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1. Algemeen 

1.1 Definities 
In onderhavig document worden de navolgende begrippen - al dan niet geschreven met een hoofdletter 
- als volgt gedefinieerd: 
 
Aanbestedende dienst: Gemeente <naam> 
Aanbestedingsdocument: Onderhavig Aanbestedingsdocument ‘<naam>’ inclusief bijlagen, dat 

mede als de ‘in de voor inschrijving relevante aanbestedingsstukken’ als 
bedoeld in Hoofdstuk 2 van het ARW 2016 dient te worden aangemerkt. 

Aanbestedingsprocedure: De aanbestedingsprocedure zoals beschreven in het 
Aanbestedingsdocument. 

ARW 2016: Het Aanbestedingsreglement werken 2016 (dat wordt toegepast omdat 
archeologische opgravingsdiensten als een aan een Werk gerelateerde 
Dienst kan worden aangemerkt). 

Dag: Kalenderdag, behoudens uitdrukkelijk anders in het 
Aanbestedingsdocument bepaald. 

De Dienst: De Dienst zoals nader beschreven en omschreven in het archeologisch 
Programma van Eisen. 

Inschrijver: Een Ondernemer die een inschrijving heeft ingediend. 
Ondernemer: Een ieder die werken aanbiedt op de markt. 
Opdracht: De Overheidsopdracht die het onderwerp is van de 

aanbestedingsprocedure en die in de Overeenkomst is vastgelegd. 
Opdrachtgever: Gemeente <naam>  tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 
Opdrachtnemer:  De wederpartij van de Opdrachtgever. 
Overeenkomst: De Overeenkomst die wordt aangegaan met de in de 

aanbestedingsprocedure gegunde ondernemer. 
Programma van Eisen  Het Archeologisch Programma van Eisen <naam> inclusief bijlagen, dat 

als bijlage A aan dit Aanbestedingsdocument is gehecht. 

1.2 Inleiding 
<aanvullen> 
 
De Opdrachtgever wenst een Overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare 
Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van het Archeologisch onderzoek. 
 
Ter zake wordt aanbesteed. De aanbestedingsprocedure vindt plaats overeenkomstig de door de 
Opdrachtgever in dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen gestelde eisen en (rand-) voorwaarden.  
 
Contractvorming met betrekking tot de opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van 
dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte Nota (‘s) van Inlichtingen en 
de Inschrijving van de gegunde Ondernemer. 

1.2.1 Omvang opdracht 
<aanvullen> 
 

1.3 Leeswijzer en inhoud aanbestedingsdocument 
In dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen worden de te volgen aanbestedingsprocedure en de 
relevante aspecten omtrent de (uitvoering van de) opdracht c.q. Overeenkomst beschreven. Dit 
Aanbestedingsdocument omvat een aantal bijlagen, zijnde: 
Bijlage A: Archeologisch Programma van Eisen  <naam>) inclusief bijlagen; 
Bijlage B: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA); 
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Bijlage C: Inschrijvingsbiljet; 
Bijlage D: Toelichting Sociale Paragraaf; 
Bijlage E: Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten; 
Bijlage F Conceptovereenkomst; 
Bijlage G: Nota van Inlichtingen Sjabloon; 
Bijlage H: Inschrijfstaat; 
Bijlage I: Model bewijs technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. 

1.4 Aanbestedingsprocedure 
Het betreft een Europese openbare procedure volgens (Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2) van het ARW 2016 
(linker kolom), aangezien het in deze Aanbestedingsprocedure aanbestedingsrechtelijk om een (aan een 
werk gerelateerde) ‘dienst’ gaat. 

1.5 Elektronisch medium 
In de aanbestedingsprocedure worden ALLE Aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch 
medium digitaal ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van TenderNed.  
Een handleiding met betrekking tot het gebruik van TenderNed is te vinden op: 
https://www.tenderned.nl/cms/help 
 
Het aanbrengen van wijzigingen van door de aanbestedende dienst verstrekte en vermelde gegevens in 
de documenten die ter beschikking zijn gesteld, is NIET toegestaan. 

