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Inleiding
Gemeente Veenendaal heeft in haar aanbestedingsbeleid de
mogelijkheid voorzien om bedrijven voor onderhandse aanbestedingen
uit te nodigen tot een geraamde waarde van de opdracht van
2 miljoen euro. Deze verruiming van het uitnodigingsbeleid sluit
aan bij de Gids Proportionaliteit waarnaar in de Aanbestedingswet
2012 wordt verwezen.

In de Gids Proportionaliteit staat ook dat als ondernemers daarnaar vragen, overheden
verplicht zijn te motiveren waarom bepaalde bedrijven zijn uitgenodigd. Deze memo beschrijft
de manier waarop gemeente Veenendaal bedrijven voor onderhandse aanbestedingen gaat
selecteren. Door conform de beschreven wijze te selecteren kan de gemeente voldoen aan de
verplichting uit de Aanbestedingswet 2012 om de selectie van aannemers te motiveren.
Een andere minstens zo belangrijke reden om een selectiesystematiek te hanteren, is dat deze
een bijdrage kan leveren aan betere projectresultaten en aan bredere organisatiedoelstellingen
van de gemeente zoals lokale werkgelegenheid.
De selectiesystematiek voor onderhandse aanbestedingen heeft voorlopig betrekking op de
aanbesteding van infra-werken. Overige disciplines volgen mogelijk in een later stadium.
Deze selectiesystematiek is in werking vanaf 15 september 2016. Recent zijn hierop diverse
aanpassingen doorgevoerd. Bedrijven kunnen zich hierop aanmelden vanaf 17 december 2018.
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Welk type bedrijven genieten de voorkeur?
1.1		 Lokaal en regionaal
Gemeente Veenendaal heeft een nadrukkelijke voorkeur om opdrachten te verstrekken
aan lokale bedrijven.

Het is niet toegestaan dat meerdere zustervennootschappen zich aanmelden voor
dezelfde groslijst.

1.2		Kwaliteit en klanttevredenheid (Prestatiemeten)
Lokale bedrijven zijn bedrijven met een vestiging in gemeente Veenendaal. Voor deze
groslijstsystematiek wordt in aansluiting op de Handelsregisterwet onder een vestiging
verstaan een gebouw waar duurzame uitoefening van de activiteiten van de onderneming
of rechtspersoon plaatsvindt. Onder duurzaam wordt verstaan minimaal 6 maanden en
doorlopend. Onder activiteiten wordt verstaan de calculatie, werkvoorbereiding, planning
en uitvoeringscoördinatie van projecten, o.a. voor gemeente Veenendaal.

Bedrijven met een hoge proces- en productkwaliteit en hoge tevredenheidsscore
genieten de voorkeur van gemeente Veenendaal. Een duidelijke indicatie hiervoor zijn
‘tevredenheidsverklaringen’ of ‘prestatiemetingen’ van eerdere werken. Hoe hoger de
kwaliteit en klanttevredenheid hoe groter de kans dat een bedrijf wordt ingeloot voor
deelname aan een onderhandse aanbesteding.

Na de lokale bedrijven hebben regionale bedrijven de voorkeur, gevolgd door de
landelijke. Regionale bedrijven zijn bedrijven die een vestiging hebben van waaruit
werkzaamheden worden verricht in de regio FoodValley of de gemeenten Woudenberg en
Utrechtse Heuvelrug, inclusief de lokale bedrijven. Het hebben van een postadres in regio
FoodValley of de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug is niet voldoende voor
het ontvangen van het kenmerk ‘regionaal’. Onder regio FoodValley vallen de gemeenten
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.
De overige categorie aannemers vormen de landelijke bedrijven. De regionale en lokale
partijen vallen ook in de categorie landelijke bedrijven.

Landelijk

Regionaal

Lokaal
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Groslijsten
Een groslijst is een categorie bedrijven die bewezen geschikt is voor
bepaald type opdrachten. Door het hanteren van groslijsten wordt
het voor gemeente Veenendaal mogelijk om bedrijven te selecteren
op basis van prestaties uit het verleden. Een tweede voordeel van het
gebruik van groslijsten is dat de geschiktheid van bedrijven niet bij
iedere aanbesteding opnieuw hoeft te worden bepaald waardoor de
administratieve lasten worden beperkt.

