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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

 
Deze selectieleidraad bevat informatie over de selectieprocedure voor de 
prekwalificatie van de nieuwbouw van het Zuiderstrandtheater – Speelhuis in  
Den Haag, hierna te noemen “het Project”. Het Project is verdeeld in meerdere 
percelen (zie hoofdstuk 2). Als aanbestedende dienst en opdrachtgever treedt op de 
Gemeente Den Haag (hierna te noemen “de aanbestedende dienst”). 
 
De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese niet-openbare procedure 
conform de Aanbestedingswet 2013 en de ARW 2012. Op deze aanbesteding is het 
Nederlands recht van toepassing en de voertaal van zowel de aanbesteding als de 
uitvoering is Nederlands.  
De aanbesteding vindt in twee fasen plaats. In de eerste fase worden alle 
geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een aanvraag tot deelneming in te 
dienen, de zogeheten aanmelding. Op basis van de door de geïnteresseerde partijen, 
gegadigden genoemd, bij aanmelding ingediende informatie wordt vastgesteld welke 
gegadigden een uitnodiging tot inschrijving voor een betreffende perceel zullen 
ontvangen. In de tweede fase vindt de inschrijving door daartoe uitgenodigde 
gegadigden plaats. De inschrijving moet worden gebaseerd op de door de 
Aanbestedende dienst bij uitnodiging tot inschrijving beschikbaar gestelde 
documenten. 
 
In deze selectieleidraad staan de criteria vermeld waaraan gegadigden dienen te 
voldoen om voor een uitnodiging tot inschrijving (tweede fase) in aanmerking te 
komen en tevens welke gegevens dienen te worden verschaft bij de aanmelding ten 
bewijze van het voldoen aan de selectiecriteria. 
 
Indien u zich als gegadigde ten behoeve van het Project wenst aan te melden, dient u 
deze selectieleidraad nauwkeurig te volgen. 
Deze selectieleidraad is onlosmakelijk verbonden aan de Aankondiging en bevat alle 
informatie met betrekking tot de voorliggende selectieprocedure. 
 
De Aanbestedende dienst is niet verplicht om in deze aanbestedingsprocedure een 
selectiebeslissing te nemen c.q. de geselecteerde gegadigden uit te nodigen om een 
inschrijving in te dienen. Evenmin is de Aanbestedende dienst verplicht om in deze 
aanbestedingsprocedure een gunningsbeslissing te nemen of over te gaan tot het 
sluiten van overeenkomsten.  
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De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de selectie- en/of 
gunningsbeslissing op te schorten en/of uit te stellen en/of daaraan nadere 
voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld verband houden 
met de uitkomst van lopende en/of toekomstige juridische procedures die van nadelige 
invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van de realisatie, financieel dan wel 
anderszins, van het Project. Verder behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht 
voor om de aanbestedingsprocedure op enig moment op te schorten en/of te 
annuleren. 
 
(Potentiële) Gegadigden en Inschrijvers kunnen, vanwege i) het niet-nemen van een 
selectie- en/of gunningsbeslissing, ii) het géén opvolging/vervolg geven aan een 
eventuele selectie- en/of gunningsbeslissing, iii) het niet-sluiten van de 
Overeenkomst(-en), iv) het opschorten en/of uitstellen van en/of verbinden van 
nadere voorwaarden aan de selectie- en/of gunningsbeslissing, dan wel v) het op enig 
moment opschorten en/of annuleren van de aanbestedingsprocedure, in de hiervóór 
genoemde en andere gevallen geen enkele aanspraak maken op vergoeding door de 
Aanbestedende dienst, inclusief hun eventuele rechtsopvolger(-s) en/of daaraan 
gelieerde (rechts-)personen, van schaden en/of kosten, hoe genaamd en op welke 
grond dan ook, en aanvaarden door hun deelname aan deze aanbestedingsprocedure 
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de hiervóór genoemde en andere voorbehouden van 
de Aanbestedende dienst. 
 
De selectiebeslissing aanbesteding vindt plaats onder voorbehoud van een 
onherroepelijke bouwvergunning en bestuurlijke goedkeuring door het College van 
Burgemeester en Wethouders c.q. de Gemeenteraad van Den Haag). Mocht het Project 
om de een of andere reden geen doorgang vinden dan kunnen de gegadigden geen 
aanspraak maken op schadevergoeding.  
 