1.6 Klachten 
Klachten met betrekking tot onderhavige aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het 
klachtenmeldpunt van de Opdrachtgever via het e-mailadres: <naam> Een klacht zal worden behandeld 
door de directie van de gemeente <naam> die niet direct betrokken is bij onderhavige 
aanbestedingsprocedure. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te reageren op een 
klacht. 

1.7 Instemming toepasselijkheid 
De Ondernemer die tegenover de Opdrachtgever blijk heeft gegeven voornemens te zijn een Inschrijving 
te doen, dan wel concreet een inschrijving heeft gedaan, wordt geacht te hebben ingestemd met de 
toepasselijkheid en inhoud van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. 

1.8 Eventuele gebreken, onvolkomenheden etc. 
Dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen is met grote zorg samengesteld. Mocht een Inschrijver 
echter onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of bepalingen in strijd met het ARW 2016 en/of 
de Aanbestedingswet 2012 en/of het (overige) aanbestedingsrecht constateren of anderszins bezwaren 
hebben tegen de aanbestedingsprocedure en de daarin gestelde voorwaarden en eisen, dan wordt de 
Inschrijver dringend verzocht hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór publicatie van de Nota van 
Inlichtingen, schriftelijk melding te maken bij de aanbestedende dienst om zo nodig een en ander te 
kunnen corrigeren of bij te kunnen stellen. 
 
Tijdens de aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde nota’s van 
inlichtingen en de overige onderdelen en bijlagen van dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de 
nota’s van inlichtingen in rangorde vóór gaan op (de onderdelen van) dit Aanbestedingsdocument.  
Indien nota’s van inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde 
nota van inlichtingen boven de eerder opgestelde nota van inlichtingen. 
 
Maakt een inschrijver van vorenbedoelde gelegenheid geen gebruik, dan is dat voor risico van die 
ondernemer en mogen de opdrachtgever en overige ondernemers er in beginsel gerechtvaardigd op 
vertrouwen, dat terzake geen onduidelijkheden en/of bezwaren aanwezig zijn/waren. ‘Pro-actief’ 
reageren en handelen is in onderhavig verband derhalve gewenst en vereist. 

http://aanbestedingskalender.nl/help-voor-ondernemers/handleidingen-inschrijven-op-aanbestedingen
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1.9 Mededelingen en uitwisselingen van informatie 
De mededelingen en uitwisselingen van informatie in de aanbestedingsprocedure worden in beginsel 
gedaan door middel van een combinatie van post en/of elektronische weg (TenderNed en e-mail). 

1.10 Voorbehouden 
De Opdrachtgever behoudt zich zonder meer èn zonder in het voorkomende geval tot enigerlei (vorm 
van) schadeplichtigheid te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor: 
- De aanbestedingsprocedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten, af te 

breken of te beëindigen; 
- De (tijds-) planning te wijzigen. 

1.11 Planning 
De thans voorgenomen planning luidt als volgt: 
 

Fase Datum 

Stukken gereed  

publicatie  

Stellen vragen inlichtingenronde  

Vrijgave nota van inlichtingen  

Datum en tijd ontvangst inschrijvingen  

Opvragen bewijzen  

Aanleveren bewijzen  

Voornemen tot gunning  

Contractafstemming en ondertekening  

Start veldwerkzaamheden  

  
* Voorlopige data 

1.12 Varianten (alternatieven) 
Het staat een inschrijver niet vrij om, naast een inschrijving overeenkomstig dit Aanbestedingsdocument 
inclusief bijlagen, bij de Inschrijving varianten (alternatieven) in te dienen. 

1.13 Motiveringen 

1.13.1 Artikel 2.6.10 ARW 2016 
De Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de Opdracht op Laagste Prijs te gunnen omdat:  
-  <aanvullen> 

1.13.2 Artikel 2.9.2 ARW 2016 
<aanvullen> 

1.14 Kostenvergoeding 
De door een Inschrijver (eventueel) gemaakte kosten in verband met de deelname aan de 
aanbestedingsprocedure worden niet vergoed.  

1.15 Voertaal 
De voertaal in de aanbestedingsprocedure is Nederlands. De bij en eventueel na de Inschrijving te 
verstrekken bescheiden/documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld. 