2.1		Welke groslijsten hanteert gemeente Veenendaal?
Gemeente Veenendaal hanteert acht groslijsten. De groslijsten 7 en 8 betreffen
competenties die in combinatie met de groslijsten 1, 2, 3, 4, 5 en/of 6, relevant kunnen
zijn voor het selecteren van geschikte aannemers.
Voor opdrachten die niet onder één van onderstaande categorieën vallen staat het de
gemeente vrij om bedrijven op een andere wijze te selecteren.
1. Onderhoud aan straatwerk
2. Onderhoud en aanleg van rioolaansluitingen
3. Onderhoud aan asfalt
4. Reconstructie/nieuwe aanleg van straatwerk
5. Reconstructie/nieuwe aanleg van riolering (exclusief relining en drukriolering)
6. Reconstructie/nieuwe aanleg van asfalt
7. Werken in verontreinigd grondwater
8. Omgevingsmanagement
De gemeente bepaalt per project welke groslijst het meest passend is voor het aan te
besteden werk.

2.2	Aan welke voorwaarden moet een bedrijf voldoen om op
een groslijst te komen?
Om op een groslijst te komen moet een bedrijf zich daarvoor aanmelden en daarbij zijn
geschiktheid aantonen. Hieronder zijn per groslijst de geschiktheidseisen en de wijze van
aantonen opgenomen.
Algemeen
Uitsluitingsgronden
Voor deelname aan één of meerdere groslijsten zijn ondernemers uitgesloten waarop
één of meerdere uitsluitingsgronden van toepassing zijn die door de aanbesteder in het
bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument zijn aangegeven.
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-A
 antonen bij aanmelding groslijst(en) door het overleggen van een ingevuld en
ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Kwaliteitsmanagementsysteem
De onderneming moet voor de groslijsten 1 t/m 6 beschikken over een
kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2008 dat betrekking heeft op de
aard van de werkzaamheden.
-A
 antonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van een certificaat.
Veiligheid, gezondheid en milieu
De onderneming dient voor de groslijsten 1 t/m 7 VCA* of VCA** gecertificeerd te zijn, de
certificatie moet betrekking hebben op de aard van de onder ‘Competenties’ genoemde
werkzaamheden.
Al het op het werk aanwezige personeel van aannemer en onderaannemers moet in het
bezit zijn van een geldig VCA* of VCA** certificaat.
-A
 antonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van een VCA-bedrijfscertificaat.
Groslijst 1:
Onderhoud aan straatwerk
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren van
werkzaamheden waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit onderhoud aan straatwerk. Denk
hierbij aan het (her)straten van delen van wegen en trottoirs en het aanbrengen van kolken in
het kader van het (her)straatwerk.
Capaciteit
De onderneming moet in staat zijn om minimaal 60% van de werkzaamheden met eigen
personeel en materieel uit te voeren.
De reden waarom de gemeente deze eis stelt is omdat de gemeente wil werken met
inhoudelijk deskundige bedrijven. Wanneer een bedrijf hoofdzakelijk, oftewel 40%
van de werkzaamheden of meer met onderaannemers werkt, geeft dat de gemeente
onvoldoende vertrouwen om werkzaamheden uit te besteden.
-A
 antonen op eventueel verzoek van de aanbesteder door middel van opgave personeel en
materieel met gemiddelde dagproducties