Indien naar aanleiding van de selectieleidraad vragen of opmerkingen bestaan, kunnen 
deze op de wijze zoals omschreven in hoofdstuk 6 bij de Aanbestedende dienst worden 
ingediend. 
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2 OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT 

2.1 Globale omschrijving van het Project 

 
Het Project betreft het realiseren van een tijdelijk theater op het Norfolkterrein in  
Den Haag. Het theater heeft als werknaam gekregen: Zuiderstrandtheater.  
 
Het Zuiderstrandtheater wordt gesitueerd in Scheveningen, net ten zuidwesten van de 
insteekhaven. De bouw van het theater start in najaar 2013 en het Project wordt per  
1 oktober 2014 in gebruik genomen. 
 
Het Project is opgesplitst in meerdere percelen, die elk afzonderlijk zullen worden 
aanbesteed: De percelen zijn: 
- Perceel 1: bouwkundige ruwbouw (casco). 
- Perceel 2: de werktuigkundige en elektrotechnische installaties. 
- Perceel 3: de afbouw (o.a. timmerwerk, metalstud-wanden, demonteren en 

monteren vaste inrichting). 
- Perceel 4: de theatertechnische installaties. 
- Perceel 5: het ontwerp inclusief bestekken. 
 
Gegadigden kunnen zich slechts voor één perceel aanmelden. 
 
De percelenregeling wordt toegepast. Hiermee kan gekozen worden om voor percelen 
van een werk uit te zonderen van Europese aanbesteding, indien de percelen 
gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van maximaal € 1.000.000,00 én minder 
dan twintig procent van de waarde van de totale opdracht vertegenwoordigen. 
Gebruikmakend van de regeling zondert de aanbestedende dienst de 
ontwerpinspanningen uit. Het totaal aan ontwerpinspanningen blijft onder de grens 
van 20% van het totale werk en eveneens onder de grens van € 1.000.000,00 
exclusief btw. Het is dus niet mogelijk om zich aan te melden voor perceel 5. 
 
Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid kan 
daarom bij het verstrekken van inkoopopdrachten de opdrachtnemer verplichten of 
stimuleren bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo 
krijgen langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten een kans werkervaring 
op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Deze aanpak wordt social 
return genoemd. De aanbestedende dienst verlangt een social return van tenminste 
5% van de loonsom. 
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Teneinde de juiste partijen in het selectieproces te betrekken en om gegadigden een 
beter inzicht te geven in hetgeen van hen wordt verlangd, volgt hieronder een globale 
omschrijving van de percelen waarvoor gegadigden zich kunnen aanmelden: 

 

2.2 Perceel 1: Bouwkundige ruwbouw 

 
De bouwkundige ruwbouw omvat globaal: 
De bouwkundige ruwbouw van het casco bestaande uit de vloeren, gevels en dak. Het 
casco vertoont veel gelijkenis met een industriële hal. Bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in hallenbouw, worden dan ook opgeroepen zich aan te melden.  
Dit perceel bestaat uitsluitend uit het (in korte tijd) oprichten van het casco. Het 
perceel is exclusief de installaties, de afbouw en de vaste en losse inrichting. 
 

2.3 Perceel 2: W&E installaties 

 
De complete werktuigkundige en elektrotechnische installaties (gebouwgebonden 
installaties) inclusief alle regelapparatuur, brandbeveiliging, enz. De theatertechnische 
installaties maken geen deel uit van dit perceel. 

 

2.4 Perceel 3: Bouwkundige afbouw 

 
De bouwkundige afbouw omvat globaal: 
Diverse timmerwerken, metalstud wanden, vloerafwerkingen, tegelwerk, schilderwerk. 
Tot de bouwkundige afbouw behoort ook het demonteren van her te gebruiken 
materialen vanuit de bestaande theaters (Dr. Anton Philipszaal en het Lucent 
Danstheater) en het hermonteren van deze materialen in het Zuiderstrandtheater.  