1.16 Contractvorming 
Contractvorming met betrekking tot de opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van 
dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte Nota (‘s) van Inlichtingen en 
de Inschrijving van de gegunde Ondernemer, alsmede overeenkomstig de als bijlage F aan dit 
aanbestedingsdocument gehechte Conceptovereenkomst. 
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Aan de hand van vorengenoemde documenten, zal de als bijlage F  aan dit Aanbestedingsdocument 
gehechte Conceptovereenkomst definitief worden opgemaakt en ter ondertekening aan de betreffende 
gegunde Ondernemer worden voorgelegd. 
 
Indien nodig zal terzake een (voorbereidende) contractbespreking worden belegd. Onderhandelingen 
zullen evenwel niet plaatsvinden.
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2. Eisen met betrekking tot de uitvoering 

2.1 Archeologisch Programma van Eisen 
De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daartoe is bepaald in het archeologisch 
Programma van Eisen inclusief bijlagen inclusief bijlagen dat als bijlage A aan dit 
Aanbestedingsdocument gehecht is. 

2.2 Overige uitvoeringseisen en -aspecten 

2.2.1 Duurzaamheid 
De Opdrachtgever stelt bij de uitvoering minimumeisen aan de <aanvullen> 
 

2.2.2 Social Return (SR) 
De Opdrachtgever hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven  
<aanvullen>   

2.2.3 Inkoopvoorwaarden 
Eventuele algemene voorwaarden zoals verkoopvoorwaarden van (een) Inschrijver (s) worden 
uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op de Overeenkomst. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor 
leveringen en diensten zijn van toepassing op de Overeenkomst. Voornoemde inkoopvoorwaarden zijn 
als bijlage E bij dit Aanbestedingsdocument gevoegd. 
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3. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

3.1 Uitsluitingsgronden 
Om in aanmerking te kunnen komen voor (eventuele) gunning van de opdracht mogen op de Inschrijver 
geen in de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden van toepassing zijn. 

3.1.1 Artikel 2.13.1 t/m 2.13.6  ARW 2016 
Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver op 
wie de verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in de artikelen 2.13.1 t/m 2.13.6  ARW 2016 van 
toepassing zijn/waren. 

3.1.2 Artikel 2.13.7 sub b en sub j ARW 2016 
Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver die 
in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.13.7 sub b en sub j ARW 2016. 

3.2 Geschiktheidseisen 
Zie ook de Aankondiging volgens artikel 2.5 ARW 2016. 

3.2.1 Geschiktheidseisen met betrekking tot de Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
De geschiktheidseisen met betrekking tot de Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (artikel 
2.16 ARW 2016) luiden als volgt:  
 
a. Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de Opdracht, dient een Ondernemer 

(Inschrijver) te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering èn oplevering van 
tenminste één (1) opdracht in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum Inschrijving) 
die betrekking had op: 

 
Kerncompetentie: 
<aanvullen> 

 
b. Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de Opdracht, dient een Ondernemer 

(Inschrijver) beschikken over aantoonbare ervaren vakspecialisten (technici dan wel technische 
organen , conform artikel 2.16.2 sub c lid 2 ARW 2016) van: 

 
Projectleiders: 
<aanvullen> 
 
Veldarcheoloog: 
<aanvullen> 
 

Het spreek voor zich dat de drie projectleiders en de drie veldarcheologen beschikbaar zijn voor de 
uitvoering voor de opdracht dan wel kwalitatief gelijkwaardig vervanging (bij ziekte en/of uit dienst).  
 

3.2.2 geschiktheidseisen met betrekking tot Beroepsbevoegdheid 
De geschiktheidseisen met betrekking tot de Beroepsbevoegdheid (artikel 2.19 ARW 2016)  is als volgt:  
 
a. KvK 

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer te zijn 
ingeschreven in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel.  
Het bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van 
Koophandel mag niet ouder zijn dan 6 maanden, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de 
inschrijving.  
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3.2.3 geschiktheidseisen met betrekking tot Kwaliteitsbewaking 
De geschiktheidseisen met betrekking tot de Kwaliteitsbewaking (artikel 2.17 ARW 2016) zijn als volgt:  
 
a. BRL 4000 – Archeologie, protocol 4003, IVO-proefsleuven;  4004, opgraven 

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de Ondernemer (Inschrijver)  
gecertificeerd te zijn voor de uitvoering van archeologische opgravingen, BRL 4000 (versie 07-
06-2016 inclusief wijzigingsblad BRL 4000 en KNA versie 31-07-2017); Protocollen 4003, 
Inventariserend veldonderzoek  (IVO-Proefsleuven) en  4004, opgraven (zie: 
https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000). 