Aanmeldingen
en uitsluitingen

Beschrijving
selectiesystematiek

Bijlagen

Voertaal
Bij het uitvoeren van opdrachten moet de mondelinge en schriftelijke communicatie
tussen de aannemer en de opdrachtgever in het Nederlands zijn.
Competenties
De aannemer moet op jaarbasis in staat zijn om:
Onderhoudswerkzaamheden aan straatwerk uit te voeren bestaande uit:
• Opnieuw stellen van trottoir- en opsluitbanden ten minste 3.500 m 1;
• Herstellen van tegelverhardingen ten minste 10.000 m 2;
• Herstellen van klinkerverhardingen ten minste 10.000 m 2;
• Herstellen van kabelsleuven van ten minste 4.000 m 2 klinker- en/of tegelverharding;
• Aanbrengen van kolken, ten minste 10 stuks;
• Vervangen en/of herstellen van putkoppen in bestrating, ten minste 25 stuks
De onder genoemde competenties zijn de hoeveelheden die minimaal in een jaar worden
verwerkt. Het gaat daarbij om veelal klein onderhoud in circa 200 deelopdrachten uit een
Open posten-bestek. Een ploeg stratenmakers dient permanent beschikbaar te zijn.
- Aantonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties,
van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de vereisten afdekken.
Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.
Bij een referentie een verklaring voegen dat de referentie door de gegadigde is
uitgevoerd.
Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde ermee akkoord dat de gemeente,
zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.
Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
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e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.
Groslijst 2: Onderhoud en aanleg van rioolaansluitingen
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren voor het
onderhoud aan en de nieuwe aanleg van rioolaansluitingen.
Denk hierbij aan het herstel van leidingen die blijken uit verstoppingen of het maken
van nieuwe aansluitingen vanwege nieuwbouw. Herstel van kolken als gevolg van (her)
straatwerk maakt geen onderdeel van deze groslijst uit.
Capaciteit
De onderneming moet in staat zijn om minimaal 60% van de werkzaamheden met eigen
personeel en materieel uit te voeren.
De reden waarom de gemeente deze eis stelt is omdat de gemeente wil werken met
inhoudelijk deskundige bedrijven. Wanneer een bedrijf hoofdzakelijk met onderaannemers
werkt, geeft dat de gemeente onvoldoende vertrouwen om werkzaamheden uit te
besteden.
De onderneming moet zorgen voor een 24 uurs bereikbaarheid.
-A
 antonen op eventueel verzoek van de aanbesteder door middel van opgave personeel en
materieel met gemiddelde dagproducties
Voertaal
Bij het uitvoeren van opdrachten moet de mondelinge en schriftelijke communicatie tussen
de aannemer en de opdrachtgever in het Nederlands zijn.
Competenties
De aannemer moet in staat zijn om:
Onderhoudswerkzaamheden aan afwateringssystemen uit te voeren bestaande uit:
• Vervangen en/of herstellen van kolken, ten minste 40 stuks;
• Vervangen en/of aanleggen van huis-/kolkaansluitleidingen, ten minste 200 m 1;
• Herstellen van kabelsleuven van ten minste 200 m2 klinker- en/of tegelverharding.
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De genoemde competentie geeft de hoeveelheden weer die minimaal nodig die binnen
een jaar voor één opdrachtgever zijn uitgevoerd. Het gaat daarbij om veelal klein
onderhoud vanuit een Open posten-bestek en calamiteiten. Een ploeg grondwerkers
dient permanent beschikbaar te zijn.
-A
 antonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 referentie van de afgelopen
vijf jaar.
Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.
Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is uitgevoerd.
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zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.
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staat moet zijn om de bij ‘Competenties’ genoemde hoeveelheid werkzaamheden in een
tijdsbestek van 6 werkdagen uit te voeren met minimaal 60% eigen mensen en machines.
De reden waarom de gemeente deze eis stelt is omdat de gemeente wil werken
met inhoudelijk deskundige bedrijven. Wanneer een bedrijf hoofdzakelijk met
onderaannemers werkt, geeft dat de gemeente onvoldoende vertrouwen om
werkzaamheden uit te besteden.
- Aantonen op eventueel verzoek van de aanbesteder door middel van opgave personeel en
materieel met gemiddelde dagproducties
Voertaal
Bij het uitvoeren van opdrachten moet de mondelinge en schriftelijke communicatie
tussen de aannemer en de opdrachtgever in het Nederlands zijn.

Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.