 

2.5 Perceel 4: Theatertechnische installaties 

 
Dit perceel betreft het leveren en aanbrengen van de theatertechnische installaties, 
waaronder een nieuwe trekkenwand (met eventueel gebruikte motoren). Ook bestaat 
dit perceel uit het demonteren van her te gebruiken theatertechnische installaties 
vanuit de bestaande theaters (Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater) en het 
aanbrengen van deze installaties in het Zuiderstrandtheater.  
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3 PLANNING 

3.1 Aanbestedingsprocedure 

 
Voor deze aanbestedingsprocedure wordt uitgegaan van onderstaande planning: 
 
a) Sluiting termijn vragen 26 augustus 2013, 12.00 uur 
b) Uiterlijke datum beantwoording vragen 28 augustus 2013 
c) Sluiting aanmeldingen 5 september 2013, 12.00 uur 
d) Uitnodiging tot inschrijving medio september 2013 (naar  

verwachting) 
e) Sluiting inschrijving eind oktober 2013 (naar  

verwachting) 
f) Voornemen tot gunning begin november 2013 (naar  

verwachting) 
g) Gunning medio november 2013 (naar  

verwachting) 
h) Start uitvoering december 2013 (naar 

  verwachting) 
i) Oplevering september 2014 (naar 

 verwachting) 
 

Het onder d) genoemde uiterste tijdstip geldt als een fatale termijn; aanmeldingen 
welke later dan het onder d) genoemde tijdstip binnenkomen, zullen geretourneerd 
worden en worden niet bij de beoordeling betrokken. 
 
De termijnen met de aanduiding ‘naar verwachting’ zijn indicatief en binden de 
Aanbestedende dienst niet. 
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4 AANMELDING 

4.1 Algemeen 

 
Deze aanbestedingsprocedure vindt plaats volgens de niet-openbare procedure 
conform de Aanbestedingswet 2013 en de ARW 2012. In dit hoofdstuk wordt de gang 
van zaken tijdens de selectieprocedure beschreven. De selectieprocedure leidt 
uiteindelijk tot de vaststelling van de gegadigden, die in de tweede fase van de 
aanbestedingsprocedure tot inschrijving worden uitgenodigd. 
 
Deze selectieleidraad dient te worden bezien in samenhang met de aankondiging. In 
geval van discrepantie of strijdigheid tussen de selectieleidraad, de bijlagen daarbij 
en/of de aankondiging geldt de volgende rangregeling: 
a) Selectieleidraad boven de 
b) Bijlagen bij de Selectieleidraad boven de 
c) Aankondiging. 
 
Om te kunnen meedingen in deze selectieprocedure dient u zich als gegadigde aan te 
melden en dient u te voldoen aan de in deze selectieleidraad gestelde eisen. 
Gegadigden die menen te voldoen aan de gestelde criteria worden, tot en met het 
verstrijken van de in de planning genoemde termijn “sluiting aanmeldingen” in de 
gelegenheid gesteld zich aan te melden. 
 
Ter beoordeling of gegadigden voldoen zijn in hoofdstuk 5 eisen opgenomen en dient 
de Eigen Verklaring uit bijlage 1 van deze selectieleidraad ingevuld te worden. 
Verderop is aangegeven welke bewijsmiddelen worden gevraagd. Bij de betreffende 
gegevens staat vermeld of deze bij de aanmelding als gegadigde dan wel op een later 
tijdstip ingediend moeten respectievelijk mogen worden. 
 
Bij het invullen van de vragen op de Eigen Verklaring kan op onderdelen volstaan 
worden met antwoorden die gelden als een eigen verklaring. Dit betekent dat de 
daarbij behorende formele bewijsstukken pas overgelegd hoeven te worden wanneer 
daarom schriftelijk wordt verzocht door de Aanbestedende dienst. Een verzoek tot het 
indienen van de formele bewijsstukken zal alleen gedaan worden aan die gegadigden 
die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst in aanmerking komen voor een 
uitnodiging tot inschrijving. 
 
Formele bewijsstukken dienen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na een schriftelijk 
verzoek daartoe van de Aanbestedende dienst te worden ingediend. 
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Er wordt met klem op gewezen dat verklaringen, die achteraf (al dan niet na 
verificatie) onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen die niet (kunnen) worden 
waargemaakt, door de Aanbestedende dienst kunnen worden opgevat als ‘valse’ 
verklaringen. Dit kan uitsluiting van de aanbestedingprocedure tot gevolg hebben. 
Gegadigden worden dan ook verzocht de Eigen Verklaring zeer zorgvuldig in te vullen. 
 

