien Nota(’s) van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten,
prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde
Nota van Inlichtingen;
3. niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen de (Potentiële) Gegadigden de
Aanbestedende dienst op de in deze Selectieleidraad voorgeschreven wijze op de
hoogte te stellen van tegenstrijdigheden.
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Het indienen van een Verzoek tot deelname houdt in dat de Gegadigde onverkort met de
bepalingen, voorwaarden en procedure van dit onderdeel van deze Aanbesteding, zoals
beschreven in deze Selectieleidraad (inclusief bijlagen, behoudens de bijlagen concept
Raamovereenkomst en concept GAP-overeenkomst) instemt.
5.7 Indiening Verzoek tot deelname
Het Verzoek tot deelname dient tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 18 juni
2018 om 10.00 uur in TenderNed te worden aangeboden. De Verzoeken tot deelname
die na het verstrijken van de uiterste datum en tijd worden aangeboden, zijn ongeldig en
zullen niet beoordeeld worden. Het risico van vertraging is voor de Gegadigde. Ook
Verzoeken tot deelname die niet via TenderNed aangeboden zijn, worden niet
beoordeeld. Het Verzoek tot deelname kan alleen via TenderNed aangeboden worden!
Ten aanzien van het toevoegen van bijlagen in TenderNed is het volgende van belang:
 Locatie
De gevraagde ingevulde Bijlagen dienen separaat te worden opgenomen bij de
betreffende Eis in TenderNed voorzien van een duidelijke naamsverwijzing naar de
vraag of bijlage (PDF).
 Volledigheid en juistheid
De Potentiële Gegadigde is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid
van zijn Verzoek tot deelname en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken in
TenderNed.
 Tijdigheid
De Potentiële Gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beginnen met het
uploaden van de gevraagde Bijlagen in TenderNed.
Indien de Potentiële Gegadigde technische problemen in TenderNed ervaart (bijvoorbeeld
het lukt niet om in te loggen of uw Verzoek tot deelname in te dienen of documenten te
uploaden), kan deze contact opnemen met de servicedesk van TenderNed, op werkdagen
te bereiken via:
•
telefoon: 0800 - 836 33 76;
•
e-mail: servicedesk@tenderned.nl.
Eventuele vertragingen te wijten aan bijvoorbeeld de internetverbinding van de
Potentiële Gegadigde zijn voor rekening en risico van de Potentiële Gegadigde.
In geval van een algemene storing van TenderNed behoudt de Aanbestedende dienst zich
het recht voor om het moment van indienen van de Verzoeken tot deelname uit te
stellen.
De Aanbestedende dienst en/of UBR|HIS zijn echter niet aansprakelijk voor storingen in
TenderNed.
NB:

Het Verzoek tot deelname is pas geldig nadat de transactiecode in TenderNed is
ingevuld. Daarmee wordt het Verzoek tot deelname in de kluis geplaatst. Mocht
het nodig zijn, dan kan de Gegadigde – tot het moment dat de kluis met de
Verzoeken tot deelname sluit – het Verzoek tot deelname terugtrekken en
wijzigen. De Gegadigde ontvangt een bevestiging van het indienen van het
Verzoek tot deelname.

5.8

Verzoek tot deelname in geval van percelen

U kunt zich voor beide percelen aanmelden.
Het is voor een Gegadigde mogelijk om voor één of voor beide percelen een Verzoek tot
deelname in te dienen. Per perceel zal een Raamovereenkomst (en GAP-overeenkomst)
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gesloten worden met de Inschrijver die zijn Inschrijving op basis van de beste prijskwaliteitverhouding heeft ingediend.
De Inschrijver kan maximaal één perceel gegund krijgen.
De Inschrijver kan bij Inschrijving voor beide percelen in de Inschrijvingsfase/
gunningsfase zijn voorkeursvolgorde voor het perceel 1 of 2 aangeven, waarbij geldt
voorkeurpositie 1 (voorkeur) en voorkeurspositie 2 (geen voorkeur). Deze volgorde
wordt gehanteerd door de Aanbestedende dienst in geval de Inschrijver voor beide
percelen voor gunning van de Opdracht in aanmerking komt.
Bij het vaststellen van de Gunningsbeslissing (in de Inschrijvingsfase/gunningsfase)
wordt de volgende systematiek gehanteerd:
1. uitgangspunt van de Aanbestedende dienst is om voor beide percelen één
leverancier/dienstverlener te verkrijgen. Er wordt een rangorde vastgesteld zoals
die tevoorschijn komt uit de beoordeling van de Inschrijvingen. De
Aanbestedende dienst zal in eerste instantie gunnen aan de Inschrijving met de
beste prijs-kwaliteitverhouding per perceel.
2. De rangorde wordt vergeleken met de aangegeven voorkeur zoals door de
Inschrijver in zijn Inschrijving is aangegeven in geval één of meerdere
Inschrijvers voor gunning van beide percelen in aanmerking komt.
In het geval een Inschrijver voor beide percelen in aanmerking komt voor
gunning zal de Inschrijver op basis van de aangegeven voorkeur maximaal één
perceel toegewezen krijgen.
Indien twee of meer Inschrijvingen eindigen met een gelijke score op zowel het
Subgunningscriterium “Kwaliteit” als op het Subgunningscriterium “Prijs”, en
Inschrijver A heeft zijn voorkeur aangegeven voor perceel 1, terwijl Inschrijver B
geen voorkeur heeft aangegeven voor perceel 1, komt Inschrijver A voor gunning
van perceel 1 in aanmerking.
Indien twee of meer Inschrijvingen eindigen met een gelijke score op zowel het
Subgunningscriterium “Kwaliteit” als op het Subgunningscriterium “Prijs”, en
beide Inschrijvers hebben hun voorkeur voor hetzelfde perceel aangegeven, dan
wordt de uiteindelijke rangorde bepaald door de onderliggende score op het
Subgunningscriterium “Kwaliteit”. De Inschrijving met de hoogste totale
kwaliteitswaarde eindigt dan hoger in de uiteindelijke rangorde. In het geval na
deze rangorde nog steeds twee of meer Inschrijvingen met een gelijk aantal
punten eindigen, vindt loting plaats tussen die Inschrijvingen die zijn geëindigd
met een gelijk aantal punten. De betrokken Inschrijvers worden niet uitgenodigd
bij de loting aanwezig te zijn.
5.9