Competenties
De aannemer moet in staat zijn om:
- Onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan asfalt bestaande uit:
•	Bakfrezen in deklaag, oppervlak per locatie <8 m 2; totale opp. ten minste 150 m2;
•	Bakfrezen in deklaag en tussenlaag, oppervlak per locatie <10 m 2; ten minste 150 m2;
•	Vervangen van deklagen en/of tussenlagen, oppervlak >10 m 2 en < 100 m2, ten
minste 500 m2;
•	Vervangen van deklagen en/of tussenlagen, oppervlak >100 m 2, ten minste 800 m2;
•	Plaatsen en onderhouden van verkeersafzettingen en omleidingsroutes;
•	Aanbrengen van voegvulling in dagproducties;
•	Aanbrengen van koude mengsels voor tijdelijke reparaties. (o.a. gaten en rafeling).

Groslijst 3: Onderhoud aan asfalt
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren werken
waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit onderhoud aan asfalt.

- Aantonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties
per competentie, van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de
vereisten afdekken.

Denk hierbij aan het vervangen van kleinere asfalt(dek)lagen, het repareren van asfalt
(bakfrezen) en het vullen van scheuren.

Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.

Capaciteit
De onderneming dient in staat te zijn om minimaal 60% van de werkzaamheden met eigen
personeel en materieel uit te voeren. Als maatstaf hiervoor geldt dat de onderneming in

Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is uitgevoerd.
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Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde ermee akkoord dat de gemeente,
zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.
Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d)	Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g)	Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.
Groslijst 4:	Reconstructie / nieuwe aanleg van straatwerk
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren van werken
waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit reconstructies of nieuwe aanleg van straatwerk.
Denk hierbij aan het reconstrueren en aanleggen van woonstraten en bedrijventerreinen.
Capaciteit
Voor deze groslijst wordt geen capaciteitseis gesteld.
Voertaal
Bij het uitvoeren van opdrachten moet de mondelinge en schriftelijke communicatie
tussen de aannemer en de opdrachtgever in het Nederlands zijn.
Competenties
De aannemer moet in staat zijn om:
-	Elementenverharding te kunnen vervangen of aanleggen van minimaal 2.000 m²
binnen een bestaande woonwijk.
-A
 antonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties
per competentie, van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de
vereisten afdekken.
Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de opdracht
gever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering van de
werkzaamheden.

Aanmeldingen
en uitsluitingen

Beschrijving
selectiesystematiek
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Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is
uitgevoerd.
Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde akkoord dat de gemeente, zonder
tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de als referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.
Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.
Groslijst 5:	Reconstructie / nieuwe aanleg van riolering
(exclusief relining en drukriolering)
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren van
werken waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit reconstructies of nieuwe aanleg van
riolering.
Denk hierbij aan het reconstrueren en aanleggen van woonstraten en bedrijventerreinen.
Capaciteit
Voor deze groslijst wordt geen capaciteitseis gesteld.
Voertaal
Bij het uitvoeren van opdrachten moet de mondelinge en schriftelijke communicatie
tussen de aannemer en de opdrachtgever in het Nederlands zijn.
Competenties
De aannemer dient in staat te zijn om:
-	Riolering te kunnen vervangen met een lengte >250 m en een diameter ≥500 mm
binnen een bestaande woonwijk.

Groslijst-systematiek Gemeente Veenendaal | 8

Inleiding

Welk type bedrijven
genieten de voorkeur?

Groslijsten

Aanmeldingen
en uitsluitingen

Beschrijving
selectiesystematiek

Bijlagen

-A
 antonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties
per competentie, van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de
vereisten afdekken.

Voertaal
Bij het uitvoeren van opdrachten moet de mondelinge en schriftelijke communicatie
tussen de aannemer en de opdrachtgever in het Nederlands zijn.

Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.

