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1 Aanbestedingskader 
 
1.1 Aanleiding 

De gemeente Steenbergen (hierna te noemen Aanbestedende dienst of Opdrachtgever) is 
voornemens om een opdracht te verstrekken voor de (ondersteuning bij de) opmaak, publicatie en 
verspreiding van gemeentelijke publicaties.  
 
De eisen die de Opdrachtgever aan de te leveren dienst stelt, zijn omschreven in dit Programma van 
Eisen, hierna PvE genoemd. Dit PvE is bedoeld om Inschrijvers de mogelijkheid te bieden op een goede 
en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht.  
 
Alleen inschrijvingen die voldoen aan de minimumeisen worden in behandeling genomen. Alle 
informatie dient door alle betrokkenen vertrouwelijk te worden behandeld. 
 

1.2 Procedure 
De aanbesteding vindt plaats conform de Aanbestedingswet 2012. Conform het Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid van de gemeente Steenbergen is gekozen voor een meervoudig onderhandse 
procedure, waarbij 3 partijen worden uitgenodigd voor het uitbrengen van een aanbieding.  
 

1.3 Openen inschrijvingen 
De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. 
 

1.4 Gunningscriteria 
Gunning zal plaatsvinden op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding waarbij gunnen op waarde 
wordt toegepast. Dit criterium wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4 van dit Programma van Eisen. 
 

1.5 Clusteren en percelen  
Er is bij deze opdracht geen sprake van clustering van opdrachten. De Aanbestedende dienst acht het 
passend om de opdracht onder te verdelen in twee percelen, te weten:  
1. Het verzorgen van het wekelijks publiceren van wettelijke publicaties; 
2. Het verzorgen van het tweewekelijks publiceren van gemeentelijke informatie.  
 
De Aanbestedende dienst is van mening is dat het splitsen in percelen de marktwerking ten goede 
komt doordat ook kleinere lokale partijen de mogelijkheid geboden wordt om voor de opdracht in 
aanmerking te komen. Alle gegadigden wordt de mogelijkheid geboden om op één of beide percelen 
in te schrijven. Per perceel zal de Opdrachtgever met één Opdrachtnemer een overeenkomst afsluiten.  

 
1.6 Varianten 

Het is niet toegestaan om met een variant in te schrijven. Wanneer er wel een variant wordt ingediend 
dan wordt de inschrijving terzijde gelegd en niet meegenomen in de verdere procedure. 

 
1.7 Communicatie 

Het Inkoopbureau West-Brabant begeleidt de Aanbestedende dienst bij de aanbesteding. De Stichting 
Inkoopbureau West-Brabant (hierna: Inkoopbureau) werkt voor 19 deelnemers in West-Brabant, 
Zeeland en Zuid-Holland-Zuid.  
 
Alle communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure dient uitsluitend schriftelijk te verlopen via e-
mail. De contactpersoon voor deze aanbesteding is Ronald de Waal, inkoopadviseur van 
Inkoopbureau. De contactpersoon is te bereiken via: inkoop@gemeente-steenbergen.nl.  
 
Het benaderen van andere medewerkers of bestuurders van de Aanbestedende dienst over deze 
aanbestedingsprocedure is niet toegestaan en zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure 
leiden. 



 

 
1.8 Planning aanbesteding 

Het tijdspad van de aanbestedingsprocedure ziet er als volgt uit: 
  
Activiteit Datum Toelichting 
Aankondiging opdracht (per mail) 15 april 2019  
Deadline indienen vragen (per mail) 22 april 2019 uiterlijk 10:00 uur 
Verzenden Nota van Inlichtingen (per mail) 24 april 2019 streefdatum 
Indienen offertes 1 mei 2019 uiterlijk 10:00  uur 
Beoordeling offertes  1 t/m 9 mei 2019 
Besluit college B&W 21 mei 2019 streefdatum 
Verzenden gunningsbeslissing 22 mei 2019 streefdatum 
Opschortende termijn (bezwaartermijn)  7 dagen 
Definitieve gunning 30 mei 2019 streefdatum 

 
De gemeente behoudt zich het recht voor om de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning is 
indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de hierboven genoemde data 
aan te houden. 
 

 
  



 

2 Omschrijving opdracht 
 

2.1  Doelstelling  
De Opdrachtgever wil wettelijke publicaties en overig nieuws publiceren in een lokaal huis-aan-huis 
blad dat gratis binnen de bebouwde komgrenzen van de gemeente Steenbergen wordt bezorgd.  
 
De Opdrachtgever wil een splitsing maken in het verspreiden van het nieuws, te weten: 
1. wekelijks nieuws: o.a. wettelijke publicaties (perceel 1.). 
2. tweewekelijks nieuws: de aard van deze artikelen is divers: van nieuwsartikelen met bijbehorende 

foto’s en / of logo’s tot verslagen van (raads)vergaderingen (perceel 2.). 
 

2.2 Algemene eisen aan wekelijks nieuws (perceel 1.) 
De artikelen van de Opdrachtgever, inclusief het beeldmateriaal, worden in een vast gemeentelijk 
format in de huisstijl van de Opdrachtgever in de krant gepresenteerd. 
• De Opdrachtgever mag eenmaal per jaar kosteloos de vormgeving aanpassen. 
• De Opdrachtgever voert altijd de eindredactie over de aangeleverde artikelen. Zonder 

goedkeuring mag niet tot publicatie worden overgegaan. 
• De Opdrachtgever ontvangt z.s.m. na aanlevering van de artikelen een drukproef en mag deze 

onbeperkt en kosteloos aanpassen. 
• De opmaak van de artikelen inclusief foto’s is 100% in full colour. 
• In acute situaties kunnen deze artikelen tot de absolute deadline worden aangevuld met actuele 

gemeentelijke informatie. 
• Fysieke bezorging in het buitengebied is voor perceel 1. een vereiste. 

