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Gezocht: leverancier van bloemen 

Ben jij de leverancier die voor de Universiteit Utrecht de komende jaren mooie bloemen kan 

leveren voor diverse gelegenheden? Boeketten waaruit de seizoenen blijken en die zo duurzaam 

en lokaal mogelijk zijn. 

1. Over de Universiteit Utrecht 

De Universiteit Utrecht (UU) is de grootste universiteit van Nederland en heeft in totaal ongeveer 

6.700 medewerkers en 30.000 studenten.  

Jaarlijks bestellen UU-medewerkers voor ongeveer €100.000,- aan bloemen1. Deze bloemen zijn 

bijvoorbeeld voor studenten bij hun diploma-uitreiking, de eerste werkdag van een nieuwe 

medewerker, een collega die ziek is of de geboorte van een kind. De meeste bloemen worden 

gekocht voor een all-in prijs (ook inclusief btw) tussen de €20,- en €25,-.  

2. Wat wil de UU? 

• Voor het leveren van bloemen zoekt de UU twee leveranciers die vanaf 1 september 2019 

kunnen starten.  

• De bestellers willen naast de reguliere boeketten ook kunnen kiezen uit seizoensboeketten. 

De seizoensboeketten deel je via pdf of word met de UU.  

• Medewerkers willen graag per e-mail of telefonisch kunnen bestellen.  

• Je levert de bloemen af in UU-gebouwen of bij mensen thuis, afhankelijk van de wens van 

de besteller. 

• De ingangsdatum is 1 september 2019 en de dienstverlening eindigt op 31 augustus 2021. 

Bij een positieve evaluatie vlak daarvoor volgt een verlenging van één jaar (tot en met 31 

augustus 2022). Dit kan het jaar daarop nog een keer (tot en met 31 augustus 2023).  

3. Hoe selecteert de UU de leveranciers? 

We kunnen niet zomaar met iedereen in zee gaan. Daarom stelt de UU een aantal eisen waaraan 

jij als leverancier moet voldoen. Zo mag je bijvoorbeeld niet strafrechtelijk veroordeeld zijn. Om 

aan te geven dat je aan onze eisen voldoet, moet je een formulier invullen. Dat formulier heet het 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en je vindt het in Negometrix. Vervolgens dien je 

het ingevulde en ondertekende formulier ook weer in via Negometrix. 

Ook stelt de UU eisen (zie 3.1 en 3.2) aan jouw organisatie om te kijken of die geschikt is voor het 

uitvoeren van de opdracht.  

Als je hier niet aan voldoet aan deze eisen, is de UU verplicht jouw inschrijving terzijde te leggen 

en mag je niet meer mee doen met de aanbesteding. 

3.1. Beroepsbevoegdheid 

Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en mag in Nederland de voor de opdracht (het 

leveren van bloemen) benodigde werkzaamheden uitvoeren. 

                                                           
1 Aan deze getallen kun je geen rechten verlenen. Ze zijn slechts bedoeld om een beeld te geven van de 
omvang van de opdracht. We hebben ook geen afnameverplichting. Tijdens de looptijd kunnen veranderingen 
plaatsvinden.  

https://www.negometrix.com/nl/
https://www.negometrix.com/nl/
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3.2. Beroepsbekwaamheid-kerncompetenties 

Je toont middels één referentie aan dat jouw organisatie ervaring heeft met het samenstellen en 

(laten) bezorgen van minimaal 1.000 boeketten gedurende één jaar (in de periode van 2016 t/m 

2018) aan één opdrachtgever uit de zakelijke markt. Je gebruikt bijlage 2 hiervoor. 

Als je niet zelf aan deze ervaringseis kunt voldoen mag je een beroep doen op een andere partij 

die wél aan deze eis voldoet. Je dient dan een inschrijving in met deze andere partij als 

onderaannemer. Je kunt ook een inschrijving indienen samen met deze andere partij (als 

combinatie). Dit geef je aan in het UEA. De andere partijen vullen in dat geval ook een UEA in, als 

onderaannemer of als combinant.  