Geldigheid Verzoek tot deelname

Uw Verzoek tot deelname is ongeldig als deze niet aan de Formele Eisen
voldoet.
Zie paragraaf 6.2.
Uw Verzoek tot deelname is ongeldig als een Uitsluitingsgrond op u van
toepassing is.
Zie paragraaf 6.2.
Er mag geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op de ander op wie u een beroep doet
Is dat wel het geval? Dan is uw Verzoek tot deelname ongeldig en doet u niet meer mee
met deze Aanbesteding.
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Uw Verzoek tot deelname is ongeldig als u niet aan de Geschiktheidseisen
voldoet.
De Aanbestedende dienst sluit het Verzoek tot deelname dan uit van verdere deelname
aan de Aanbesteding. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 2.92, vijfde en zesde lid
van de Aanbestedingswet 2012.
Maar u mag wel een beroep doen op een andere Ondernemer of de eigen
holding.
Zo kunt u ervoor zorgen dat u toch aan alle Geschiktheidseisen voldoet en uw Verzoek
tot deelname geldig is. Het gaat er dan om dat u een beroep doet op de financiële en
economische draagkracht en/of technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van
die ander.
Als u dit wilt doen, gelden de volgende voorwaarden:
U bewijst dan dat u gebruik kan en zal maken van de middelen van de ander.
Gaat het om de financiële een economische draagkracht van een ander? Dan moet die
ander zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de uitvoering van de Opdracht.
Gaat het om de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid? Dan moet die
ander tijdens de hele looptijd van de Raamovereenkomst voor de Opdracht worden
ingezet.
Er mag geen Uitsluitingsgrond van toepassing zijn op de andere leverancier op
wie u een beroep doet.
Is dat wel het geval? Dan is uw Verzoek tot deelname ongeldig en doet u niet meer mee
met deze Aanbesteding. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 2.92, vijfde en zesde lid
van de Aanbestedingswet 2012.
5.10 Vertrouwelijkheid
De informatie, die in het Verzoek tot deelname wordt verstrekt, zal door de
Aanbestedende dienst als strikt vertrouwelijk worden behandeld, gewaarborgd en niet
aan derden worden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van een
wettelijke verplichting of op last van de rechter openbaar moet worden gemaakt of reeds
openbaar is.
De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard wanneer het Verzoek tot deelname niet tot
een uitnodiging tot het indienen van een Inschrijving zal leiden.
5.11 Toelichting op Verzoeken tot deelname
De Aanbestedende dienst heeft te allen tijde het recht om aan een Gegadigde
aanvullende vragen te stellen ter verduidelijking van het Verzoek tot deelname, dan wel
bewijsstukken/verklaringen te vragen ter bevestiging van de juistheid van onderdelen
van het Verzoek tot deelname.
Het is de uitdrukkelijke en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gegadigde dat
dergelijke vragen of verzoeken van de Aanbestedende dienst op de juiste plaats binnen
de eigen organisatie terechtkomen, en dat binnen de daartoe gestelde termijn de
gevraagde respons wordt verkregen.
Als de Gegadigde niet of niet tijdig reageert, of als bewijsstukken/verklaringen de
correctheid van onderdelen van het Verzoek tot deelname onvoldoende aantonen, dan
wordt het Verzoek tot deelname aangemerkt als een ongeldig Verzoek tot deelname,
welke door de Aanbestedende dienst wordt uitgesloten van verdere deelname aan deze
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Aanbesteding. In een dergelijk geval heeft de Gegadigde geen recht op vergoeding van
welke kosten dan ook.
5.12 Opening Verzoeken tot deelname
De opening van de digitale kluis in TenderNed met daarin de binnengekomen Verzoeken
tot deelname zal zo spoedig mogelijk na de sluitingstermijn elektronisch plaatsvinden.
Alle Gegadigden ontvangen automatisch het bericht in de vorm van een proces-verbaal
van opening dat de digitale kluis met de Verzoeken tot deelname is geopend via
TenderNed.
5.13 Mededeling selectieresultaat
Op maandag 27 augustus 2018 maakt de Aanbestedende dienst bekend welke
Gegadigde(n) geselecteerd zijn per perceel.
U ontvangt dan een e-mailbericht met de voorlopige selectiebeslissing per perceel via
TenderNed. In die voorlopige selectiebeslissing leest u:
 wie geselecteerd zijn voor de Inschrijvingsfase/gunningsfase;
 een omschrijving van de vervaltermijn. Dat is de termijn waarin u nog bezwaar
kunt maken tegen deze beslissing.
Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan de voorlopige selectiebeslissing.
Is de voorlopige selectiebeslissing positief voor u? Dan betekent dat, dat u in principe
geselecteerd bent. U kunt aan de voorlopige selectiebeslissing geen rechten ontlenen en
u heeft op grond van een voorlopige selectiebeslissing ook geen recht op een
schadevergoeding.
Soms maakt de Aanbestedende dienst bepaalde gegevens niet bekend met de
voorlopige selectiebeslissing.
De Aanbestedende dienst maakt gegevens niet bekend, als het bekend maken van die
gegevens:
 in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift;
 in strijd zou zijn met het openbaar belang;
 de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers en/of de Aanbestedende
dienst zou kunnen schaden;
 afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers.
5.14 Verificatie gegevens Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De voorgenomen selectie vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de
verstrekte inlichtingen en gegevens uit o.a. het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) kloppen. Tevens is van belang de uitkomst van het
integriteitsonderzoek als bedoeld in de Wet bevordering integriteitbeoordeling-en door
het openbaar bestuur (paragraaf 2.8.3).
Deze inlichtingen en gegevens zullen dus worden gecontroleerd na de bekendmaking van
de voorgenomen selectie.
Deze Gegadigden moeten binnen vijf werkdagen na de voorgenomen selectie de
volgende gegevens en originele bewijsstukken aanleveren bij de Contactpersoon van
deze Aanbesteding via TenderNed:
 een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (mag op
het moment van het Verzoek tot deelname niet ouder dan zes maanden zijn); indien
noodzakelijk aangevuld met een volmacht;
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een Gedragsverklaring aanbesteden: mag op het moment van het Verzoek tot
deelname niet ouder dan twee jaar zijn (moet van na 1 juli 2016 zijn); let op tijdig
aanvragen in verband met de verwerkingstermijn12;
een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat de Gegadigde heeft voldaan
aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies en belastingen (mag op
het moment van het Verzoek tot deelname niet ouder zijn dan zes maanden).