2.3 Algemene eisen aan tweewekelijks nieuws (perceel 2.) 
De artikelen van de Opdrachtgever, inclusief het beeldmateriaal, worden in een vast gemeentelijk 
format in de huisstijl van de gemeente in de krant gepresenteerd.  
• De Opdrachtgever mag eenmaal per jaar kosteloos de vormgeving aanpassen. 
• De Opdrachtgever voert altijd de eindredactie over de aangeleverde artikelen. Zonder 

goedkeuring mag niet tot publicatie worden overgegaan. 
• De Opdrachtgever ontvangt z.s.m. na aanlevering van de artikelen een drukproef en mag deze 

onbeperkt en kosteloos aanpassen. 
• De opmaak van de artikelen inclusief foto’s is 100% in full colour. 
• Het katern is eenvoudig uitneembaar uit de krant. Dat kan op twee manieren worden 

gerealiseerd: 
- het katern is de middenpagina van de krant; of 
- het katern wordt als aparte bijlage bij de krant gevoegd. 

• In acute situaties kunnen deze artikelen tot de absolute deadline worden aangevuld met actuele 
gemeentelijke informatie. 

• Indien niet in het buitengebied kan worden bezorgd, is het wenselijk dat hiervoor een passend 
alternatief beschikbaar is. 

Incidenteel kan het mogelijk zijn dat de Opdrachtgever voor het katern gebruik wil maken van 
redactionele diensten van de inschrijver. Hieronder kan o.a. vallen, het afnemen van interviews en het 
verzorgen van beeldmateriaal. Deze diensten worden apart gefactureerd, op basis van een uurtarief 
of mm, dat is nader af te stemmen tussen de winnende inschrijver en de gemeente. 
 

2.4 Aanleveren van de artikelen door de Opdrachtgever 
De Opdrachtgever levert de artikelen aan in Word-format en beeldmateriaal wordt in jpeg/jpg of als 
pdf-bestand aangeleverd. Aanlevering vanuit de Opdrachtgever geschiedt per email. De deadline 
wordt in overleg bepaald. 
 
De aangeleverde artikelen en beeldmateriaal zijn niet rechtenvrij en mogen niet in andere uitingen 
dan op de gemeentepagina worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. 



 

 
2.5 Aanleveren pagina(‘s) door Opdrachtnemer 

De gepubliceerde artikelen worden in de opmaak van de pagina(’s) in pdf aan de Opdrachtgever 
aangeleverd waarna de Opdrachtgever deze op haar eigen website plaatst. De rechten van de pagina’s 
behoren toe aan de Opdrachtgever. 
 

2.6 Afnameverplichting 
Het aantal aangeleverde artikelen, als ook het beeldmateriaal, is variabel. Er is geen 
afnameverplichting. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats op basis van daadwerkelijk 
afgenomen millimeters en uitgevoerde dienstverlening. 
 

2.7 Samenwerking 
De Opdrachtgever heeft een vast contactpersoon die redactie verzorgt. Voor de Opdrachtgever dient 
het mogelijk te zijn om artikelen aan te passen of aan te vullen of te verwijderen tot de absolute 
deadline van publicatie. 
 

2.8 Verspreiding 
Het lokale huis-aan-huisblad dient gratis te worden bezorgd bij alle huishoudens in de zes (6) kernen 
van de gemeente Steenbergen (Steenbergen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg en 
De Heen) en inclusief de adressen met een ja-nee sticker, met uitzondering van de adressen met een 
nee-nee sticker. De opdrachtnemer bezorgt ook 25 exemplaren van het wekelijkse huis-aan-huisblad 
en het tweewekelijkse katern op het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen. 
 
Voor het buitengebied geldt dat indien hier niet wordt bezorgd, hiervoor een passend alternatief 
beschikbaar moet te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale nieuwsbrief waarop inwoners zich 
kunnen abonneren.  
 

2.9 Uitgave 
Het lokale huis-aan-huisblad verschijnt wekelijks op een vaste dag. Uitzonderingen hierbij zijn de 
zomerperiode en feestdagen. Uitgangspunt is dat de krant op een andere dag verschijnt. Het is 
toegestaan dat de krant door vakantieperiodes maximaal drie (3) keer niet verschijnt: tweemaal in de 
zomer en eenmaal in december. Tenzij schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen dat 
hiervan wordt afgeweken. Deze data worden uiterlijk in februari voor het lopende jaar door 
Opdrachtnemer bekend gemaakt. 

 
 

  



 

3 Contractuele voorwaarden 
Voor wat betreft de contractuele voorwaarden dient in dit hoofdstuk Opdrachtnemer te worden 
gelezen als de winnende inschrijver die de opdracht gegund heeft gekregen. 
 

3.1 Vorm en duur van de overeenkomst 
 

3.1.1 Contractvorm  
De Opdrachtgever is voornemens door middel van een opdrachtbief de raamovereenkomst vast te 
leggen met de Opdrachtnemer voor de (ondersteuning bij de) opmaak, publicatie en verspreiding van 
gemeentelijke publicaties. 
 
Op deze opdracht zijn, in volgorde van belangrijkheid, van toepassing: 

1. De opdrachtbrief;  
2. De eventuele Nota(‘s) van Inlichtingen, inclusief bijlage(n);  
3. Het PvE ‘Gemeentelijke informatiepagina’s gemeente Steenbergen’ met kenmerk SIW007433; 
4. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente 

Steenbergen, inclusief addendum; 
5. De aanbieding van de Opdrachtnemer. 

 
Bij de opdracht geldt de bovenstaande rangorde, waarbij de opdrachtbrief prevaleert boven de andere 
documenten. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen bovenstaande documenten, prevaleert het 
document dat het hoogste in rangorde staat. 
 
Alle hierboven genoemde documenten, inclusief bijlage(n), maken onderdeel uit van de 
aanbestedingsstukken. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich aan de 
aanbestedingsstukken.  
 