Competenties
De aannemer dient in staat te zijn om:
- 1. Asfalt te kunnen vervangen of aanleggen van minimaal 2.000 ton
- 2. Elementenverharding te kunnen vervangen of aanleggen van minimaal 1.000m²

Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is
uitgevoerd.
Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde ermee akkoord dat de gemeente,
zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.
Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum)
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers)
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.
Groslijst 6: Reconstructie / nieuwe aanleg van asfalt
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren werken
waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit werkzaamheden aan asfalt.
Denk hierbij aan het vervangen van asfalt(dek)lagen, het reconstrueren van asfaltwegen
en het aanleggen van nieuwe asfaltwegen.
Capaciteit
De onderneming moet minimaal over een eigen asfalt set beschikken.
-A
 antonen op eventueel verzoek van de aanbesteder door middel van opgave personeel en
materieel met gemiddelde dagproducties

- Aantonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties
per competentie, van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de
vereisten afdekken.
Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.
Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is
uitgevoerd.
Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde ermee akkoord dat de gemeente,
zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.
Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.
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Groslijst 7: Werken in verontreinigd grondwater
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren
werken waar naast de in groslijsten 1 t/m 6 genoemde technische competenties ook de
competentie werken in verontreinigd grondwater verlangd wordt.
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omgevingsmanagement verlangd wordt.

Competenties
De aannemer moet in staat zijn om:
-	Grond- weg en waterbouw werkzaamheden uit te voeren in een bebouwd gebied
(bestaande woonwijk) met verontreinigd grondwater in combinatie met bemaling

Competenties
De aannemer moet in staat zijn om:
-	Omgevingsmanagement uit te voeren bij grond-, weg en waterbouwkundige
werkzaamheden in bebouwd gebied (woonwijk) bestaande uit:
•	het organiseren van en actief bijdragen aan bewonersavonden
•	het maken en uitvoeren van bereikbaarheids-, omleidingsplannen
•	het maken en uitvoeren van communicatieplannen.

-A
 antonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties
per competentie, van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de
vereisten afdekken.

- Aantonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of maximaal 2 referenties
per competentie, van de afgelopen vijf jaar, waarbij de referenties gezamenlijk de
vereisten afdekken.

Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.

Referenties moeten vergezeld gaan van een tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) over de goede uitvoering
van de werkzaamheden.

Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is
uitgevoerd.

Bij een referentie een verklaring bijvoegen dat de referentie door de gegadigde is
uitgevoerd.

Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde ermee akkoord dat de gemeente,
zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.

Door aanmelding voor de groslijst gaat de gegadigde ermee akkoord dat de gemeente,
zonder tussenkomst van de gegadigde, contact op mag nemen met de referentie om de
inhoud van de referenties te verifiëren. De uitkomst van de verificatie is bindend.

Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.

Per referentieproject moeten minimaal de onderstaande gegevens worden ingediend:
a) Naam opdrachtgever;
b) Korte beschrijving van de werkzaamheden;
c) Tijd en plaats uitvoering (start- en einddatum);
d) Het eigen aandeel in de deelname (zelfstandig of met behulp van onderaannemers);
e) Totale omvang in EUR exclusief btw;
f) Naam en telefoonnummer contactpersoon;
g) Motivering waarom juist dit project als referentieproject wordt beschouwd.

Groslijst 8: Omgevingsmanagement
Deze groslijst is bedoeld om geschikte bedrijven te selecteren voor het uitvoeren
werken waar naast de in groslijsten 1 t/m 6 genoemde competenties ook de competentie
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2.3 In welke gevallen worden bedrijven (tijdelijk) uitgesloten?
Wanneer een ondernemer bij een vastgestelde prestatiemeting op twee of meer vragen
het cijfer 4 of lager scoorde, wordt hij een jaar lang uitgesloten van deelname aan
onderhandse aanbestedingen.
Wanneer een ondernemer bij een vastgestelde prestatiemeting op één of meer vragen
het cijfer 1 scoorde, wordt hij een jaar lang uitgesloten van deelname aan onderhandse
aanbestedingen.
Na dit jaar ‘op de bank’ start de aannemer weer met het normcijfer 7,00.

2.4	Hoe kan een bedrijf zich aanmelden voor één of meerder groslijsten?
De gemeente doet graag zaken met deskundige bedrijven. Bedrijven kunnen zich
aanmelden als opdrachtnemer voor gemeente Veenendaal door een account aan te
maken bij EMVI-prestatiemeting. Dit is de applicatie die de groslijstsystematiek en
selectieprocedures voor gemeente Veenendaal faciliteert.