Indien een geselecteerd Verzoek tot deelname ingediend is door een Combinatie, dienen
alle Combinanten afzonderlijk bovenstaande documenten in te dienen.
Indien de hierboven genoemde door de Gegadigde aangeleverde bewijsstukken
onjuistheden bevatten, of indien onvolkomenheden worden geconstateerd in deze
bewijsstukken, dan wel deze gegevens niet, niet tijdig of niet volledig worden
aangeleverd, dan wordt het Verzoek tot deelname van de betreffende Gegadigde
aangemerkt als een ongeldig Verzoek tot deelname welke door de Aanbestedende dienst
wordt uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbesteding. Het staat de
Aanbestedende dienst in een dergelijk geval vrij om een nieuwe selectiebeslissing op te
stellen waarin aan een andere Gegadigde die oorspronkelijk lager in de rangorde van de
Verzoeken tot deelname was geëindigd, uit te nodigen voor het indienen van een
Inschrijving.
5.15 Vervaltermijn/bezwaren
De Aanbestedende dienst verstuurt het Beschrijvend document niet eerder dan nadat een
vervaltermijn van twintig kalenderdagen is verstreken. Indien een Gegadigde
rechtsmaatregelen wil treffen tegen het voornemen tot selectie, dient de Gegadigde
binnen de vervaltermijn door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig
te hebben gemaakt tegen het voornemen tot selectie van de Aanbestedende dienst bij de
Rechtbank in Den Haag (zittingsplaats ‘s-Gravenhage).
De Gegadigde wordt verzocht om van een dergelijke dagvaarding via het TenderNed
aanbestedingsplatform in ieder geval een kopie aan de Contactpersoon van deze
Aanbesteding, de heer mr. R.H.M. Luijckx, senior inkoopadviseur, te doen toekomen.
Indien de Gegadigde bezwaren heeft tegen de beslissing, dan wordt hem verzocht
alvorens het eventueel aanhangig maken van een kort geding, contact op te nemen met
de Contactpersoon van deze Aanbesteding via het TenderNed communicatieplatform.
Indien tijdens de vervaltermijn door betekening van een dagvaarding een kort geding
aanhangig is gemaakt zal de Aanbestedende dienst niet overgaan tot het versturen van
het Beschrijvend document naar de Geselecteerden, althans niet eerder dan nadat vonnis
is gewezen. Het is uiteraard mogelijk om in deze periode eerst contact op te nemen met
de Contactpersoon van deze Aanbesteding voor een toelichting op de beoordeling van het
Verzoek tot deelname. De vervaltermijn geldt als een fatale termijn.
Indien niet binnen de vervaltermijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de
gepasseerde Gegadigden geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing
nu hun rechten ter zake in dat geval zullen zijn verwerkt. De Aanbestedende dienst is in
dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan het geuite voornemen tot selectie. De
gepasseerde Gegadigden hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in
een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Door het
indienen van een Verzoek tot deelname gaat de Gegadigde hiermee akkoord.

12

Zie voor meer informatie: https://www.justis.nl/producten/gva.
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5.16 Voorbehouden Aanbestedende dienst
De Aanbestedende dienst mag deze Aanbesteding op elk moment stoppen.
Dus ook nadat de Aanbestedende dienst de Gegadigden heeft geselecteerd of de
Opdracht aan een Inschrijver per perceel heeft gegund. De Aanbestedende dienst kan
besluiten de Opdracht niet te gunnen. Of om de Aanbesteding helemaal of voor een
perceel stop te zetten. Als de Aanbestedende dienst dit besluiten, krijgt u hierover
bericht via TenderNed.
De Aanbestedende dienst vergoedt geen kosten
Alle kosten die te maken hebben met deze Aanbesteding, zijn voor uw eigen rekening.
Ook de schade die kan ontstaan doordat u niet geselecteerd wordt, de Opdracht niet
gegund krijgt of de Aanbesteding wordt stop gezet, is voor uw eigen risico.
Door het indienen van een Verzoek tot deelname gaat de Gegadigde akkoord met de
bovenstaande voorbehouden.
5.17 Toezending Beschrijvend document
De Geselecteerden ontvangen na positieve controle van de gegevens uit de UEA en
zonder dat een kort geding aanhangig is gemaakt gedurende de vervaltermijn van
twintig kalenderdagen om het selectievoornemen aan te vechten het Beschrijvend
document.
Met het versturen van het Beschrijvend document worden de Geselecteerden uitgenodigd
tot het indienen van een Inschrijving en gaat de gunningsfase officieel van start. Bij de
gunningsfase wordt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitverhouding gehanteerd.
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6.