3.1.2 Duur en verlenging 
Opdrachtgever zal één raamovereenkomst aangaan met de Opdrachtnemer. De ingangsdatum van 
deze raamovereenkomst is 1 augustus 2019 en heeft een vaste looptijd van één (1) jaar. De vaste 
looptijd van de raamovereenkomst zal daarmee eindigen op 31 juli 2020.  
 
De raamovereenkomst kan één (1) keer eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd voor de duur 
van één (1) jaar. De looptijd van de raamovereenkomst zal daarmee van rechtswege uiterlijk eindigen 
op 31 juli 2021.   
 
Verlenging van de overeenkomst kan niet stilzwijgend en enkel na schriftelijk bevestiging plaatsvinden. 
Opdrachtgever geeft tenminste drie (3) maanden voor het aflopen van de raamovereenkomst 
schriftelijk aan of de raamovereenkomst wordt verlengd. Verlenging geschiedt onder gelijkblijvende 
condities en voorwaarden. 
 
3.1.3 Beëindiging  
In beginsel eindigt de overeenkomst van rechtswege automatisch na afloop van de volledige termijn 
inclusief verlenging.  
 
Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, op 
te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging door Opdrachtgever 
dient schriftelijk te gebeuren. Opdrachtnemer bevestigt deze opzegging eveneens schriftelijk. 
 
Ingeval Opdrachtnemer wordt overgenomen door een andere marktpartij, dan wel indien 
Opdrachtnemer fuseert, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege, tenzij de Opdrachtgever de 
raamovereenkomst gestand wenst te doen en daarmee instemt met de fusie of overname van 
Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een 



 

schadevergoeding aan de Opdrachtnemer in verband met mogelijk geleden schade door deze 
beëindiging.  

 
3.2 Financiële bepalingen  
 

3.2.1 Prijsopgave 
De prijsopgave dient gedaan te worden door het invullen, rechtsgeldig ondertekenen en indienen van 
het inschrijfbiljet, opgenomen in bijlage 1. Alle tarieven dienen te worden opgegeven in euro’s en 
exclusief BTW. 
 
De opgegeven prijzen dienen all-in tarieven te zijn, hetgeen betekent dat alle eventuele bijkomende 
kosten in de tarieven dienen te zijn verwerkt, zoals, maar niet uitsluitend, transportkosten, 
administratiekosten, en andere logisch tot de opdracht behorende kosten. 
 
3.2.2 Prijsaanpassingen 
Er vinden gedurende vaste contractperiode van één (1) jaar en de mogelijke verlengingsoptie geen 
prijsindexaties of -aanpassingen plaats. 

 
3.2.3 Facturatie en betalingen 
De facturering dient plaats te vinden achteraf per uitgave. Deze factuur dient per e-mail verstuurd te 
worden. Het e-mailadres zal nader worden gespecificeerd. 
 
Na opdrachtverstrekking zal door Opdrachtgever worden aangegeven welke informatie op de factuur 
moet worden vermeld. Te denken valt aan o.a.: 

- factuuradres; 
- totaalbedrag exclusief BTW; 
- totaalbedrag inclusief BTW; 
- routecode en grootboeknummer. 

 
De Opdrachtgever zal facturen betalen binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur. 
Goedkeuring van de factuur geschiedt op basis van de in de raamovereenkomst overeengekomen 
tarieven en voorwaarden. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor eventuele andere kosten 
met te betalen facturen te verrekenen. 
 
E-facturering is per 18 april 2019 verplicht.  
De wetswijziging verankert de verplichting voor decentrale overheden en alle ander aanbestedende 
diensten om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken per 18 april 2019. De opdrachtnemer zal 
te zijner tijd geïnformeerd worden over de gewijzigde manier van aanleveren van facturen. De 
opdrachtnemer is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen. 
 

3.3 Werkafspraken 
Ter uitvoering van de overeenkomst kunnen tussen partijen werkafspraken worden vastgelegd. 
Werkafspraken gelden na wederzijdse instemming. Deze werkafspraken betreffen uitsluitend de 
uitvoering van de overeenkomst en beogen geen wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst en 
binden de Opdrachtgever in die zin niet, tenzij het bevoegde orgaan van Opdrachtgever een besluit 
tot wijziging en/of aanvulling heeft genomen. 

 
3.4 Evaluatie  

Minimaal twee (2) keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de contactpersoon van de 
Opdrachtgever. De frequentie wordt vervolgens naar behoefte bepaald. De Opdrachtnemer neemt 
hiervoor het initiatief.  
 



 

3.5 Wijzigingen in de overeenkomst 
Wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst, evenals aanvullingen daarop zijn slechts geldig 
voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en indien deze geen wezenlijke wijziging van de 
opdracht betreffen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht 
tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn. 
 

3.6 Vertrouwelijkheid gegevens 
Alle informatie voortvloeiend uit de aanbestedingsprocedure en de overeenkomst moet door alle 
partijen strikt vertrouwelijk behandeld worden. 
 

3.7 Boeteregeling 
Indien de dienstverlening zoals vermeld in dit PvE door de Opdrachtnemer (deels) niet, niet tijdig of 
niet correct wordt uitgevoerd of deze op andere wijze haar verplichtingen niet nakomt en dit ook 
verwijtbaar is aan de Opdrachtnemer, is deze in verzuim.  
 
Vanaf het moment dat de Opdrachtnemer in verzuim is, is de Opdrachtgever gerechtigd om een boete 
van € 1.000,00 per uitgave in rekening te brengen. Ook bij het in rekening brengen van een boete 
heeft de Opdrachtgever onverminderd het recht nakoming van de overeengekomen dienstverlening 
te eisen. 
 

3.8 Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden 
Op deze aanbesteding en de tot stand te komen overeenkomst zijn van toepassing de Algemene 
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente Steenbergen, inclusief addendum.  
 