Aanmeldingen
en uitsluiting

Beschrijving
selectiesystematiek

Bijlagen

Wanneer u al een EMVI-prestatiemeting account heeft:
•	Ga naar de homepage mijnemviprestatimeting.nl en log in met uw bestaande
e-mailadres en wachtwoord, selecteer ‘Gemeente Veenendaal’ op het dashboard.
•	Vul uw algemene correspondentiegegevens in en upload de gevraagde algemene
geschiktheidseisen.
•	Meld u vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten door te klikken op ‘registreer’
en de gevraagde groslijst-specifieke geschiktheidseisen te uploaden, klik op
‘registreer voor deze groslijst’ om registratie te voltooien.
•	Uw aanmelding(en) wordt vervolgens beoordeeld door de beheerder van gemeente
Veenendaal.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Wouter Fokker via e-mail
op wouter.fokker@veenendaal.nl

Het registratieproces voor gemeente Veenendaal verloopt als volgt:
Wanneer u nog geen EMVI-prestatiemeting account heeft:
•	Ga naar mijnemviprestatimeting.nl, en kies voor ‘registreer’.
• Vul uw KVK-nummer en selecteer uw bedrijf in de zoekresultaten.
•	Maak een nieuw account aan door de gevraagde gegevens in te vullen en klik op
‘registreer’.
• Bevestig uw e-mailadres door op de link in de verificatie e-mail te klikken.
•	Uw account wordt gevalideerd door een EMVI-prestatiemetingmedewerker. Zodra uw
account gevalideerd is ontvangt u hiervan bericht per e-mail.
•	Ga vervolgens naar mijnemviprestatimeting.nl en log in met uw e-mailadres en
wachtwoord, selecteer ‘Gemeente Veenendaal’ op het dashboard.
•	Vul uw algemene correspondentiegegevens in en upload de gevraagde algemene
geschiktheidseisen.
•	Meld u vervolgens aan voor één of meerdere groslijsten door te klikken op ‘registreer’
en de gevraagde groslijst-specifieke geschiktheidseisen te uploaden, klik op
‘registreer voor deze groslijst’ om de registratie te voltooien.
•	Uw aanmelding(en) wordt vervolgens beoordeeld door de beheerder van gemeente
Veenendaal.
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Aanmeldingen en uitsluitingen
3.1		 Aanmelden
Om op een groslijst te komen dient een onderneming zich daarvoor aan te melden en
daarbij verschillende verklaringen en bewijsstukken te overleggen, zie daarvoor de
toelatingseisen in hoofdstuk 2. Deze gegevens worden opgeslagen en kunnen zowel bij
het aanmelden voor een groslijst als bij het voornemen tot uitnodiging door de gemeente
worden geraadpleegd.
Bedrijven kunnen zich doorlopend aanmelden voor een of meerdere groslijsten.
Wanneer de gemeente vaststelt dat een bedrijf niet aan de vastgestelde eisen voldoet,
doet de gemeente daarvan mededeling. Een bedrijf dat niet aan de eisen voldoet, krijgt
geen uitnodiging tot inschrijving.
Op www.mijnemviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/registratie kunnen bedrijven zich
aanmelden voor een of meerdere groslijsten en daarbij de vereiste documenten uploaden.
Aanmeldingen in andere vorm (per post, e-mail, TenderNed of telefonisch) zijn ongeldig
en worden niet in behandeling genomen.

3.2 Combinatie van ondernemingen
Het vormen van een combinatie van ondernemingen
om op een groslijst te kunnen komen is niet toegestaan.
Het vormen van combinaties is toegestaan op het moment dat een onderneming
toegelaten is tot een groslijst en er sprake is van een concrete enkelvoudige
offerteaanvraag of onderhandse aanbesteding.