Hoe dient u uw Verzoek tot deelname in

6.1
TenderNed
U dient uw Verzoek tot Deelname in via TenderNed.
In paragraaf 5.7 van deze Selectleidraad leest u hoe u via TenderNed uw Verzoek tot
deelname indient.
Aanbiedingsbrief
Bij het indienen van uw Verzoek tot deelname dient u een aanbiedingsbrief bij te voegen.
Deze aanbiedingsbrief is door een ondertekeningbevoegde persoon (eventueel via
volmacht) ondertekend.
6.2
Formele Eisen Verzoek tot deelname
De binnengekomen Verzoeken tot deelname dienen te voldoen aan de Formele Eisen.
Allereerst worden de Verzoeken tot deelname getoetst aan de hand van de Eisen die ten
aanzien van het Verzoek tot deelname zelf zijn gesteld. Hierbij moet men denken aan de
tijdige ontvangst en volledigheid.
Vervolgens wordt getoetst of aan de overige, hierna genoemde Eisen is voldaan:
 De Gegadigde dient waar toepasselijk de als Formats verstrekte Bijlagen van deze
Selectieleidraad te gebruiken. Indien een Gegadigde een dergelijk Format niet
gebruikt of wijzigingen aanbrengt in de vaste tekst, of het Format op andere wijze
anders gebruikt dan kennelijk is bedoeld, wordt het Verzoek tot deelname als
niet-geschikt terzijde gelegd;
 Met het doen van een Verzoek tot deelname verklaart de Gegadigde kennis te
hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de
uitgangspunten, Eisen en voorwaarden opgenomen in deze Selectieleidraad
inclusief bijbehorende Bijlagen. Deze verklaring is onlosmakelijk onderdeel van
het Verzoek tot deelname;
 Het is een Gegadigde niet toegestaan om voorwaarden en voorbehouden te
verbinden aan zijn Verzoek tot deelname. Verzoeken tot deelname die dergelijke
voorwaarden of voorbehouden wel bevatten, zijn ongeldig en worden uitgesloten
van verdere beoordeling, waardoor de betreffende Gegadigde(n) niet in
aanmerking komen voor gunning van de Raamovereenkomst. Indien naar
objectieve maatstaven de Aanbestedende dienst kan twijfelen of een Gegadigde al
dan niet een voorwaarde of voorbehoud heeft gemaakt, is de Aanbestedende
dienst bevoegd aan de Gegadigde opheldering te vragen en op basis van die
opheldering te besluiten omtrent de geldigheid van het Verzoek tot deelname. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn in situaties waarin een Gegadigde zijn aannames
of verwachtingen opneemt in zijn Verzoek tot deelname of waarin een Gegadigde
briefpapier gebruikt waarop een verwijzing naar eigen voorwaarden is
opgenomen, zonder dat de voorwaarden van de Aanbestedende dienst
uitdrukkelijk van de hand worden gewezen;
 Het Verzoek tot deelname dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door een ten
tijde van ondertekening tot vertegenwoordiging bevoegde functionaris. Het helen
van een bevoegdheidsgebrek door bekrachtiging achteraf is niet mogelijk. Dit
wordt gecontroleerd aan de hand van het bij de verificatie (zie paragraaf 5.14)
door de Gegadigde te verstrekken uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel (niet ouder dan zes maanden vanaf de datum van het Verzoek tot
deelname), indien noodzakelijk aangevuld met een volmacht. Uit dit uittreksel
moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar duidelijk blijken;
 Het Verzoek tot deelname heeft een gestanddoeningstermijn van 360 dagen na
de sluiting van de sluitingstermijn, met een verlenging tot en met 45 dagen na
het wijzen van een vonnis in een eventueel kort geding. Het Verzoek tot deelname
is onherroepelijk gedurende deze termijn. Door het indienen van een Verzoek tot
deelname gaat de Gegadigde hiermee akkoord;
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Het Verzoek tot deelname en alle verdere correspondentie en communicatie, met
inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van
de Raamovereenkomst plaatsvinden, dienen te geschieden in de Nederlandse
taal;
Het Verzoek tot deelname dient te worden opgebouwd conform de structuur in
Bijlage H1 respectievelijk Bijlage H2. In Bijlage H1 (Checklist Verzoek tot
deelname - perceel 1) respectievelijk Bijlage H2 (Checklist Verzoek tot deelname perceel 2) worden de onderdelen genoemd die het Verzoek tot deelname
minimaal dient te bevatten.
De Gegadigde vult het “Aanbiedingsformulier en intentieverklaring Verzoek tot
deelname - perceel 1) voor perceel 1 (Huidige variëteiten)(Bijlage 1A) en/of het
“Aanbiedingsformulier en intentieverklaring Verzoek tot deelname - perceel 2)
voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten)(Bijlage 1B) in en ondertekent dit, waarna het
aan het Verzoek tot deelname dient te worden toegevoegd.
De Gegadigde dient alle Bijlagen in het Verzoek tot deelname naar waarheid en
zonder voorbehoud in te vullen en te ondertekenen door een rechtsgeldig
vertegenwoordiger van de Gegadigde.