De Opdrachtgever wijst andere algemene voorwaarden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand. De 
Algemene Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever zijn opgenomen als bijlage 4. bij dit programma 
van eisen.  
 

3.9 Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze aanbesteding en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure en de daaruit 
voortvloeiende overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt 
bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda. 
 

  



 

4 Aanbesteding 
 
4.1 Uitgangspunten aanbestedingsprocedure 
 

4.1.1 Gekozen aanbestedingsvorm 
Conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente is gekozen voor een meervoudig 
onderhandse procedure waarbij de gemeente een strikte toepassing hanteert van de grondbeginselen 
transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit. 
 
4.1.2 Taal  
De voertaal tijdens de aanbestedingsprocedure is Nederlands. Alle informatie die door de inschrijver 
bij de inschrijving wordt gevoegd dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 
 
4.1.3 Voorwaardelijke inschrijvingen 
Het verbinden van voorwaarden aan uw inschrijving is in strijd met het geldende aanbestedingsrecht. 
Derhalve zal een inschrijving waaraan voorwaarden verbonden zijn onherroepelijk als ongeldig terzijde 
worden gelegd.  

 
4.1.4 Communicatie 
Alle communicatie omtrent deze aanbesteding dient centraal te verlopen via de contactpersoon voor 
deze aanbesteding, Ronald de Waal (inkoopadviseur) en via het e-mailadres: inkoop@gemeente-
steenbergen.nl onder vermelding van ‘Gemeentelijke informatiepagina’s gemeente Steenbergen’. 
 
Het benaderen van andere medewerkers of bestuurders van de Aanbestedende dienst over deze 
aanbestedingsprocedure is niet toegestaan en zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure 
leiden. 

 
4.1.5 Inlichtingen en vragen 
Indien u naar aanleiding van dit programma van eisen nog vragen heeft, dan kunt u die uitsluitend 
schriftelijk en per e-mail stellen.  
 
Informele communicatie omtrent deze aanbesteding met personen binnen de gemeentelijke 
organisatie is gedurende de aanbestedingsprocedure niet toegestaan. 
 
4.1.6 Gestanddoeningstermijn 
De gestanddoeningstermijn van 90 dagen is van toepassing op de inschrijving. De 
gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit. Mocht tegen 
onderhavige aanbesteding een kort geding worden aangespannen, zal de gestanddoeningstermijn van 
de inschrijvingen automatisch worden verlengd tot en met 14 kalenderdagen na de uitspraak van de 
rechtbank. In overige gevallen behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de inschrijvers te 
verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.  
 
4.1.7 Mogelijke onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken 
De Opdrachtgever heeft de aanbestedingsdocumenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
opgesteld. De gegadigden zijn verplicht de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanbesteding te 
waarschuwen dan wel om opheldering te vragen in geval van kennelijke fouten of omissies in de 
aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen.  
 
Indien inschrijver verzuimt Opdrachtgever voorafgaand aan de aanbesteding te waarschuwen voor 
kennelijke fouten of omissies in de aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt 
hij zijn rechten. Het bepaalde in deze alinea prevaleert boven de vervaltermijn van zeven (7) 
kalenderdagen na bekendmaking van het gunningvoornemen. 
 



 

Tekortkomingen die na het indienen van een inschrijving naar voren komen kan de Opdrachtgever niet 
worden aangerekend. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich aan de inhoud van de 
aanbestedingsstukken. 
 
4.1.8 Voorbehoud gunning  
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor de gehele opdracht niet tot gunning over te 
gaan, om welke reden dan ook. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever niet gebonden aan het 
aangaan van een overeenkomst en/of het overgaan tot vergoeding van kosten.  
 
Gunning vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van het College van Burgemeester en 
Wethouders. 
 
4.1.9 Overige voorwaarden  
De aanbesteding vindt plaats onder de volgende condities: 
• De door de inschrijver gemaakte en te maken kosten voor het doen van de inschrijving en de 

eventueel hieruit voortvloeiende contractbesprekingen worden niet vergoed. 
• Aan de inschrijving kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De offerteaanvraag is 

geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd. 
• Een inschrijving dient betrekking te hebben op de gehele opdracht. Het indienen van een 

inschrijving voor een deel van de opdracht is niet toegestaan en zal als zodanig niet worden 
meegenomen in de procedure. 

• Door middel van inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met de voorwaarden van de 
aanbesteding en de onderliggende documenten. Elk voorbehoud maakt de inschrijving ongeldig. 

 
4.2 Verloop van de aanbestedingsprocedure 
 

4.2.1 Nota van Inlichtingen  
Alle houders van het PvE hebben de mogelijkheid om aan de Opdrachtgever vragen te stellen tot  22 
april 2019 uiterlijk 10:00 via het e-mailadres genoemd onder 1.7. 
 
Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de 
Aanbestedende dienst / Opdrachtgever worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een nota van 
inlichtingen.  
 
De nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 24 april 2019 (streefdatum) digitaal per e-mail aan alle 
houders van het PvE verstuurd. Op deze wijze beschikt iedere houder van het PvE over dezelfde 
informatie. De nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. 
 

  



 

4.2.2 Inschrijvingsprocedure 
Uw inschrijving dient uiterlijk 1 mei 2019 om 10:00 uur door de Opdrachtgever ontvangen te zijn.  
 
Inschrijver kan zijn inschrijving op twee manieren aanleveren: 
1. aan de receptie van de gemeente op het bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen; 
2. via de post aan het postadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. 