3.3 Bewijzen 

3.3.1 Bewijs bij inschrijving 
Ten behoeve van het bepaalde in de paragrafen 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 voornoemd vult de 
Inschrijver de als bijlage B aan dit Aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving in Kluis 
1, Eis 1.1. 

3.3.2 Bewijs geschiktheidseisen 
Om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen dient de Inschrijver binnen 5 werkdagen na 
het daartoe gedane verzoek de bewijsmiddelen met betrekking tot het bepaalde in 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 
voornoemd en zoals bedoeld in de betreffende artikelen van het ARW 2016 te overleggen:  
1. Bewijs Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, zie het bepaalde in 3.2.1 sub a en b; 
2. Kopie van inschrijving KvK, zie het bepaalde in 3.2.2 sub a; 
3. Kopie van het BRL4000 - Archeologie certificaat, Protocollen  4003, Inventariserend 

veldonderzoek, IVO-proefsleuven en  4004, opgraven, zie het bepaalde in 3.2.3 sub a. 
 
De termijn als bedoeld in artikel 2.21.1 sub c ARW 2016 bedraagt (uiterlijk): vijf (5) werkdagen. 

https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000
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4. Aanbestedingsprocedure 

4.1 Aanbestedende dienst / Opdrachtgever 
De kerngegevens van de Opdrachtgever voor deze aanbestedingsprocedure betreffen: 
 
<aanvullen> 
 
Bezoekadres:  
 
Contactpersoon:  

4.2 De inschrijving 
De inschrijving geschiedt via TenderNed. Andere of andersoortige inschrijvingen zullen niet in 
behandeling worden genomen. 
 
De uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen is vermeld in 
TenderNed. 
 
De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in dit 
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. De inschrijving dient op aanbestedingsdatum en -tijdstip èn 
op straffe van directe uitsluiting van de aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongeldigheid van 
de inschrijving, de navolgende documenten/bescheiden te bevatten: 
 
Kluis 1 inhoudende: 
 

Eis 1.1 – Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA): de nader ingevulde en 
ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA, bijlage B) als genoemd in 
hoofdstuk 3 van dit aanbestedingsdocument, en; 

 
Eis 1.2 – Inschrijvingsbiljet 
het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet (bijlage C), en; 
 
Eis 1.3 – Inschrijfstaat 
het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet (bijlage H). 

 
Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van 
de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. 
Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening. Van het openen van de inschrijvingen 
wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.31 ARW 2016. 

4.3 Te late inschrijving 
Inschrijvingen die na de in TenderNed vermelde uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de 
ontvangst van de Inschrijvingen door de Opdrachtgever worden ontvangen, worden zonder meer 
uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en zullen derhalve niet in behandeling worden genomen. 

4.4 Ongeldige inschrijvingen 
Een Inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in dit Aanbestedingsdocument 
inclusief bijlagen is ongeldig. Ongeldige Inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 

4.6 Inschrijving intrekken 
Een Inschrijver kan (slechts) tot uiterlijk aanbestedingsdatum en -tijdstip door middel van een duidelijke, 
ondertekende verklaring zijn inschrijving intrekken. 
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4.7 Inlichtingen en nota van inlichtingen 
Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, het 
bestek en (eventueel) de overige Aanbestedingsdocumenten dienen via TenderNed te worden gesteld. 
De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot in paragraaf 1.11 
vermelde datum en tijdstip van dit Aanbestedingsdocument. 
 
Alleen vragen die met behulp van het daarvoor bedoelde sjabloon zijn ingediend, worden verwerkt in de 
Nota van Inlichtingen. Dit sjabloon is als bijlage G aan het Aanbestedingsdocument toegevoegd. 