6.3
Aanmelden met Uniform Europees Aanbestedingsdocument
In deze Aanbesteding is het UEA een Nederlandstalig invulbaar pdf-bestand.
U vindt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument als Bijlage 2A voor perceel 1
(Huidige variëteiten) en Bijlage 2B voor perceel 2 (Nieuwe Variëteiten) bij deze
Selectieleidraad.
6.4
Aanmelden als Combinatie
Als u deelneemt als Combinatie gelden de volgende regels:
Elk lid van de Combinatie levert een eigen ingevuld en ondertekend UEA in.
Let ook op dat u ‘ja’ aanvinkt bij de vraag “Neemt de Ondernemer samen met anderen
deel aan de aanbestedingsprocedure?”. Deze vraag vindt u in Deel II, onderdeel A.
Geef per lid van de Combinatie aan wat zijn rol is.
U moet één lid van de Combinatie aanmerken als penvoerder. Dit is de Gegadigde die
namens de Combinatie met UBR|HIS communiceert over de Aanbesteding. De
penvoerder moet hiervoor genoeg bevoegdheid hebben.
Een lid van een Combinatie mag niet ook op een andere manier aanmelden.
U mag dus niet én als lid van een Combinatie én zelfstandig aanmelden voor de
Aanbesteding. Ook mag u niet lid zijn van meerdere Combinaties die zich voor deze
Aanbesteding aanmelden. U mag ook niet als Onderaannemer bij een Verzoek tot
deelname betrokken zijn én lid zijn van een Combinatie.
De samenstelling van de Combinatie verandert niet meer na uw Verzoek tot
deelname.
Wilt u de samenstelling toch veranderen? Dan kan dat alleen als aan de daarvoor
geldende voorwaarden is voldaan en als de Aanbestedende dienst de Opdrachtnemer u
daarvoor toestemming geeft. Dit geldt ook gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst.
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Door een Verzoek tot deelname en UEA’s in te dienen, verklaren de leden van de
Combinatie:
1. dat de penvoerder namens elk lid van de Combinatie bevoegd contactpersoon is;
dat de in de Verzoek tot Deelname en UEA’s verstrekte informatie correct en
rechtsgeldig is, en
2. dat zij samen, volledig en hoofdelijk instaan de juiste en tijdige nakoming van alle
plichten die voortkomen uit en samenhangen met de Raamovereenkomst.
6.5
Aanmelden met beroep op anderen voor de Geschiktheidseisen
Elke ander op wie u een beroep doet, levert een eigen ingevuld en ondertekend
UEA in.
Let ook op dat u zelf op uw UEA aangeeft dat u beroep doet op een ander om aan de
Geschiktheidseisen te voldoen. Deze vraag vindt u in Deel II, onderdeel C en D.
Vul ook Bijlage 5A (Verklaring onderaanneming) voor perceel 1 (Huidige
variëteiten) en/of Bijlage 5B (Verklaring onderaanneming) voor perceel 2
(Nieuwe variëteiten) in.
In Bijlage 5A en/of 5B geeft u aan:
 voor welke Geschiktheidseis(en) u een beroep doet op een ander;
 wie de ander is op wie u een beroep doet;
 of u voor de uitvoering van de Opdracht een ander inzet:
o en zo ja, welk deel van de Opdracht door wie uitgevoerd wordt. Doet u een
beroep op ervaring of middelen van een ander? Dan moet de ander de hele
looptijd van de Raamovereenkomst bij de Opdracht betrokken blijven.
U hoeft het niet aan te geven als u een beroep doet op anderen om een andere reden
dan voldoen aan de Geschiktheidseisen.
U mag zich maar op één manier aanmelden.
U mag dus niet zelfstandig of in Combinatie aanmelden én voor dezelfde Aanbesteding
aanmelden als Onderaannemer van een andere Gegadigde.
U mag met onze toestemming later alsnog anderen betrekken bij de Opdracht.
Krijgt u de Opdracht gegund? En wilt u na het sluiten van de Raamovereenkomst alsnog
een ander betrekken bij de Opdracht? Vraag dan eerst onze toestemming. U blijft als
Opdrachtnemer te allen tijde verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Opdracht zoals
de Opdrachtgever dat heeft afgesproken.
6.6
Aanmelden als dochteronderneming of werkmaatschappij
Is de Gegadigde een dochteronderneming of werkmaatschappij? Dan gelden de volgende
regels:
De Gegadigde en de holding of moedermaatschappij ondertekenen Bijlage 6A
(Holdingverklaring) voor perceel 1 (Huidige variëteiten) en/of Bijlage 6B
(Holdingverklaring) voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten).
Daarmee verklaart de holding of moedermaatschappij dat zij hoofdelijk aansprakelijk is
voor schulden die voortkomen uit handelingen van de Gegadigde. Dit staat ook in artikel
2.403 van het Burgerlijk Wetboek. Of de Gegadigde verklaart dat hij zich zelfstandig
inschrijft en zelfstandig voldoet aan alle Geschiktheidseisen. Hij maakt dus geen gebruik
van artikel 2.403 van het Burgerlijk Wetboek. De Gegadigde dient in beide gevallen een
ondertekende Bijlage 6A (Holdingverklaring) voor perceel 1 (Huidige variëteiten) en/of
Bijlage 6B (Holdingverklaring) voor perceel 2 (Nieuwe variëteiten) in bij zijn Verzoek tot
deelname.
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Meerdere dienstverleners/leveranciers van één holding mogen zich aanmelden.
Van een holding mogen slechts meerdere dienstverleners onafhankelijk van elkaar zich
aanmelden, indien zij ieder het Verzoek tot deelname zelfstandig en onafhankelijk van de
andere Gegadigden die deel uitmaken van dezelfde holding hebben opgesteld, daarbij de
eerlijke mededinging aantoonbaar volledig hebben geëerbiedigd en de vertrouwelijkheid
hierbij in acht hebben genomen. Door het indienen van een Verzoek tot deelname
verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarde.
In aanvulling op het bovenstaande kan u worden verzocht een zogenaamde anticollusieverklaring af te geven inhoudende dat uw Verzoek tot deelname en Inschrijving
zelfstandig en onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, dat u daarbij de eerlijke
mededinging aantoonbaar volledig heeft geëerbiedigd en de vertrouwelijkheid hierbij in
acht heeft genomen. Daarbij dient u te benoemen welke maatregelen hiervoor zijn
genomen. Aan alle Gegadigden die deel uitmaken van dezelfde holding wordt hetzelfde
verzoek hiertoe gedaan. Door het Indienen van een Verzoek tot deelname gaan alle
betreffende Gegadigden ieder afzonderlijk akkoord om na verzoek van de Aanbestedende
dienst een anti-collusieverklaring af te geven door een daartoe rechtsgeldig bevoegde
persoon.
6.7
Fusie van Gegadigde of Opdrachtnemer
In het geval de Gegadigde tijdens deze Europese Aanbesteding en/of de Opdrachtnemer
tijdens de contractperiode van de Raamovereenkomst fuseert met een andere
onderneming of fusieplannen heeft, dient hiervan zo spoedig mogelijk melding te worden
gemaakt bij de Contactpersoon van deze Aanbesteding, respectievelijk de
Contactpersoon van de Opdrachtgever.