 
Op de gesloten envelop dient vermeld te worden: 

 
Gemeente Steenbergen 
t.a.v. Ronald de Waal, inkoopadviseur 
Buiten de Veste 1 
4652 GA Steenbergen 
 
onder vermelding van:  
 
‘Aanbesteding gemeentelijke informatiepagina’s gemeente Steenbergen: niet openen voor 1 mei 
2019 om 10:00 uur’ 
 

Hierbij is van belang: 
- Het risico van postvertraging rust geheel bij de inschrijver. 
- De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de tijdige indiening van zijn inschrijving. Te laat 

ingediende inschrijvingen, om welke reden dan ook, worden niet in behandeling genomen.  
- De inschrijving dient ingediend te worden in een gesloten envelop. Hierop dient duidelijk aan de 

voorzijde vermeld te worden: ‘‘Aanbesteding gemeentelijke informatiepagina’s gemeente 
Steenbergen: niet openen voor 1 mei 2019 om 10:00 uur’. 

- Indien u uw inschrijving per post verzendt, stellen wij het op prijs als u ons hierover voor de 
inlevertermijn per e-mail op de hoogte stelt via inkoop@gemeente-steenbergen.nl 

- Bij persoonlijke bezorging zult u van de receptionist(e) een ontvangstbevestiging uitgereikt krijgen. 
 
De opening van de inschrijvingen is niet openbaar en kan dus niet bijgewoond worden door de 
inschrijvers. 
 
4.2.3 Eisen aan de inschrijving 
De inschrijving wordt allereerst getoetst op de procedurele voorwaarden, compleetheid en geldigheid.  
 
De inschrijving dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:  
1. De inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. 
2. De inschrijving dient tijdig te zijn ingediend. 
3. De inschrijving dient op de gehele opdracht betrekking te hebben, zoals staat omschreven in 

hoofdstuk 2 en te voldoen aan de minimale eisen in het PvE. 
4. Aan de inschrijving zijn geen voorwaarden verbonden. 
5. De inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. 
6. De inschrijving dient conform artikel 4.1.6. een gestanddoening termijn te hebben van negentig 

(90) dagen na de sluitingstermijn van de aanbestedingsprocedure. Voorts dient voor het geval een 
kort geding wordt aangespannen de inschrijving in ieder geval gestand worden gedaan tot 14 
kalenderdag na de uitspraak in het kort geding. 

 
De inschrijving dient alle onderstaande onderdelen te bevatten:  
1. volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijfbiljet  (bijlage 1.); 
2. volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende vragenlijst (bijlage 2.), inclusief bijlagen; 
3. UEA formulier volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend (bijlage 3.). 
 



 

Alle gevraagde documenten dienen naar waarheid opgesteld en ingevuld te zijn, en dienen te zijn 
ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. De bevoegdheid dient te herleiden te zijn uit een 
kopie van het uittreksel uit het beroepen- of handelsregister. 
 
Indien een andere persoon dan de personen die volgens het uittreksel tekenbevoegd zijn, handelt 
namens de organisatie van de inschrijver, dan dient hiervan een expliciete rechtsgeldig ondertekende 
verklaring van beslissingsbevoegdheid te worden opgenomen bij de inschrijving. 
 
Indien niet wordt voldaan een één of meer van de bovenstaande voorwaarden en/of de inschrijving 
niet compleet is, wordt de inschrijving terzijde gelegd en wordt de inschrijver uitgesloten van verdere 
deelname aan de aanbestedingsprocedure. 
 
Het is niet toegestaan om de invulbijlagen inhoudelijk te wijzigen, enkel de invulvelden mogen gevuld 
worden. Het wijzigen van de invulbijlagen leidt tot uitsluiting. 
 

4.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
Voortvloeiend uit de aanbestedingsrichtlijn geldt de wettelijke verplichting om het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) te hanteren. Het UEA sterkt ertoe om inschrijvers op eenvoudige wijze 
te laten verklaren dat de door de gemeente van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden op hen niet 
van toepassing zijn. De bijgevoegde link geeft uitleg ten behoeve van de invulling van het nieuwe 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl 
 
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijver ten behoeve van deze procedure het UEA (bijlage 3.) 
in te vullen. Het hanteren van andere modellen of het wijzigen van de opzet van het wettelijk model 
is niet toegestaan.  
 
De aanbestedende dienst wenst de volgende opmerkingen te plaatsen over het UEA: 
- De aanbestedend dienst vertrouwt erop dat de inschrijver dit UEA volledig en naar waarheid 

invult. 
- Wanneer inschrijvers in combinatie inschrijven, van onderaanneming gebruik maken of een 

beroep doen op de bekwaamheid van derden, wordt benadrukt dat deel II volledig en juist 
ingevuld, dient te worden. Partijen die in de combinatie zitten of partijen waarop een beroep 
wordt gedaan door inschrijver dienen allen een apart UEA in te vullen en bij te voegen. 

- Er is sprake van een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde Europese 
aanbestedingsdrempels, waaruit voortvloeit dat onderdeel III A en onderdeel III B uit het UEA 
volledig van toepassing zijn en ingevuld dienen te worden. 

- Bij onderdeel III C zijn de facultatieve uitsluitingsgronden welke van toepassing zijn op deze 
opdracht aangevinkt, deze dienen ingevuld te worden. 

- Onder deel IV dient inschrijver te verklaren dat hij voldoet aan de in het aanbestedingsdocument 
gestelde geschiktheidseisen. 

- Onderdeel V van het UEA is niet van toepassing voor deze aanbesteding. 
- Onder deel VI dient het UEA rechtsgeldig (elektronisch) ondertekend te worden. 

 
4.4 Wijze van inschrijving 
 

4.4.1 Inschrijving met onderaannemers 
Inschrijvers mogen gebruik maken van onderaanneming. Wanneer van toepassing moet dit worden 
vermeld in het UEA (bijlage 3.). Hoofdaannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor dat deel van de 
dienstverlening dat in onderaanneming wordt gedaan.  
 