Als de UU de opdracht aan jou gunt, controleren we achteraf jouw verklaring uit het UEA. De UU 

controleert onderstaande documenten: 

1. Uittreksel register Kamer van Koophandel; 

2. Gedragsverklaring aanbesteden;  

3. Verklaring van de Belastingdienst dat je de verplichte belastingen en sociale 

zekerheidspremies hebt betaald. 

Een tip: vraag de documenten alvast aan. Er is een doorlooptijd en de documenten mogen bij 

verificatie niet ouder zijn dan zes maanden. 

4. Eisen 

In bijlage 1 staan de eisen die de UU stelt aan de (uitvoering van de) opdracht. Deze bijlage moet 

je ondertekenen en indienen door deze te uploaden in Negometrix. Als je bijlage 1 niet 

ondertekent en uploadt, is de UU verplicht jouw inschrijving terzijde te leggen en mag je niet meer 

mee doen met de aanbesteding. 

5. Beoordeling 

De meeste boeketten die UU-bestellers kopen, kosten tussen €20,- en €25,- inclusief btw en 

bezorgkosten. Zij willen voor die prijs een mooi boeket hebben. De UU beoordeelt de inschrijvers 

voor de aanbesteding dus alleen op kwaliteit en niet op prijs.  

De UU beoordeelt de inschrijvingen in twee fases. In de eerste fase beoordelen we je schriftelijke 

beantwoording van een viertal vragen – zie 5.1: 

5.1. Fase 1: Wat wil de UU terugzien in de uitwerking van de kwalitatieve 

onderdelen? 

1. Casus 1 Hoe ga je om met een spoedlevering? (250 punten): 

Het is maandagochtend 08.30 uur en een UU-medewerker komt erachter dat ze vergeten is 

om tien boeketten te bestellen voor een belangrijke bijeenkomst om 09.30 uur in het 

Academiegebouw in de binnenstad van Utrecht. De medewerker belt je op en vraagt wat je 

voor haar kunt betekenen. Beschrijf hoe je dit organiseert en wat je van de medewerker 

verwacht. 

Je moet je antwoord in Negometrix invullen. Je antwoord mag maximaal 2.000 karakters, 

inclusief spaties, bevatten. Je mag hier geen bijlage aan toevoegen. 

2. Casus 2 Hoe organiseer je de tijdige aflevering? (350 punten): 

Verschillende medewerkers bestellen bloemen. Op donderdagochtend moet je voor 10.00 uur 

op drie verschillende locaties in de Utrechtse binnenstad en zeven verschillende locaties in het 

Utrecht Science Park boeketten bezorgen. In sommige gevallen is het kamernummer voor 

aflevering niet bekend. Bij aankomst blijkt daarnaast dat in sommige panden geen receptie 

aanwezig is. Hoe zorg je ervoor dat je de boeketten toch op tijd levert? 

https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx
https://www.negometrix.com/nl/
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Je moet je antwoord in Negometrix invullen. Je antwoord mag maximaal 2.000 karakters, 

inclusief spaties, bevatten. Je mag hier geen bijlage aan toevoegen. 

3. Hoe zorg je ervoor dat alle bloemen zo duurzaam mogelijk zijn? (200 punten): 

De Universiteit Utrecht hecht veel belang aan duurzaamheid. Hoe zorg je ervoor dat alle 

bloemen zo duurzaam mogelijk zijn? Houd hierbij rekening met de gestelde eisen in het 

programma van eisen (bijlage 1). 

Je moet je antwoord in Negometrix invullen. Je antwoord mag maximaal 4.000 karakters, 

inclusief spaties, bevatten. Je mag hier geen bijlage aan toevoegen. 

4. Welke seizoensboeketten wil je aanbieden vanaf 1 september 2019? (200 

punten): 

De UU wil graag seizoensboeketten kunnen bestellen. Om UU-medewerkers een indruk te 

geven van welke seizoensboeketten ze bij jou kunnen kopen, lever je aan onze contract- en 

leveranciersmanager ieder kwartaal een pdf- of word bestand aan met zes seizoensboeketten 

(niet meer en niet minder), inclusief minimaal één foto per boeket. De boeketten moeten een 

waarde hebben van maximaal € 25,- inclusief btw en bezorgkosten. Je mag de inhoud van het 

pdf- of word bestand verder zelf bepalen. De UU ontvangt graag bij inschrijving een pdf- of 

word bestand met zes seizoensboeketten die je in de eerste maanden vanaf 1 september 2019 

aanbiedt. 