3.3	In welke gevallen worden bedrijven (tijdelijk) uitgesloten?
3.3.1		 Uitgesloten van deelname
Voor onderstaande situaties worden bedrijven uitgesloten:
1.	Voor deelname aan één of meerdere groslijsten zijn bedrijven uitgesloten waarop één

of meerdere uitsluitingsgronden van toepassing zijn die door de aanbesteder in het
bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument zijn aangegeven (zie 3.1.1
uitsluitingsgronden).
2.	Voldoet een bedrijf niet aan een of meerdere vastgestelde geschiktheidseisen, dan
wordt een onderneming niet toegelaten tot de groslijst.
3.3.2		 Tijdelijk uitgesloten van deelname
Indien een bedrijf op een vastgestelde prestatiemeting op twee of meer vragen het cijfer
4 of lager scoort, kan dit bedrijf voor de duur van een jaar verwijderd worden van de
groslijst(en). Na dat jaar start dat bedrijf met het neutrale cijfer ‘7’.

3.4 Verantwoordelijkheid opdrachtnemer
De gemeente wil de lasten voor zowel de overheid als de markt zo veel mogelijk
beperken. Bedrijven hoeven zich daarom maar éénmalig aan te melden en hun
certificaten worden in principe maar éénmalig per jaar gecontroleerd in plaats van
bij iedere inschrijving. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van onder andere
juistheid en geldigheid van de gegevens ligt bij de onderneming. De onderneming is
te allen tijde zelf verantwoordelijk om haar documenten up-to-date te houden. Ter
ondersteuning van de bedrijven wordt vanuit het systeem een herinnering gestuurd voor
documenten met een beperkte geldigheid.
Twee specifieke aandachtspunten in dit verband:
1.	Indien referentiewerk wordt gevraagd, dient de aanbieder de datum van oplevering
aan te geven. Deze datum wordt gebruikt om te bepalen of deze valt in de gevraagde
periode waarin het referentiewerk is gerealiseerd.
2.	Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) blijft één jaar geldig, waarbij
wel de eis wordt gesteld dat een onderneming de verantwoordelijkheid heeft om
proactief te melden wanneer op haar een wijziging van toepassing is binnen dat jaar.
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Beschrijving selectiesystematiek
4.1		 Selectiemethode
Gemeente Veenendaal selecteert bedrijven voor enkel- en meervoudig onderhandse
aanbestedingen met onderstaande selectiemethode. De selectiemethode houdt rekening
met het gemiddelde van de laatste drie prestatiemetingen per groslijst bij gemeente
Veenendaal.
Bedrijven krijgen, afhankelijk van hun vestiging het label ‘lokaal’, ‘regionaal’ of landelijk. Bij
het toekennen van het label wordt met name gekeken of er vanuit de vestiging werkzaamheden worden verricht, het hebben van een postadres is niet voldoende voor het ontvangen
van een label.
4.1.1		 Bij selectie van één of twee bedrijven
Wanneer de gemeente ervoor kiest één of twee bedrijven te selecteren om een offerte uit
te brengen, gaat de selectie als volgt:
1.	Op basis van de projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie
van groslijsten gekozen.
2.	Als de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt een nadere selectie gedaan op basis
van het interesseprofiel en eventueel project specifieke competenties.
3.	De gegadigden worden als volgt bepaald:
a.	H et eerste en eventueel tweede bedrijf wordt geselecteerd uit de totale groslijst
(lijst met top-bedrijven en lijst met overige bedrijven) door middel van een
handmatige selectie. De keuze voor deze selectie wordt gemotiveerd.
4.1.2		 Bij selectie van drie bedrijven
Wanneer de gemeente ervoor kiest drie bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt:
1.	Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van
groslijsten gekozen.
2.	De gemeente toetst de interesse van de bedrijven voor het meedingen naar de
opdracht, er wordt alleen geselecteerd uit de bedrijven die geschikt én geïnteresseerd
zijn. Als de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt een nadere selectie gedaan op