4.8 (Eventuele) gunning van de opdracht 
De gunning  geschiedt (zie ook de Aankondiging) op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’ (zie 
artikel 2.6.1 sub c ARW 2016). 
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor (eventuele) gunning van de Opdracht mogen op de Inschrijver 
geen in de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden van toepassing zijn 
en dient de inschrijver te voldoen aan het bepaalde in paragraaf 3.2 van dit Aanbestedingsdocument. 

4.9 Voornemen tot gunning en rechtsbescherming 
Het (eventuele) voornemen tot gunning zal overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 2.36.5 ARW 
2016 aan alle Inschrijvers schriftelijk (via TenderNed) kenbaar worden gemaakt. 
 
De Aanbestedende dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 20 kalenderdagen 
(ingaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning via TenderNed), geen uitvoering geven 
aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de 
opdracht overgaan, teneinde Inschrijvers gedurende die ‘standstill-termijn’ gelegenheid te bieden een 
kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning. 
 
Een kort geding dient op straffe van verval van rechten binnen de standstill-termijn daadwerkelijk 
aanhangig te worden gemaakt, hetgeen onder meer betekent dat de betreffende dagvaarding binnen de 
standstill-termijn aan de opdrachtgever daadwerkelijk betekend dient te worden/zijn. 

4.9.1 Bevoegde rechter 
Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar 
aanleiding van de aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
(voorzieningen-) rechter in het arrondissement van rechtbank <aanvullen>. 
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Bijlage C: Inschrijvingsbiljet (Model G Inschrijvingsbiljet) 
 
De hierna te noemen inschrijver(s):  
a. ____________________________ gevestigd te: ____________________________ nummer handelsregister ____________________________  
b. ____________________________ gevestigd te: ____________________________ nummer handelsregister ____________________________  
c. ____________________________ gevestigd te: ____________________________ nummer handelsregister ____________________________  
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)  

 
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 
 
< Projectnaam>  (aanduiding van de opdracht volgens de aanbestedingsstukken)  
Projectnummer ### (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)  
 
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:  
 
______________________________ euro (bedrag in cijfers)  ______________________________ euro (bedrag in letters).  
 
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:  
 
______________________________ euro (bedrag in cijfers) ______________________________ euro (bedrag in letters).  
 
De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hierbij gaande 
ondertekende staat (opnemen indien van toepassing).  
 
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als 
gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.  
 
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en met 
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsstukken.  
 
Gedaan op ____________________________ (datum), te ___________________________________ (plaats).  
 
De inschrijver(s) 
a. ______________________________ (handtekening) ______________________________ (naam) ______________________________ (functie)  
 
b. ______________________________ (handtekening) ______________________________ (naam) ______________________________ (functie) 
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Bijlage - I - Model bewijs technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 

 

 Gegevens inschrijver 

Naam onderneming  

Adres 
 

Postcode en woonplaats 
 

 

Artikel 3.2.1 sub a: Kerncompetentie  

De inschrijver heeft in de laatste 3 jaar één opdracht opgeleverd waaruit aantoonbare ervaring blijkt 
met opgravingen (geen proefsleuvenonderzoek) in het Pleistocene dekzandgebied van Zuid- of Oost-
Nederland (RCE Archeoregio’s 1, 2, 3, en 4) of in een gebied met een vergelijkbare genese 
(dekzandafzettingen). De omvang van het project bedroeg minimaal twee hectare vlakdekkend 
onderzoek van een nederzetting uit de late prehistorie, Romeinse tijd, Vroege- en/of Volle 
Middeleeuwen (of meer dan een van deze perioden). Deze is uitgewerkt en gerapporteerd. 
Inschrijver toont gevraagde vakkundigheid voor de minimumeisen aan door het indienen van 
maximaal één referentieproject. 