Let op: de drie boeketten die in fase 2 (zie paragraaf 5.2) worden gevraagd moet je in het 

pdf- of word bestand opnemen. Het is dus de bedoeling dat je pdf- of word bestand uit het 

volgende bestaat: 

• 3 seizoensboeketten voor een niet specifieke gelegenheid maar wel passend bij het 

seizoen en de uitstraling van de Universiteit Utrecht.  

• 3 seizoensboeketten die ook worden gepresenteerd in fase 2. 

Geef voor de 3 seizoensboeketten voor een niet specifieke gelegenheid het volgende aan:  

• Licht toe waarom dit seizoensboeketten zijn; 

• Waarom je deze vindt passen bij de UU. 

Je moet je antwoord (de toelichting) in Negometrix invullen. Je antwoord mag maximaal 4.000 

karakters, inclusief spaties, bevatten. Bij dit antwoord moet je het pdf- of word bestand in 

Negometrix uploaden. Dit is dus de enige kwalitatieve vraag uit hoofdstuk 5 waar je een 

bijlage toevoegt. Het is dus niet de bedoeling dat je je antwoord in het pdf- of word bestand 

opneemt. We beoordelen zowel je antwoord/toelichting als het pdf- of word bestand. 

Beoordeling: punten per antwoord op gestelde vraag 

Per antwoord op de gestelde vraag geeft ieder lid van de beoordelingscommissie een percentage. 

In de tabel hieronder zie je wat het percentage zegt over de kwaliteit van jouw inschrijving. 

% Omschrijving 

100 Je antwoord op deze vraag is uitstekend. 

90 Je antwoord op deze vraag is zeer goed. 

80 Je antwoord op deze vraag is goed. 

70 Je antwoord op deze vraag is ruim voldoende. 

60 Je antwoord op deze vraag is voldoende. 

50 Je antwoord op deze vraag is zwak. 

40 Je antwoord op deze vraag is onvoldoende. 

30 Je antwoord op deze vraag is ruim onvoldoende. 

20 Je antwoord op deze vraag is slecht. 

10 Je antwoord op deze vraag is zeer slecht. 

0 Je antwoord op deze vraag ontbreekt. 

https://www.negometrix.com/nl/
https://www.negometrix.com/nl/
https://www.negometrix.com/nl/
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Het uiteindelijke percentage bepaalt de UU als volgt: 

• Eerst bepaalt ieder lid van de beoordelingscommissie individueel welk percentage hij/zij 

per vraag geeft bij alle inschrijvingen. 

• De beoordelingscommissie bepaalt tijdens een plenaire sessie in onderling overleg het 

definitieve percentage voor elke vraag. 

• Het uiteindelijke percentage per vraag wordt vermenigvuldigd met het maximum aantal 

punten van elke vraag. 

Op basis van je beantwoording scoor je een bepaald aantal punten voor alle vragen. De vijf 

inschrijvers met het hoogste aantal punten gaan door naar fase 2. Zijn er meerdere inschrijvers 

met een gelijk aantal punten waardoor meer dan vijf inschrijvers naar fase 2 zouden moeten? Dan 

vindt loting plaats. Deze loting gaat tussen de inschrijvers die binnen de top vijf het laagste aantal 

punten hebben gekregen. Een voorbeeld: er zijn in totaal 6 inschrijvingen. Zie onderstaande tabel: 

inschrijver Aantal punten positie 

A 700 1 

B 690 2 

C 680 3 

D 670 4 

E 660 5 

F 660 5 

 

In bovenstaand voorbeeld wordt er geloot tussen inschrijver E en F. Er gaan nooit meer dan vijf 

inschrijvers naar fase 2. 

Fase 2 is een nieuwe ronde waarbij de vijf geselecteerde partijen, ongeacht de punten in fase 1, 

weer op een gelijk niveau beginnen: de punten uit fase 1 tellen niet dus meer mee.  

5.2. Fase 2: Wat wil de UU terugzien in de proefboeketten? 

Als je wordt uitgenodigd voor fase 2 ontvang je op dinsdag 25 juni 2019 hiervoor een uitnodiging. 