4.2 Voorwaarden t.a.v. de aanmelding 

 
a) Ten behoeve van de aanmelding mag uitsluitend het origineel of een kopie van de 

in bijlage 1 bij de selectieleidraad gevoegde Eigen Verklaring worden gehanteerd. 
De tekst van de Eigen Verklaring mag niet worden overgetypt, aangevuld of 
gewijzigd. Aanpassing van de Eigen Verklaring in welke zin dan ook, ongeacht de 
mate waarin, kan leiden tot uitsluiting voor deelname aan het vervolg van de 
aanbestedingsprocedure. 

 
b) Indien op de Eigen Verklaring te weinig ruimte is voor beantwoording van vragen 

dan dienen de antwoorden in apart toe te voegen bijlagen te worden vermeld. 
 
c) Daar waar dit in de Eigen Verklaring is aangegeven, dienen aparte bijlagen te 

worden toegevoegd. 
 
d) Alle toe te voegen bijlagen dienen in overeenstemming met de vraagnummering te 

worden ingediend bij de Eigen Verklaring. Bij de Eigen Verklaring dient een 
overzicht gevoegd te worden van de bij de Eigen Verklaring behorende bijlagen. 
Per bijlage dient aangegeven te worden uit hoeveel pagina’s de bijlage bestaat. 

 
e) De Eigen Verklaring dient ondertekend en de bijlagen geparafeerd te worden door 

een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de gegadigde.  
 

f) Bij het indienen van de Eigen Verklaring dient de gegadigde aan te tonen dat de 
ondertekenaar van de Eigen Verklaring een rechtsgeldige vertegenwoordiger is van 
de gegadigde. 

 
g) Het aanmelden als combinatie is niet toegestaan. 

 
h) Het aanmelden voor meer dan één perceel is niet toegestaan.  

 
i) Ten behoeve van de aanmelding mag uitsluitend het origineel of een kopie van de 

in Bijlage 1 bij de selectieleidraad gevoegde Eigen Verklaring worden gehanteerd. 
De tekst van de Eigen Verklaring mag niet worden overgetypt, aangevuld noch 
gewijzigd. Aanpassing van de Eigen Verklaring in welke zin dan ook / ongeacht de 
mate waarin kan leiden tot uitsluiting voor deelname aan het vervolg van de 
Aanbestedingsprocedure. 
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j) De Eigen Verklaring dient digitaal of handmatig ingevuld te worden. De digitaal 
ingevulde Eigen Verklaring dient uitgeprint te worden en tevens schriftelijk 
ingediend te worden. 

 
k) Indien op de Eigen Verklaring te weinig ruimte is voor beantwoording van vragen 

dan dienen de antwoorden in apart toe te voegen bijlagen te worden opgenomen. 
 

l) De Eigen Verklaring dient ondertekend en de bijlagen geparafeerd te worden door 
een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Gegadigde. 

 
m) Bij het indienen van de Eigen Verklaring dient de Gegadigde door middel van een 

kopie van de inschrijving in de Kamer van Koophandel aan te tonen dat de 
ondertekenaar van de Eigen Verklaring een rechtsgeldig vertegenwoordiger is van 
de Gegadigde. 

 
n) Alle in te dienen stukken dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. 
 

Indien de gegadigde deel uitmaakt van een concern geldt tevens: 

 
o) Ondernemingen kunnen zich slechts eenmaal aanmelden. Als meerdere 

ondernemingen binnen één concern zich als meerdere gegadigden hebben gemeld, 
dient de moedermaatschappij te bepalen welke ondernemingen binnen het concern 
zich als gegadigde terugtrekken. 

 
 

4.3 Indiening aanmelding 

 
De aanmelding dient, voorzien van alle bijlagen, uiterlijk op donderdag 
5 september 2013 om 12:00 uur, ingediend te worden bij:  

 
Gemeente Den Haag 
Centrale Vastgoedorganisatie 
Aanbesteding Zuiderstrandtheater, perceel nr. (in te vullen) 
In handen van ir. W.H. Bruinsma 
Postbus 16460 
2500 BL  DEN HAAG 

 
Op de gesloten envelop vermelden: NIET OPENEN en  
"Aanmelding niet-openbare procedure Zuiderstrandtheater” 
 
Aanmeldingen kunnen niet per fax of e-mail plaatsvinden.  
 
In de Eigen Verklaring dient expliciet vermeld te worden voor welk perceel de 
gegadigde zich aanmeldt. Aanmelden voor meer dan één perceel is niet toegestaan. 
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Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Gegadigden 
blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het op tijd en op juiste wijze indienen van 
de aanmelding tot deelname. 
 