Kenmerken Referentie project Minimumeis 

Naam organisatie opdrachtgever   

Adresgegevens   

Naam contactpersoon   

Telefoonnummer / emailadres   

Naam referentieproject   

Korte omschrijving opdracht  Pleistoceen dekzandgebied 

Vergelijkbare regio 

Omvang project  Minimaal 2 ha vlakdekkend 
onderzoek 

Archeologische per 

Archeologische periode(n)  

Late prehistorie, Romeinse 
tijd, Vroege- en/of Volle 
Middeleeuwen 

Ingangsdatum opdracht   

Opleverdatum opdracht  

In de laatste 3 jaar 
opgeleverd (hiervoor wordt 
gerekend vanaf de 
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aanbestedingsdatum = 
sluiting van de 
aanbesteding). 

Opdrachtwaarde   

Gefactureerde waarde   

Titel rapport 
(literatuurverwijzing)   

 

Artikel 3.2.1 sub b: Projectleiders 

De inschrijver kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden beschikken over minimaal drie 
projectleiders (niveau KNA seniorarcheoloog). Deze drie projectleiders hebben een ruime 
werkervaring als senior-KNA-archeoloog / projectleider (minimaal 3 jaar) in het Pleistocene 
dekzandgebied van Zuid- of Oost-Nederland of in een gebied met vergelijkbare genese 
(dekzandafzettingen). Hiervan zijn voor het onderhavige onderzoek tenminste twee projectleiders 
beschikbaar met aantoonbaar ruime ervaring als projectleider grootschalig nederzettingsonderzoek 
met resten daterend uit minstens twee van de volgende vier perioden: de late prehistorie, de 
Romeinse tijd, Vroege- en/of Volle Middeleeuwen (opgraven, uitwerken en rapporteren). 

Kenmerken Projectleider 1 Minimumeis 

Naam   

Niveau  Senior KNA archeoloog 

Nummer Actorregister  Senior KNA archeoloog 

Werkervaring in het Pleistocene 
dekzandgebied 

 Minimaal 3 jaar als KNA-
seniorarcheoloog en 
projectleider 

Ruime ervaring met grootschalig 
nederzettings- onderzoek late 
prehistorie, Romeinse tijd, Vroege- 
en/of Volle Middeleeuwen en het 
uitwerken en rapporteren hiervan. 

Ja / Nee 

 

Minimaal 3 jaar als 
seniorarcheoloog en dagelijks 
leidinggevende.  

 

Minimaal 2 seniorarcheologen / 
projectleiders  beschikbaar 

 

CV toegevoegd  Ja (aanlevering verplicht) 

Projectleider in eigen dienst Ja / Nee  

Verklaring toegevoegd ter 
beschikking staan voor inzet 
werkzaamheden 

Ja / Nee / nvt  
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Kenmerken Projectleider 2 Minimumeis 

Naam   

Niveau  Senior KNA archeoloog 

Nummer Actorregister  Senior KNA archeoloog 

Werkervaring in het Pleistocene 
dekzandgebied 

 Minimaal 3 jaar 

Ruime ervaring met grootschalig 
nederzettings- onderzoek late 
prehistorie, Romeinse tijd, Vroege- 
en/of Volle Middeleeuwen en het 
uitwerken en rapporteren hiervan. 

Ja / Nee 

 

Minimaal 3 jaar als 
seniorarcheoloog en dagelijks 
leidinggevende.  

 

Minimaal 2 seniorarcheologen / 
projectleiders  beschikbaar 

 

CV toegevoegd  Ja (aanlevering verplicht) 

Projectleider in eigen dienst Ja / Nee  

Verklaring toegevoegd ter 
beschikking staan voor inzet 
werkzaamheden 

Ja / Nee / nvt  

   

Kenmerken Projectleider 3 Minimumeis 

Naam   

Niveau  Senior KNA archeoloog 

Nummer Actorregister  Senior KNA archeoloog 

Werkervaring in het Pleistocene 
dekzandgebied 

  

 Minimaal 3 jaar 

Ruime ervaring met grootschalig 
nederzettings- onderzoek late 
prehistorie, Vroege- en/of Volle 
Middeleeuwen en het uitwerken en 
rapporteren hiervan. 

Ja / Nee 

 

Minimaal 3 jaar als 
seniorarcheoloog en dagelijks 
leidinggevende.  

