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Gemeente Steenbergen 
Tav de Raadsgriffier, mevr. Drs. E.P.M. van der Meer 

Postbus 6 
4650AA Steenbergen 

Betreft : offerte ten behoeve van het leveren van een bijdrage bij het opstellen van 
de Aanbesteding AV. 

Referentie : 2016-0030db 

Wateringen, 31 mei 2016 

Geachte mevrouw Van der Meer, beste Lenneke 

Het was een leuke inspirerende kennismaking, maandag 23 mei. Het is mooi om te herkennen 
dat ook de Gemeente Steenbergen het belangrijk vindt om de audiovisuele communicatie 
van haar Raadvergaderingen verder te professionaliseren. Dank dan ook voor de uitnodiging 
tot het maken van een offerte voor mijn inzet; vanzelfsprekend is die geheel vrijblijvend. 

De Gemeente Steenbergen heeft aangegeven in de loop van het jaar de audiovisuele 
installatie van de Raadzaal te gaan vernieuwen. Ter voorbereiding van het inkoopproces is 
men gestart met het opstellen van een functioneel Programma van Eisen (PvE). Het is nodig 
dit functioneel PvE volledig te maken en verder aan te scherpen, waarna op basis van dit 
document een technisch PvE kan worden opgesteld ten behoeve van de aanschaf. 

De Gemeente Steenbergen heeft de intentie de aanschaf hiervan onderhands aan te 
besteden, daar het bedrag voor de vervanging naar verwachting ruim onder de EU-
aanbestedingsdrempel zal blijven. 

Het is nodig het gehele inkoopproces professioneel en onafhankelijk te laten plaatsvinden. 
Voor deskundige begeleiding van dit traject heeft men Epos Media gevraagd hier een 
aanbieding voor te maken. 
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Concreet betreft de aanvraag de begeleiding van de het gehele traject: 
1. Het opstellen en vaststellen van de functionele vraag; 
2. Het opstellen van de offerteaanvraag; 
3. Het inkoopproces; 
4. Evaluatie en afronding; 
5. De gunning- en de afwijzingen. 

De omvang betreft uitsluitend vervanging van de audiovisuele installatie in de Raadzaal. Het 
live streamen en het verzorgen van VOD-casting valt buiten de scoop, althans blijft beperkt 
tot het al dan niet overwegen van het streamen van alleen geluid of de combinatie van 
beeld en geluid. 

De volgende inschatting is gemaakt ten aanzien van het benodigde aantal uren: 
Fase Onderwerp Aantal Duur Totaal 
Fase 1 - Functioneel ontwerp 

Interviews 4 2 8 
Opstellen FO 1 8 8 
Toetsen/iteratie 3 2 6 

Fase 2 - Aanbestedingsdocument 
Opstellen PvE 1 16 16 
Toetsen/iteratie 'c&t^pLs 3 2 6 

Fase 3 - Inkoopproces 
Detailafstemming met Inkoop 2 2 4 
Inlichtingenrondes na publicatie 2 2 4 
Beoordeling 1 4 4 
Gunnings-/ afwijzingsbrieven 1 4 4 

Fase 4 - evaluatie en afronding 
Evaluatie en afronding 1 2 2 

Inschatting benodigd aantal uren 62 

Concreet zal Epos Media de volgende zaken opleveren: 
Fase 1 

Goedgekeurd functioneel ontwerp (in de vorm van een PowerPoint); 
Fase 2 

Goedgekeurd Programma van Eisen (Word-document); 
Fase 3 

Inhoudelijke ondersteuning bij inlichtingenrondes; on-site en via het aanleveren van 
antwoorden op gestelde vragen; 

Fase 4 
Evaluatierapport in de vorm van een Word-document. 
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Het doel van dit overzicht is een budget te creëren waarbinnen redelijkerwijze de 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. In overleg kunnen activiteiten worden 
toegevoegd of verwijderd. 

Het aantal uren is flexibel besteedbaar en kan worden gezien als een plafond met een 
inspanningsverplichting om binnen dit aantal uren de opdracht af te ronden. Epos Media zal 
tijdig signaleren indien het aantal uren niet toereikend blijkt te zijn opdat gezamenlijk een 
oplossing kan worden uitwerkt. 

Het doel is vanzelfsprekend om de benodigde uren tot een minimum te beperken. De 
bovenstaande ureninschatting is gemaakt op basis van de onderstaande aannames: 

1. De activiteiten bij de Gemeente Steenbergen vinden zoveel als mogelijk 
aaneengesloten plaats opdat geen reistijd behoeft te worden berekend; 

2. Indien meer interviews of afstemmingsmomenten nodig zijn dan hierboven begroot, 
dan zal deze tijd extra moeten worden doorberekend; 

3. Er worden pas extra uren besteed na uitdrukkelijke toestemming van de 
Opdrachtgever; 

4. Er is ondersteuning beschikbaar (secretariaat) voor het maken van de benodigde op 
elkaar aansluitende afspraken. 

Vertrouwelijkheid! 
Wellicht overbodig maar het is belangrijk om te melden dat de vertrouwelijkheid van 
deze werkzaamheden en alle informatie die mij bereikt geborgd is. Mijn werk als free
lance consultant kan uitsluitend succesvol zijn als dit het geval is. Indien gewenst 
wordt er een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. 

Voor de volledigheid is het nodig te vermelden dat ik niet beschikbaar ben in de periode van 
donderdag 21 juli t/m woensdag 10 augustus 2016. 

Het normale tarief van Epos Media bedraagt 150 euro per uur. Daar dit een eerste 
gelegenheid is om met u samen te mogen werken, pas ik graag het tarief aan naar 130,00 
euro per uur. Het maximaal benodigde budget bedraagt in dit geval 8.060,00 euro. 

Epos Media zal maandelijks achteraf het werkelijke aantal uren specificeren en factureren 
tegen dit uurtarief. Dit bedrag is exclusief BTW en exclusief reis-, verblijfs-, en telefoonkosten1. 
Betaling facturen binnen 30 dagen na dagtekening. 

Deze aanbieding is 30 dagen geldig, gerekend vanaf datum dagtekening van deze brief. 
Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Epos Media van toepassing. In 
geval er een overeenkomst wordt aangegaan, is het wenselijk tevens een standaard 
modelovereenkomst van de Belastingdienst te hanteren waarin beiden worden gevrijwaard 
van eventuele aansprakelijkheid omtrent de gevolgen van een mogelijk dienstverband. 

1 Inbegrepen zijn alle reis- en verblijfskosten voorzover deze betrekking hebben o p d e werkzaamheden te verrichten 
in de regio Steenbergen en voor zover bezoeken gecomb inee rd kunnen w o r d e n . In het andere geva l zullen d e 
reisuren voor hetzelfde tarief wo rden doorberekend . 
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Ik hoopje hiermee te hebben voorzien van een passende aanbieding. Ik ben graag bereid 
deze aanbieding verder toe te lichten. 

Indien akkoord, verzoek ik u een exemplaar te ondertekenen en te retourneren naar Epos 
Media. 

Met vriendelijke groet, Voor akkoord 

ì 

1 

í 
Dave Buch 
Consultant 

06-51 911 488 Functie 
dave@epos-media.nl 

Datum 