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit

40 van 47

7.
Contractvoorwaarden
Als u de Opdracht gegund krijgt, sluit de Opdrachtgever met u een Raamovereenkomst
per perceel. In dit hoofdstuk leest u waarmee u dan akkoord gaat en de rechten en
plichten die daarbij horen.
7.1
Raamovereenkomst en GAP-overeenkomst
Uw en onze rechten en plichten legt de Opdrachtgever vast in de
Raamovereenkomst en de GAP-overeenkomst.
De wederzijdse rechten en plichten van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen
uitsluitend worden geregeld door de definitieve Raamovereenkomst alsmede de GAPovereenkomst.
Leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van uw
kant accepteert de Aanbestedende dienst niet en zijn uitdrukkelijk geen onderdeel van de
Raamovereenkomst en de GAP-overeenkomst die met de Opdrachtnemer per perceel
wordt afgesloten.
De Raamovereenkomst geldt in elk geval voor vier jaar.
Daarna is er de mogelijkheid tot verlenging. De Opdrachtgever verlengt de
Raamovereenkomst maximaal twee keer voor maximaal twaalf maanden per keer.
De Aanbestedende dienst sluit met u een Raamovereenkomst en GAPovereenkomst voor één perceel.
De Aanbestedende dienst legt de rechten en plichten van de Opdrachtgever en de
Opdrachtgever in een Raamovereenkomst en GAP-overeenkomst per perceel vast. U
leest over de percelen meer in hoofdstuk 2.
Bij deze Raamovereenkomst per perceel heeft de Opdrachtgever geen
afnameverplichting.
De Opdrachtgever is niet verplicht om uw diensten of producten af te nemen.
In de tweede fase van deze Aanbesteding (Inschrijvingsfase/gunningsfase) is het
mogelijk om via de Nota van Inlichtingen tekstvoorstellen aangaande de concept
Raamovereenkomst (Bijlage I) en de concept GAP-overeenkomst (Bijlage J) te doen,
welke naar het oordeel van de Aanbestedende dienst eventueel verwerkt kunnen worden
in de concept Raamovereenkomst en de concept GAP-overeenkomst. Deze beide Bijlagen
treft u voor deze selectiefase alleen als achtergrondinformatie aan.
Voor ieder perceel zal een afzonderlijke Raamovereenkomst en GAP-overeenkomst
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer afgesloten worden.
7.2
DigiInkoop
Voor deze Opdracht gebruikt de Opdrachtgever DigiInkoop.
DigiInkoop is een elektronisch bestel- en facturatiesysteem. U moet aan een aantal
vereisten voldoen om met DigiInkoop te kunnen werken. Die vereisten vindt u in Bijlage
K. Gunt de Aanbestedende dienst de Opdracht aan u? Dan gaat de Aanbestedende dienst
ervan uit dat u aan deze vereisten voldoet. U krijgt in dat geval van ons inloggegevens
en een instructie om met DigiInkoop te werken, na het ondertekenen van de
Raamovereenkomst.
U zorgt dat noodzakelijke catalogusgegevens beschikbaar zijn.
Dit doet u voordat de Raamovereenkomst in gaat. De Opdrachtgever heeft deze
gegevens nodig om toekomstige bestellingen te kunnen doen via DigiInkoop.
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De Opdrachtgever kan werken met Digipoort.
Digipoort is een ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.
U schaft hiervoor zelf de software aan of u laat u helpen door een ICT-dienstverlener. De
kosten zijn voor u. Kunt u nog niet op Digipoort als de Raamovereenkomst ingaat? Dan
laat u alle communicatie en transacties lopen via DigiInkoop. U zorgt dat uw ICTsystemen aansluiten op DigiInkoop zolang de Raamovereenkomst loopt.

7.3

Elektronisch factureren

Als leverancier/dienstverlener bent u verplicht elektronisch te factureren.