Door aanmelding verklaart de gegadigde zich akkoord met de in deze selectieleidraad 
opgenomen en overige op de procedure van toepassing zijnde bepalingen. 
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5 KWALITATIEVE SELECTIE 

5.1 Algemeen 

 
Bij de onderhavige selectieprocedure worden de in dit hoofdstuk omschreven 
uitsluitingcriteria en geschiktheideisen gehanteerd.  
 
Ter beoordeling van de aanmeldingen op de Uitsluitingsgronden en de 
Geschiktheidseisen, zal de Aanbestedende dienst eerst een selectie onder voorbehoud 
maken op basis van de ingediende Eigen Verklaring en de daarbij behorende 
gegevens. Het voorbehoud heeft betrekking op de beoordeling van de door de 
Gegadigden nog in te dienen bewijsstukken. De Gegadigden die op basis van de 
selectie onder voorbehoud in aanmerking komen voor een uitnodiging tot inschrijving, 
dienen op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen zeven (7) 
kalenderdagen de in deze selectieleidraad opgenomen bewijsstukken in te dienen. 
Indien deze bewijsstukken te laat worden ontvangen kan dit leiden tot het terzijde 
leggen van de aanmelding. 
Er wordt met klem op gewezen dat verklaringen, die achteraf (al dan niet na 
verificatie) onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen die niet (kunnen) worden 
waargemaakt, door de Aanbestedende dienst kunnen worden opgevat als ‘valse’ 
verklaringen. Dit kan uitsluiting van de aanbestedingsprocedure tot gevolg hebben. 
Gegadigden worden dan ook verzocht de Eigen Verklaring zeer zorgvuldig in te vullen. 
Ter beoordeling of gegadigden voldoen aan de gestelde eisen, dient de Eigen 
Verklaring conform bijlage 1 van deze selectieleidraad ingevuld te worden. Bij de 
betreffende criteria staat vermeld welke bewijsmiddelen bij de aanmelding als 
gegadigde dan wel op een later tijdstip ingediend moeten worden. 
 

5.2 Uitsluitinggronden 

 
Van deelname aan de aanbesteding en van opdrachtverlening wordt uitgesloten een 
ieder die zich bevindt: 

- In één of meer van de omstandigheden als genoemd in artikel 2.86 
Aanbestedingswet 2012. 

- In één van de omstandigheden als genoemd in artikel 2.87, onder a en/of d 
Aanbestedingswet 2012. 
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5.2.2 Inschrijving Beroeps-/Handelsregister 
 

De gegadigde dient ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister (in 
Nederland is dit het Handelsregister) in overeenstemming met de wetgeving van het 
vestigingsland van de gegadigde. 

5.3 Geschiktheideisen 

 

5.3.1 Financiële en economische draagkracht 
 

a) De gegadigde dient over voldoende financiële en economische draagkracht, gelet 
op de solvabiliteit, rentabiliteit en de liquiditeit, te beschikken zodat het 
betreffende perceel zonder financiële risico’s voor de Aanbestedende dienst, in 
geval van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering, tot een goed einde gebracht kan 
worden. Van ondernemingen, die onderdeel uitmaken van een concern en ten 
behoeve van de financiële en economische draagkracht gebruik maken van de 
financiële cijfers van de moedermaatschappij, wordt een verklaring van de 
moedermaatschappij vereist dat deze volledige aansprakelijkheid accepteert voor 
de uitvoering van het onderhavige werk en de financiële draagkracht van de 
gegadigde. De laatste vastgestelde en op grond van artikel 394 of 395, eerste lid, 
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, openbaar gemaakte (geconsolideerde) 
jaarrekening (van Gegadigde of in voorkomend geval van haar 
moedermaatschappij) mag daarbij geen paragraaf over de continuïteit van de 
onderneming bevatten en de accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 393, 
vijfde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, over deze jaarrekening mag niet 
de vorm van een afkeurende verklaring, als bedoeld in artikel 393, zesde lid, van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben. 
 
Aan te leveren (na het verzoek daartoe van de aanbesteden de dienst:  
Accountantsverklaring over 2011 en 2012. 
 

b) De solvabiliteit van de gegadigde onderneming dient over het boekjaar 2012 ten 
minste 20% te bedragen. De solvabiliteit dient op onderstaande wijze berekend te 
worden: Solvabiliteit = het Eigen Vermogen gedeeld door het Totaal Vermogen x 
100%. 
 