 

Minimaal 2 seniorarcheologen / 
projectleiders  beschikbaar. 
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CV toegevoegd  Ja (aanlevering verplicht) 

Projectleider in eigen dienst Ja / Nee  

Verklaring toegevoegd ter 
beschikking staan voor inzet 
werkzaamheden 

Ja / Nee / nvt  

 

 

Artikel 3.2.1 sub b: Veldarcheoloog 

De inschrijver kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden beschikken over minimaal drie 
veldarcheologen (niveau KNA senior- of [medior]archeoloog). Deze drie veldarcheologen hebben een 
ruime werkervaring (minimaal 3 jaar als KNA-archeoloog) in het Pleistocene dekzandgebied van Zuid- 
of Oost-Nederland of in een gebied met vergelijkbare genese (dekzandafzettingen). Hiervan zijn voor 
het onderhavige onderzoek tenminste twee veldarcheologen beschikbaar met aantoonbaar ruime 
ervaring als veldarcheoloog, dagelijks leidinggevende grootschalig nederzettingsonderzoek met 
resten daterend uit minstens twee van de volgende vier perioden: de late prehistorie, de Romeinse 
tijd, Vroege- en/of Volle Middeleeuwen (opgraven, uitwerken en rapporteren). 

Kenmerken Veldarcheoloog 1 Minimumeis 

Naam   

Niveau  KNA archeoloog 

Nummer Actorregister  KNA archeoloog 

Werkervaring in het Pleistocene 
dekzandgebied  

Minimaal 3 jaar als KNA-
archeoloog 

Ruime ervaring met grootschalig 
nederzettings- onderzoek late 
prehistorie, Romeinse tijd, 
Vroege- en/of Volle 
Middeleeuwen en het uitwerken 
en rapporteren hiervan. Ja / Nee  

Minimaal 3 jaar als 
veldarcheoloog of dagelijks 
leidinggevende.  

 

Minimaal 2 veldarcheologen.   

CV toegevoegd  Ja (aanlevering verplicht) 

KNA-archeoloog in eigen dienst Ja / Nee  

Verklaring toegevoegd ter 
beschikking staan voor inzet 
werkzaamheden Ja / Nee / nvt  

Kenmerken Veldarcheoloog 2 Minimumeis 

Naam   

Niveau  KNA archeoloog 
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Nummer Actorregister  KNA archeoloog 

Werkervaring in het Pleistocene 
dekzandgebied 

 Minimaal 3 jaar als KNA-
archeoloog 

Ruime ervaring met grootschalig 
nederzettings- onderzoek late 
prehistorie, Romeinse tijd, 
Vroege- en/of Volle 
Middeleeuwen en het uitwerken 
en rapporteren hiervan. 

Ja / Nee 

 

Minimaal 3 jaar als 
veldarcheoloog en/of 
dagelijks leidinggevende.  

 

Minimaal 2 veldarcheologen. 

CV toegevoegd  Ja (aanlevering verplicht) 

KNA-archeoloog in eigen dienst Ja / Nee  

Verklaring toegevoegd ter 
beschikking staan voor inzet 
werkzaamheden 

Ja / Nee / nvt  

Kenmerken Veldarcheoloog 3 Minimumeis 

Naam 

 

 

Niveau 

 

KNA archeoloog 

Nummer Actorregister 

 

KNA archeoloog 

Werkervaring in het Pleistocene 
dekzandgebied 

 

Minimaal 3 jaar als KNA-
archeoloog 

Ruime ervaring met grootschalig 
nederzettings- onderzoek late 
prehistorie, Romeinse tijd, 
Vroege- en/of Volle 
Middeleeuwen en het uitwerken 
en rapporteren hiervan. 

Ja / Nee  Minimaal 3 jaar als 
veldarcheoloog en/of 
dagelijks leidinggevende.  

 

Minimaal 2 veldarcheologen. 

 

CV toegevoegd 

 

Ja (aanlevering verplicht) 

KNA-archeoloog in eigen dienst Ja / Nee  

Verklaring toegevoegd ter 
beschikking staan voor inzet 
werkzaamheden 

Ja / Nee / nvt  
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Ondertekening inschrijver 

 

Plaats 

 

 

 

Datum 

 

 

 

Handtekening 

 

 

 

Naam 

 

 

 

Functie 

 

 

 
 