De Opdrachtgever is als Rijksoverheid namelijk vanaf november 2018 verplicht om
e-factureren te implementeren. Dit is vastgelegd in de EU-Richtlijn Elektronische
facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU). Vooruitlopend op deze richtlijn heeft
de Rijksoverheid besloten om vanaf 1 januari 2017 bij nieuwe overeenkomsten te werken
met e-facturering. Dit is besloten door de toenmalige minister van Economische Zaken
en de minister voor Wonen en Rijksdienst.
U mag zelf weten via welk kanaal u uw e-facturen inlevert.
In de brochure “Elektronisch factureren aan de Rijksoverheid” (Bijlage L) voor
leveranciers leest u de diverse mogelijkheden tot e-factureren. Deze mogelijkheden
bieden leveranciers ruime keuze om een e-factuur te versturen aan de Rijksoverheid.
7.4
Onderhandelen
Onderhandelen bij deze Aanbesteding is niet toegestaan. Het is van belang dat de
commerciële en contractuele condities besloten liggen in de onderhavige Selectieleidraad
respectievelijk het Beschrijvend document, de Nota(’s) van Inlichtingen, de
Raamovereenkomst, de GAP-overeenkomst alsmede het Verzoek tot deelname
respectievelijk de Inschrijving.
Het Verzoek tot deelname, respectievelijk de Inschrijving, dient hierop gebaseerd te zijn.
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8.
Klachtenregeling
Indien een Ondernemer een klacht heeft over deze Selectieleidraad (inclusief Bijlagen)
en/of de aanbestedingsprocedure, kan de Ondernemer hierover gemotiveerd een klacht
indienen bij het klachtenmeldpunt van UBR|HIS: klachtenmeldpuntHIS@rijksoverheid.nl.
Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming, die belang heeft bij deze
aanbesteding. In de klacht geeft de Ondernemer gemotiveerd aan op welke punten hij
het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Een klacht moet
duidelijk als zodanig worden benoemd.
Klachten kunnen aan de orde stellen dat een bepaald handelen of nalaten van de
Aanbestedende dienst in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen
of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Ook kan worden geklaagd
over optreden dat inbreuk maakt op één of meer voor aanbestedingen geldende
beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.
Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van
de Aanbestedingswet 2012 vallen. Klachten kunnen niet gaan over het
aanbestedingsbeleid in het algemeen van de Aanbestedende dienst.
Een klacht is geen verzoek tot het verkrijgen van inlichtingen over de aanbesteding. Een
verzoek om inlichtingen heeft een neutraal karakter en is gericht op verduidelijking.
Vragen en verzoeken gericht op verduidelijking van de Aanbesteding dienen tijdig
ingebracht te worden. Hierop wordt in de Nota van Inlichtingen ingegaan.
Het indienen van een klacht door een Ondernemer zet een Aanbesteding niet stil. De
Aanbestedende dienst is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de
Aanbesteding.
Voor de afhandeling van klachten wordt de standaard voor klachtafhandeling gebruikt
(zie:
http://www.pianoo.nl/document/7583/advies-klachtafhandeling-bij-aanbesteden).
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BEGRIPPENLIJST
Aanbestedende dienst

De Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer in het
bijzonder het CIBG (Bureau voor Medicinale Cannabis).

Aanbesteding

Deze aanbestedingsprocedure, waarbij de Europese
“niet-openbare procedure” zoals bedoeld in artikel 1.1
van de Aanbestedingswet 2012 wordt toegepast.

Aanbestedingswet 2012

De Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels
omtrent aanbestedingen (Staatsblad 2012/542) en de
Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de
Aanbestedingswet 2012 in verband met de
implementatie van aanbestedingsrichtlijnen
2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (Staatsblad
2016/241).

Beoordelingscommissie

De personen die namens de Aanbestedende dienst
en/of UBR|HIS de ontvangen Verzoeken tot deelname
beoordelen en advies uitbrengen aan de Aanbestedende
dienst inzake de selectie- en gunningsbeslissing.

Beschrijvend document

Het document (inclusief Bijlagen), waarin de gevraagde
leveringen respectievelijk dienstverlening van de
Opdrachtgever, de te volgen aanbestedingsprocedure
en de geschiktheids- en sub(sub)gunningscriteria
alsmede de wijze van beoordeling van de Inschrijvingen
wordt beschreven en toegelicht. Dit document wordt
ten behoeve van de Inschrijvingsfase/gunningsfase
beschikbaar gesteld aan de Geselecteerden.

Bijlage

Een document dat is aangemerkt als Bijlage in deze
Selectieleidraad of dat is aangemerkt als Bijlage in het
elektronisch aanbestedingsplatform TenderNed dat voor
deze Aanbesteding wordt gebruikt.

BMC

De afkorting voor het “Bureau voor Medicinale
Cannabis”.

Combinant

Het lid van een Combinatie.

Combinatie

Het samenwerkingsverband tussen twee of meer
ondernemingen waarbij de leden zich zowel gezamenlijk
als hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de nakoming
van de verbintenis(sen) jegens de Opdrachtgever
voortvloeiende uit c.q. samenhangende met de
Opdracht.
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Contactpersoon

UBR|HIS
De heer mr. R.H.M. Luijckx
Senior inkoopadviseur

DigiInkoop

De voorziening van elektronisch bestellen en factureren
van de Rijksoverheid.

Eisen

De Eisen, waaronder de Geschiktheidseisen, waaraan
de Gegadigde minimaal moet voldoen om voor selectie
in aanmerking te komen.