Indien sprake is van onderaanneming dient de hoofdaannemer bij inschrijving aan te geven welke 
onderaannemers hij voornemens is in te zetten na gunning. Wijziging van inzet van onderaannemers 
gedurende de looptijd van de overeenkomst dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
Opdrachtgever. Indien de inschrijver niet aangeeft gebruik te maken van onderaanneming gaat de 



 

Opdrachtgever ervan uit dat de opdracht, wanneer aan de inschrijver gegund, geheel in eigen beheer 
uitgevoerd wordt. 
 
4.4.2 Inschrijving in combinatie 
Een combinatie van partijen moet zich inschrijven als één inschrijver. Bij inschrijving zal door de 
combinatie worden aangegeven: 
1. dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de 

volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen; en  
2. de naam van de combinant die als penvoerder namens de combinatie zal fungeren.  
 
In dat geval is het afzonderlijk inschrijven door één van de combinanten, alleen of in combinatie met 
anderen niet toegestaan. Indien er ingeschreven wordt in combinatie, dient dit te worden vermeld in 
het UEA (bijlage 3.). Elk lid van de combinatie dient het UEA afzonderlijk in te dienen.  
 
Wijzigingen in de samenstelling van combinaties na inschrijving worden niet geaccepteerd. 
 
4.4.3 Beroepsbevoegdheid/ bewijstukken  
Inschrijvers dienen conform de regels van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, ingeschreven te staan in 
een beroeps- en/of handelsregister. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever verstrekt de inschrijver 
binnen zeven (7) kalenderdagen na dat verzoek een bewijs van inschrijving c.q. uittreksel van het 
beroepsregister.  
 
Het bewijs van inschrijving moet de meest recente stand van zaken met betrekking tot de 
onderneming weergeven. Het bewijs van inschrijving c.q. uittreksel van het beroepsregister mag niet 
ouder zijn dan zes (6) maanden vanaf de datum van inschrijving. Indien zich na de datum van afgifte 
wijzigingen hebben voorgedaan, dient een uittreksel te worden ingediend waarin die wijzigingen zijn 
verwerkt. 
 
Indien inschrijver een combinatie is, moet per deelnemer in de combinatie een bewijs van inschrijving 
c.q. uittreksel van het beroepsregister worden ingediend, alsmede van de combinatie indien deze bij 
het beroepsregister is ingeschreven.  
 
Indien niet aan de gestelde termijn wordt voldaan door de inschrijver of indien zou blijken dat het 
inschrijfbiljet van de inschrijver onjuist zou zijn, legt de opdrachtgever de inschrijving van de 
desbetreffende inschrijver onmiddellijk ter zijde. 
 

4.5 Beoordeling van de inschrijving 
De compleet en geldig bevonden inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van het 
gunningscriterium de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) met toepassing van de methode gunnen 
op waarde. 
 
Bij gunnen op waarde vindt er een beoordeling plaats per gunningscriterium. Dit houdt in dat er een 
maximaal haalbare meerwaarde gescoord kan worden indien het maximaal aantal punten wordt 
behaald. Bij een lager puntenaantal wordt er een percentage van de maximaal haalbare meerwaarde 
verrekend. Er kan zo variatie in score per gunningscriterium ontstaan tussen de inschrijvende partijen. 
De behaalde meerwaardes per gunningscriterium worden in mindering gebracht van de inschrijfsom, 
waardoor een fictieve inschrijfsom ontstaat. Dit kan een negatieve waarde zijn. 
 
De Inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom is winnaar van de aanbesteding. De uiteindelijke 
opdracht heeft de waarde van de originele inschrijfsom van de winnende partij.  
 
Bij een gelijke fictieve aanneemsom tussen inschrijvers prevaleert de inschrijving met de kwalitatief 
hogere inschrijving boven de laagste inschrijfsom. Indien dit ook gelijk is, dan zal door de loting worden 
bepaald aan welke inschrijver uiteindelijk voorlopig gegund wordt.  



 

 
4.5.1 Prijs 
De prijs bestaat uit: 
1. de prijs per jaar voor de wekelijkse publicatie (perceel 1.); en/of indien van toepassing 
2. de prijs per jaar voor de tweewekelijkse publicatie (perceel 2.).  

 
De totaalprijs wordt berekend over een jaar, op basis van een fictieve aantal millimeters.  
- Als fictief aantal mm voor de wekelijkse publicatie wordt gehanteerd 20.000 mm.  
- Als fictief aantal mm voor de vierwekelijke publicatie wordt gehanteerd 72.800 mm.  

 
Let op: deze aantallen zijn indicatief. Aan deze aantallen mm kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Inschrijvers dienen, naast de prijs / prijzen voor de wekelijkse en/of tweewekelijkse publicatie, een 
optionele prijs op te geven voor redactionele ondersteuning. Deze prijs wordt niet mee genomen in 
de beoordeling. 
 
De prijzen dient te worden ingevuld op het inschrijfbiljet (bijlage 1.) en rechtsgeldig te worden 
ondertekend.  
 
4.5.2 Kwaliteitsaspecten 
Om voor gunning in aanmerking te komen wil de Aanbestedende dienst op kwalitatieve aspecten 
beoordelen. In onderstaande tabel zijn de kwaliteitscriteria weergegeven met het bijbehorende 
beoordelingskader en de maximaal te behalen fictieve aftrek.  
 

Kwaliteitcriterium Beoordelingskader Waardering Max. fictieve 
aftrek 

Dienstverlening Inschrijver beschrijft zijn 
dienstverlening (max. 1 A4) en laat hier 
tenminste de volgende onderwerpen in 
terugkomen: 
- Aanspreekpunt (incl. vervanging) 
- Bereikbaarheid (binnen en buiten 

kantoortijden) 
- Aanlevertijden en (flexibiliteit bij) 

spoedpublicaties 
- (Bezorg-) klachten 
 

0-30-60-100 € 5.000,= 

Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

Inschrijver geeft zijn visie op 
duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en geeft aan 
hoe dit terugkomt in de bedrijfsvoering 
(max. 1 A4).  
Hierbij kan gedacht worden aan: 
grondstoffen, bedrijfsvoering, 
sponsoring, et cetera. 
 