basis van het interesseprofiel en eventueel project specifieke competenties.
3.	De gegadigden worden als volgt bepaald:
	De gemeente selecteert eerst handmatig een bedrijf uit de totale groslijst. Wanneer
de handmatige selectie een lokaal bedrijf is, wordt het tweede bedrijf door gewogen
loting geselecteerd uit de regionale lijst en het derde bedrijf door gewogen loting
geselecteerd uit de landelijke lijst. Wanneer de handmatige selectie een regionaal
bedrijf is, wordt het tweede bedrijf door gewogen loting geselecteerd uit de lokale
lijst en het derde bedrijf door gewogen loting geselecteerd uit de landelijke lijst.
4.1.3		 Bij selectie van vier bedrijven
Wanneer de gemeente ervoor kiest vier bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt:
1.	Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van
groslijsten gekozen.
2.	De gemeente toetst de interesse van de bedrijven voor het meedingen naar de
opdracht, er wordt alleen geselecteerd uit de bedrijven die geschikt én geïnteresseerd
zijn. Als de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt een nadere selectie gedaan op
basis van het interesseprofiel en eventueel project specifieke competenties.
3. De gegadigden worden als volgt bepaald:
	De gemeente selecteert eerst handmatig een bedrijf uit de totale groslijst. Wanneer
de handmatige selectie een lokaal bedrijf is, wordt het tweede bedrijf door gewogen
loting geselecteerd uit de regionale lijst en het derde en vierde bedrijf door gewogen
loting geselecteerd uit de landelijke lijst. Wanneer de handmatige selectie een
regionaal bedrijf is, wordt het tweede bedrijf door gewogen loting geselecteerd uit
de lokale lijst en het derde en vierde bedrijf door gewogen loting geselecteerd uit de
landelijke lijst.
4.1.4 Bij selectie van vijf bedrijven
Wanneer de gemeente ervoor kiest vijf bedrijven te selecteren gaat de selectie als volgt:
1.	Op basis van projectkenmerken wordt de meest passende groslijst of combinatie van
groslijsten gekozen.
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2.	De gemeente toetst de interesse van de bedrijven voor het meedingen naar de
opdracht, er wordt alleen geselecteerd uit de bedrijven die geschikt én geïnteresseerd
zijn. Als de gemeente daarvoor aanleiding ziet wordt een nadere selectie gedaan op
basis van het interesseprofiel en eventueel project specifieke competenties.
3. De gegadigden worden als volgt bepaald:
	De gemeente selecteert eerst handmatig een bedrijf uit de totale groslijst. Wanneer
de handmatige selectie een lokaal bedrijf is, wordt het tweede bedrijf door gewogen
loting geselecteerd uit de regionale lijst en het derde, vierde en vijfde bedrijf door
gewogen loting geselecteerd uit de landelijke lijst. Wanneer de handmatige selectie
een regionaal bedrijf is, wordt het tweede bedrijf door gewogen loting geselecteerd
uit de lokale lijst en het derde, vierde en vijfde bedrijf door gewogen loting
geselecteerd uit de landelijke lijst.
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Dat betekent dat een bedrijf met een rapportcijfer 9 een ca. 3 keer zo grote kans heeft
om ingeloot te worden voor vervolgopdrachten dan een bedrijf met het rapportcijfer
7. De performance waarmee gerekend wordt is het gemiddelde cijfer van de laatste 3
vastgestelde prestatiemetingen.
Het bedrijf krijgt inzicht in de onderbouwing van de beoordeling. De beoordeling wordt
besproken met de ondernemer. Op verzoek van de ondernemer krijgt de ondernemer
inzicht in de eigen scores en de positie ten opzichte van andere ondernemers. De
prestaties van andere bedrijven zijn niet openbaar.
Een voorbeeldformulier is als bijlage opgenomen.

4.2 De gewogen loting
De kans om ingeloot te worden om mee te dingen naar een opdracht is afhankelijke van
de score op de prestatiemetingen.
4.2.1		 Past Performance
Gemeente Veenendaal doet bij voorkeur zaken met bedrijven die een hoge kwaliteit
en een hoge klanttevredenheid leveren. Om dat te stimuleren worden prestaties van
projecten gemeten en krijgt een bedrijf met goede prestaties uit het verleden een grotere
kans op vervolgopdrachten. Om goed presterende ondernemers een significant grote
kans op inloten te geven gebruiken we een ‘tot de macht 4 relatie’ conform onderstaande
afbeelding:
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Bijlage formulier past performance
gemeente Veenendaal

GROSLIJST-SYSTEMATIEK VEENENDAAL

Bijlage formulier past performance gemeente Veenendaal
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