Format

Een Bijlage bij de Selectieleidraad, die als sjabloon
dient en door een Gegadigde, voorzien van de
gevraagde informatie en/of ondertekening, bij zijn
Verzoek tot deelname dient te zijn toegevoegd.

Formele Eisen

Formele Eisen waar het Verzoek tot deelname aan moet
voldoen.

Gedragsverklaring aanbesteden

De verklaring zoals bedoeld in artikel 4.1 van de
Aanbestedingswet 2012.

Gegadigde

De Ondernemer die op basis van de voorwaarden
gesteld in deze Selectieleidraad een Verzoek tot
deelname heeft ingediend.

Geschiktheidseisen

De Eisen van kwalitatieve aard zoals bedoeld in artikel
2.90 van de Aanbestedingswet 2012 waaraan de
Gegadigde moet voldoen om voor een uitnodiging tot
Inschrijving in aanmerking te komen. Het gaat hier om
Eisen met betrekking tot financiële draagkracht,
economische draagkracht, technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid.

Geselecteerde

De Ondernemer die op basis van de beoordeling van
zijn Verzoek tot deelname wordt uitgenodigd tot het
indienen van een Inschrijving.

Inschrijver

De Geselecteerde die op basis van de voorwaarden
vermeld in het Beschrijvend document een Inschrijving
heeft ingediend.

Inschrijving

De door de Inschrijver ingediende aanbieding
ondertekend op basis van het door de Aanbestedende
dienst via TenderNed aan hem verstrekte Beschrijvend
document.
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Nota van Inlichtingen

Het document waarin de door Potentiële Gegadigden
Gestelde vragen geanonimiseerd samen met de door de
Aanbestedende dienst daarop gegeven antwoorden zijn
opgenomen, evenals eventuele wijzigingen van en/of
aanvullingen op deze Selectieleidraad.

Onderaannemer

De Ondernemer die in opdracht van de Opdrachtnemer
en onder diens verantwoordelijkheid een deel van de
Opdracht uitvoert.

Ondernemer

De leverancier of dienstverlener zoals bedoeld in artikel
1.1 van de Aanbestedingswet 2012.

Opdracht

De overheidsopdracht zoals bedoeld in artikel 1.1 van
de Aanbestedingswet 2012, die het object is van deze
Aanbesteding.

Opdrachtgever

De Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer in het
bijzonder het CIBG (Bureau voor Medicinale Cannabis).

Opdrachtnemer

De Inschrijver met wie de Opdrachtgever, in het kader
van deze Aanbesteding, een Raamovereenkomst
aangaat.

Potentiële Gegadigde

De Ondernemer die zich heeft aangemeld op
TenderNed en deze Selectieleidraad heeft gedownload.

Programma van eisen

De Eisen met betrekking tot de Opdracht waaraan de
Inschrijving moet voldoen om voor gunning van de
Raamovereenkomst in aanmerking te komen.

Raamovereenkomst

De overeenkomst met betrekking tot deze Opdracht die
zal worden gesloten op basis van deze Aanbesteding en
waarvan een model zal uitmaken van het Beschrijvend
document.

Selectiecriteria

De criteria zoals bedoeld in art. 2.100 van de
Aanbestedingswet 2012 op grond waarvan uit de
Gegadigden die aan de Geschiktheidseisen voldoen,
degenen worden geselecteerd die worden uitgenodigd
tot het doen van een Inschrijving.

Selectieleidraad

Dit document (inclusief Bijlagen), waarin een korte
omschrijving van de Opdracht, de Aanbestedende
dienst, de Aanbesteding, de Uitsluitingsgronden, de
Geschiktheidseisen en de Selectiecriteria zijn
vastgelegd.
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TenderNed

Het elektronisch aanbestedingsplatform waarin deze
Europese Aanbesteding wordt uitgevoerd.

UBR|HIS

De Haagse Inkoop Samenwerking, onderdeel van de
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR|HIS),
is het Inkoop Uitvoeringscentrum van onder andere een
aantal (kern)ministeries. UBR|HIS begeleidt voor de
Aanbestedende dienst deze Europese Aanbesteding.

Uitnodiging tot Inschrijving

De uitnodiging tot het doen van een Inschrijving in
deze Aanbesteding, zoals bedoeld in paragraaf 2.3.8.1
van de Aanbestedingswet 2012.

Uitsluitingsgronden

De dwingende gronden voor uitsluiting van deelneming
aan deze Aanbesteding zoals bedoeld in artikel 2.86
van de Aanbestedingswet 2012 en door de
Aanbestedende dienst gehanteerde facultatieve
gronden voor uitsluiting van deelneming aan deze
Aanbesteding zoals bedoeld in artikel 2.87 van de
Aanbestedingswet 2012.

Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA)

De door de Gegadigde bij zijn Verzoek tot deelname
in te dienen ingevulde en ondertekende verklaring
volgens het standaardformulier zoals bedoeld in de
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Europese
Commissie van 5 januari 2016, zoals bedoeld in artikel
2.84 van de Aanbestedingswet 2012.

Verzoek tot deelname

Een door Gegadigde ingediende aanmelding op basis
van de door de Aanbestedende dienst aan hem daartoe
beschikbaar gestelde Selectieleidraad, inclusief de
daarbij behorende door de Gegadigde ingevulde
Formats en eventuele overige Bijlagen.

Voorschriften

Alle andere vereisten dan de Geschiktheidseisen en
Eisen opgenomen in het Programma van eisen, zoals de
Formele Eisen bedoeld in paragraaf 6.2 van deze
Selectieleidraad, waaraan de Gegadigde en het Verzoek
tot deelname moeten voldoen om voor gunning van
deze Opdracht in aanmerking te komen.
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