0-30-60-100 € 3.000,= 

Bezorging kernen en buitengebied Inschrijver kan: 
- zowel in kernen als buitengebied 

fysiek bezorgen  
- alleen in kernen fysiek bezorgen en 

biedt een alternatief voor het 
buitengebied  

- alleen in kernen fysiek bezorgen en 
biedt geen alternatief voor het 
buitengebied  

 

 
€ 5.000,= 

 
€ 2.500,= 

 
 

€         0,= 

€ 5.000,= 
 
 



 

Percentage omvang  
redactioneel versus advertenties 

Inschrijver geeft aan hoe de verhouding 
in omvang mm is tussen redactionele 
stukken en advertenties: 
- redactioneel > 75%   
- redactioneel 51% - 75%  
- redactioneel 25% - 50%  
- redactioneel < 25%  

 

 
 
 

€ 3.000,= 
€ 1.500,= 
€    750,= 
€        0,= 

€ 3.000,= 
 

Percentage omvang  
lokaal versus niet-lokaal nieuws 

Inschrijver geeft aan hoe de verhouding 
in omvang mm is tussen lokaal nieuws 
en niet-lokaal nieuws: 
- Lokaal > 75%  
- Lokaal 51% - 75%  
- Lokaal 25% - 50%  
- Lokaal < 25%  

 

 
 
 

€ 5.000,= 
€ 3.000,= 
€ 1.000,= 
€         0,= 

€ 5.000,= 
 

Ondersteuning redactie  
en fotografie 

Inschrijver kan ondersteuning bieden 
op het gebied van redactie en 
fotografie: 
- Ja, zowel redactie als fotografie 
- Ja, alleen redactie 
- Ja, alleen fotografie  
- Nee, geen van beide  

 
 

 
€ 2.000,= 
€ 1.000,= 
€ 1.000,= 
€         0,= 

€ 2.000,= 
 

 
De kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd door het beoordelingsteam. Bij de beoordeling van het 
gunningscriterium kwaliteit wordt per criterium of een puntenwaardering gegeven welke in consensus 
wordt vastgesteld of een waarde toegekend die afhankelijk is van het gegeven antwoord. De 
puntenwaardering bestaat uit een cijfer en wordt volgens de onderstaande schaalverdeling 
toegekend.  

 
Score Motivatie 
0% geen meerwaarde, conform uitvraag 
30% redelijk aantoonbare meerwaarde 
60% goede aantoonbare meerwaarde 
100% maximaal denkbare meerwaarde 

 
Het beoordelingsteam wordt gevormd door medewerkers van de gemeente. De inkoopadviseur van 
Inkoopbureau beoordeelt niet, maar begeleidt alleen het proces. 
 
Het is Inschrijvers niet toegestaan om contact te zoeken met de leden van het beoordelingsteam met 
betrekking tot deze aanbesteding, op straffe van uitsluiting. 
 
Na de kwalitatieve beoordeling wordt de inschrijfsom per Inschrijver per perceel bekend gemaakt aan 
het beoordelingsteam. Bij de inschrijfsom wordt gekeken naar het totaalbedrag voor een perceel zoals 
ingevuld op het inschrijfformulier van bijlage 1.  
 
4.5.3 Winnende Inschrijver 
De totaal behaalde fictieve meerwaarde op het onderdeel kwaliteit wordt in mindering gebracht op 
de ingediende inschrijfsom. Dit geeft de fictieve inschrijfsom voor de betreffende inschrijving. De 
Inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom is de beoogd winnaar van de aanbesteding.  
 
Bij een gelijke fictieve inschrijfsom tussen inschrijvers prevaleert de inschrijving met de kwalitatief 
hogere inschrijving boven de laagste werkelijke inschrijfsom. Zijn zowel de fictieve inschrijfsom als de 
kwalitatieve waardering gelijk, dan wordt de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding 
bepaald middels loting. 



 

 
4.5.4 Gunning van de overeenkomst 
De formele beslissing aan welke Inschrijver gegund wordt en een overeenkomst zal worden 
aangegaan, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle Inschrijvers. Vanaf dat moment start een periode 
van zeven (7) dagen waarin de Aanbestedende dienst geen invulling zal geven aan de 
gunningsbeslissing en niet tot ondertekening van een overeenkomst zal overgaan. Gedurende deze 
zeven (7) dagen hebben partijen de gelegenheid een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant te Breda tegen de gunningsbeslissing.  
 
Afgewezen partijen die bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing dienen een civiel kort geding 
aanhangig te maken vóór het verstrijken van de bezwaartermijn van zeven (7) dagen. Deze termijn 
van zeven (7) dagen is een vervaltermijn en eindigt op de 7e dag na de dag van het verzenden van de 
gunningsbeslissing.  
 
In het belang van een goede en snelle voortgang wordt eenieder die een rechtsmiddel aanwendt 
dringend verzocht om de Aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van 
een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding. 
 
Voor het geval er kort geding wordt aangespannen, dient de inschrijving in ieder geval gestand te 
worden gedaan tot twee (2) weken na de uitspraak in kort geding. 
 
Indien gedurende de voornoemde termijn van zeven (7) dagen een kort geding wordt aangespannen 
met betrekking tot de gunningsbeslissing, wordt er in ieder geval niet eerder een overeenkomst 
gesloten dan nadat er vonnis in kort geding is gewezen / de rechter uitspraak heeft gedaan.  



 

Bijlage 1. Inschrijfbiljet 
 
Inschrijfbiljet behorende bij de meervoudig onderhandse aanbesteding ‘Gemeentelijke informatiepagina’s 
gemeente Steenbergen’ met kenmerk SIW007433. 
 