Je kunt vanaf dat moment drie vazen bij de UU ophalen. De UU stelt deze vazen ter beschikking, 

zodat de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn. In iedere vaas maak je een proefboeket 

(zonder reclame-uitingen, stickers of andere aanduidingen). Het gaat om de volgende drie 

boeketten: 

• een boeket voor op de receptiebalie in het Bestuursgebouw; 

• een boeket voor het afstuderen van een student; 

• een boeket voor een nieuwe medewerk(st)er. 

Alle boeketten moeten seizoensboeketten zijn en moeten in het pdf- of word bestand staan dat je 

onder “4 Welke seizoensboeketten wil je aanbieden vanaf 1 september 2019?” hebt aangeleverd. 

In de uitnodiging staat in welke vaas je welk proefboeket moet (op)maken. Per boeket geldt een 

maximumbedrag van € 25,- inclusief btw en bezorgkosten. De boeketten moeten zeven dagen 

vers blijven (zie eis 2). 

Je levert de proefboeketten op donderdag 27 juni 2019 tussen 08.30 en 09.00 uur aan op de 

volgende locatie: Vening Meineszgebouw A, in Utrecht. Later op de dag beoordelen UU-

medewerkers de proefboeketten op de volgende zaken: 

• passend bij de gelegenheid waarvoor het boeket is besteld; 

• samenstelling van het boeket; 

• versheid (bij levering). 

De UU medewerkers kruisen de twee inschrijvers aan die in hun ogen de beste proefboeketten 

hebben aangeleverd. Bij binnenkomst controleert de UU of de persoon daadwerkelijk een 

medewerker van de Universiteit Utrecht is. Er vinden minimaal 25 beoordelingen plaats. 
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De twee inschrijvers met de meeste stemmen winnen de opdracht. Tenzij de beoordeelde 

boeketten de versheid van 7 dagen niet hebben behaald. Als er op basis van het aantal stemmen 

meer dan twee inschrijvers bij de top 2 zitten, dan kijkt de UU naar de behaalde punten in de 

eerste fase. Geeft ook dit geen doorslag? Dan vindt loting plaats tussen de partijen die binnen de 

top twee de minste stemmen hebben gehad. De UU selecteert maximaal twee leveranciers. 

6. Procedure/planning 

De UU zet de opdracht in Negometrix en via Negometrix wordt de opdracht geplaatst op 

TenderNed. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. De UU gunt aan 

de inschrijvers die naar haar mening de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. 

Onderdeel Datum 

Publicatie offerteaanvraag 3 mei 2019 

Uitleg over aanbesteding en Negometrix 15 mei 2019, 09.00 uur 

Vragen stellen en tegenstrijdigheden en/of bezwaren 
melden kan doorlopend tot uiterlijk 

17 mei 2019, 12.00 uur 

Publiceren Nota van inlichtingen (antwoorden op de vragen) 29 mei 2019 

Indienen van je inschrijving kan doorlopend tot uiterlijk 14 juni 2019, 12.00 uur 

Versturen uitnodigingen voor fase 2 proefboeketten 25 juni 2019, 10.00 uur 

Ophalen vazen kan tot uiterlijk 26 juni 2019, 15.00 uur 

Aanleveren proefboeketten 27 juni 2019 tussen 
08.30 en 09.00 uur 

Bekendmaken voorgenomen gunningsbeslissing 9 juli 2019 

Verificatie Uniform Europees Aanbestedingsdocument 9 juli 2019 t/m 29 juli 
2019 

Sluiten overeenkomsten augustus 2019 

Ingang overeenkomsten 1 september 2019 

 

Op 15 mei 2019 om 09.00 uur (locatie: Van Lier en Egginkzaal in het Bestuursgebouw, 

Heidelberglaan 8 in Utrecht) geven we een uitleg over de aanbesteding en het gebruik van 

Negometrix. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wil je vooraf aan Rocky 

van Genderen doorgeven of je komt? Dit kan via Negometrix of per e-mail: 

r.m.vangenderen@uu.nl. 