N.b. inschrijvers kunnen voor een of beide percelen een aanbieding doen.  
 
  
PERCEEL 1.   

 
Aantal weken 

 
Prijs per mm 

 
Fictief aantal mm 

 
Totaalprijs per jaar 

 
prijs wekelijkse publicatie 
wettelijke informatie 

  

 
52 

 
€                  -  10.000  €                              -  

Totale fictieve inschrijfprijs      €                              -    
 
 
 
PERCEEL 2.  

 
Aantal weken 

 
Prijs per mm 

 
Fictief aantal mm 

 
Totaalprijs per jaar 

 
prijs tweewekelijkse publicatie 
gemeentelijke informatie 
  

26 
 

€                  - 
  

70.000 
  

 €                              -   
  

Totale fictieve inschrijfprijs      €                              -    
 
 
De op te geven prijzen voor redactionele ondersteuning worden niet meegenomen in de beoordeling. 
 
Optie redactionele ondersteuning * 
Prijs per uur  €                  - 
Of extra prijs per mm  €                  - 

* Indien hier geen extra kosten voor in rekening gebracht worden, dient € 0,00 ingevuld te worden 
 
 
 
Plaats:  ……………………………………………………………………….. 
 
Datum:  ……………………………………………………………………….. 
 
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………….. 
 
Naam:  ……………………………………………………………………….. 
 
Functie:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ondertekening: ………………………………………………………………………. 
  



 

Bijlage 2. Vragenlijst 
 
Vragenlijst behorende bij de meervoudig onderhandse aanbesteding ‘Gemeentelijke informatiepagina’s 
gemeente Steenbergen’ met kenmerk SIW007433. 
 
Let op: indien voor twee percelen ingeschreven wordt, dient per perceel een vragenlijst ingediend te 
worden.   
 
Naam inschrijver: ………………………………………………………………... 
Vragenlijst t.b.v.: perceel 1:  wettelijke informatie  (doorhalen indien niet van toepassing) 
 perceel 2:  gemeentelijke informatie (doorhalen indien niet van toepassing) 
 

Kwaliteitcriterium Beoordelingskader Antwoord 
Dienstverlening Inschrijver beschrijft zijn 

dienstverlening (max. 1 A4) en laat hier 
tenminste de volgende onderwerpen in 
terugkomen: 
- Aanspreekpunt (incl. vervanging) 
- Bereikbaarheid (binnen en buiten 

kantoortijden) 
- Aanlevertijden en (flexibiliteit bij) 

spoedpublicaties 
- (Bezorg-) klachten 
 

Voor de beschrijving van de 
dienstverlening mag gebruik gemaakt 
worden van een aparte bijlage (max. 1 
A4).  
 
N.b. uit de bijlage moet duidelijk blijken 
van wie deze afkomstig is en op welk 
perceel deze betrekking heeft. Indien 
dit niet het geval is, zal deze als niet 
ingediend beschouwd worden 
waardoor de inschrijving niet compleet 
is. 
  

Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

Inschrijver geeft zijn visie op 
duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en geeft aan 
hoe dit terugkomt in de bedrijfsvoering 
(max. 1 A4).  
Hierbij kan gedacht worden aan: 
grondstoffen, bedrijfsvoering, 
sponsoring, et cetera. 
 

Voor het beschrijven van de visie mag 
gebruik gemaakt worden van een 
aparte bijlage (max. 1 A4). 
 
N.b. uit de bijlage moet duidelijk blijken 
van wie deze afkomstig is en op welk 
perceel deze betrekking heeft. Indien 
dit niet het geval is, zal deze als niet 
ingediend beschouwd worden 
waardoor de inschrijving niet compleet 
is. 
 

Bezorging kernen en buitengebied 
 
 

Inschrijver kan: 
- zowel in kernen als buitengebied 

fysiek bezorgen 
- alleen in kernen fysiek bezorgen en 

biedt een alternatief voor het 
buitengebied 

- alleen in kernen fysiek bezorgen en 
biedt geen alternatief voor het 
buitengebied 

 
Let op: fysieke bezorging in het 
buitengebied is voor perceel 1. een 
vereiste. 
 

Doorhalen wat niet van toepassing is: 
Ja / Nee 
 
Ja / Nee 
 
 
Ja / Nee 
 
 
 
 

 
let op vervolg vragenlijst! 
 
  



 

Percentage omvang  
redactioneel versus advertenties 

Inschrijver geeft aan hoe de verhouding 
in omvang mm is tussen redactionele 
stukken en advertenties: 
- redactioneel > 75% 
- redactioneel 51% - 75% 
- redactioneel 25% - 50% 
- redactioneel < 25% 

 

Doorhalen wat niet van toepassing is: 
 
 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 

Percentage omvang  
lokaal versus niet-lokaal nieuws 

Inschrijver geeft aan hoe de verhouding 
in omvang mm is tussen lokaal nieuws 
en niet-lokaal nieuws: 
- Lokaal > 75% 
- Lokaal 51% - 75% 
- Lokaal 25% - 50% 
- Lokaal < 25% 

 

Doorhalen wat niet van toepassing is: 
 
 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 

Ondersteuning redactie  
en fotografie 

Inschrijver kan ondersteuning bieden 
op het gebied van redactie en 
fotografie  

Doorhalen wat niet van toepassing is:  
- Ja, zowel redactie als fotografie 
- Ja, alleen redactie 
- Ja, alleen fotografie  
- Nee, geen van beide 

 
 
 
 
 
Plaats:  ……………………………………………………………………….. 
 
Datum:  ……………………………………………………………………….. 
 
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………….. 
 
Naam:  ……………………………………………………………………….. 
 
Functie:  ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ondertekening: ………………………………………………………………………. 
  



 

Bijlage 3. Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
 
Separaat bijgevoegd 
 
  



 

Bijlage 4. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Steenbergen 
 
Separaat bijgevoegd 
 
 
 