7. Wil je meedoen? 

De UU vindt het hartstikke leuk als je mee wil doen aan deze aanbesteding. Je kunt tot uiterlijk 14 

juni 2019 om 12.00 uur je inschrijving insturen via Negometrix. Stuur je je inschrijving later, al 

is het maar 1 minuut, dan is de UU verplicht jouw inschrijving terzijde te leggen en mag je niet 

meer mee doen met de aanbesteding.  

8. Voorbehouden 

Het kan gebeuren dat er iets anders loopt dan vooraf verwacht. Daarom behoudt de UU zich het 

recht voor om niet te gunnen en/of de aanbesteding tussentijds te beëindigen. Ook behoudt de UU 

het recht voor om de aanbesteding aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen.  

9. Rechtsbescherming 

Mocht je het niet eens zijn met de voorgenomen gunningsbeslissing, dan moet je in de termijn 

voor rechtsbescherming een kort geding aanhangig maken bij de Rechtbank Midden-Nederland. 

Deze termijn begint de dag na de datum waarop de UU de voorgenomen gunningsbeslissing 

bekendmaakt en bedraagt twintig kalenderdagen. Na het verstrijken van de twintig dagen vervalt 

dit recht en kun je niet meer opkomen tegen de voorgenomen gunningsbeslissing. 

https://www.negometrix.com/nl/
https://www.tenderned.nl/cms/
https://www.negometrix.com/nl/
mailto:r.m.vangenderen@uu.nl
https://www.negometrix.com/nl/
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10. Overige voorwaarden 

• Je inschrijving moet minimaal negentig dagen geldig zijn na 14 juni 2019. Mocht er een 

rechtszaak komen, dan verlengt de UU deze periode automatisch tot 28 dagen na de 

uitspraak van een kort geding en/of hoger beroep. 

• Alle communicatie verloopt in het Nederlands. 

• Je kunt uitsluitend inschrijven op de hele opdracht. 

• Je mag slechts éénmaal aan deze aanbestedingsprocedure deelnemen als Inschrijver. 

Onderaannemers worden niet aangemerkt als Inschrijver. Je mag dus wel meedoen aan 

deze aanbestedingsprocedure als onderaannemer bij een andere partij én als Inschrijver. 

• De UU kan jou om extra informatie en/of een nadere toelichting vragen en kan evt. 

controleren of de opgegeven referentieopdracht naar tevredenheid is uitgevoerd. 

• Indien een inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen is dan zal de UU je eenmalig in 

de gelegenheid stellen om binnen een termijn van twee werkdagen het geconstateerde 

gebrek te herstellen.  

• Op deze opdracht zijn uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden van de UU van 

toepassing. Door het doen van een inschrijving ga je akkoord met de Algemene 

Inkoopvoorwaarden. 

• Jouw leverings-, betalings en/of andere (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van 

de hand gewezen. 

• De UU vergoedt eventuele kosten die je maakt in het kader van je inschrijving, niet. 

• Alle documenten dienen rechtsgeldig ondertekend te worden door de daartoe bevoegde 

persoon. 

• Je inschrijving moet onvoorwaardelijk zijn, de inschrijving mag geen voorwaarden 

bevatten. 

• Indien één partij onverhoopt wegvalt tijdens de uitvoering van het contract, dan kan de UU 

ervoor kiezen om door te gaan met de andere partij. 

11. Meer informatie 

11.1. Contactpersoon 

Rocky van Genderen, inkoop- en aanbestedingscoördinator bij de Universiteit Utrecht, begeleidt 

deze aanbesteding. Hij is bereikbaar via Negometrix.  

11.2. Heb je vragen en/of opmerkingen? 

Vragen en/of opmerkingen kun je tot uiterlijk 17 mei 2019 om 12.00 uur stellen via de vraag- en 

antwoordmodule in Negometrix. De UU probeert hier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 29 mei 2019, 

antwoord op te geven en deze antwoorden worden gedeeld met alle geïnteresseerde partijen via 

Negometrix. Daarna gaat de UU er vanuit dat alles duidelijk is.  

Tijdens de gehele procedure kun je gebruik maken van het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van 

de UU. 

 

 

https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/facilitair/informatie-voor-leveranciers
https://www.negometrix.com/nl/
https://www.negometrix.com/nl/
mailto:klachtenmeldpuntaanbestedingen@uu.nl