Aan te leveren (na het verzoek daartoe van de aanbesteden de dienst:  
Accountantsverklaring over 2012. 
 

c) De gegadigde verklaart zelf door aanmelding in staat te zijn tot het afgeven van 
een bankgarantie van 10% van de opdrachtsom, vanaf het moment dat de 
opdracht wordt gegund tot aan alle verplichtingen is voldaan (het einde van de 
onderhoudstermijn van 6 maanden). 
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5.3.2 Technische geschiktheid 
 

De gegadigde dient technisch in staat te zijn het project uit te voeren binnen de door 
de Aanbestedende dienst te stellen randvoorwaarden ten aanzien van tijd, kwaliteit en 
kosten. Tevens dient de gegadigde te beschikken over voldoende kennis, ervaring, 
organisatievermogen en adequate kwaliteitsborging om het betreffende perceel uit te 
voeren. Daarbij gelden de onderstaande eisen. 

 

5.3.2.1 Eisen ten aanzien van kennis en ervaring 
 

Per perceel gelden de volgende eisen ten aanzien van kennis en ervaring. 
 
Perceel 1: bouwkundige ruwbouw: 
De gegadigde dient in de periode van vier jaar voorafgaande aan de uiterste datum 
van aanmelding tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers de uitvoering te hebben 
gerealiseerd van het bouwkundige cascodeel (vloeren, gevels, dak) ten behoeve van 
ten minste drie nieuwe utilitaire gebouwen (industriële hallen), met een stalen 
draagconstructie en elk een omvang van ten minste 3.000 m2 bvo. De oplevering moet 
hebben plaatsgevonden in voornoemde periode. 
 
Perceel 2: de werktuigkundige en elektrotechnische installaties: 
De gegadigde dient in de periode van vier jaar voorafgaande aan de uiterste datum 
van aanmelding tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers de uitvoering te hebben 
gerealiseerd van het installatietechnische deel (W-installaties én E-installaties) ten 
behoeve van ten minste drie nieuwe utiliteitsgebouwen, met elk een omvang van 
minimaal 3.000 m2 bvo, en elk een minimaal gecontracteerde omzet voor het 
installatietechnisch deel van € 500.000,00, exclusief BTW en directieleveringen. De 
oplevering moet hebben plaatsgevonden in voornoemde periode. 
 
Perceel 3: de afbouw (o.a. timmerwerk, metalstud-wanden, demonteren en monteren 
vaste inrichting): 
De gegadigde dient in de periode van vier jaar voorafgaande aan de uiterste datum 
van aanmelding tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers de uitvoering te hebben 
gerealiseerd van het bouwkundige afbouwdeel ten behoeve van ten minste drie nieuwe 
utiliteitsgebouwen, met elk een omvang van minimaal 3.000 m2 bvo, en elk een 
minimaal gecontracteerde omzet voor het bouwkundige deel van € 500.000,00, 
exclusief BTW en directieleveringen. De oplevering moet hebben plaatsgevonden in 
voornoemde periode. 
 
Perceel 4: de theatertechnische installaties: 
De gegadigde dient in de periode van vier jaar voorafgaande aan de uiterste datum 
van aanmelding tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers de uitvoering te hebben 
gerealiseerd van het theatertechnische deel ten behoeve van ten minste drie nieuwe 
theaterzalen, met elk een omvang van minimaal 500 stoelen en 50 trekken, en elk een 
minimaal gecontracteerde omzet voor het theatertechnische deel van € 500.000,00, 
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exclusief BTW en directieleveringen. De oplevering moet hebben plaatsgevonden in 
voornoemde periode. 
 

5.3.2.2 Eisen ten aanzien van organisatievermogen 
 

De gegadigde dient over een toereikende organisatie van voldoende capaciteit en over 
voldoende kwalitatief personeel van diverse disciplines te beschikken om de 
werkzaamheden op een goede en tijdige wijze uit te voeren. De voertaal zowel tijdens 
de aanbesteding en de contractering als de uitvoering van de opdracht is Nederlands. 
Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient over voldoende 
vakbekwaamheid te beschikken en de Nederlandse taal in woord en geschrift te 
beheersen. 
 
Projectleider, uitvoerder en, in het geval van de percelen W/E-installaties en 
theatertechnische installaties de chef-monteur, dienen in vaste dienst van de 
gegadigde te zijn. De gegadigde dient bij aanmelding te beschikken over geschikte 
kandidaten voor deze functies.  
 
Aan te leveren (na het verzoek daartoe van de aanbesteden de dienst):  
een organogram met een bevestiging van wat hierboven omschreven staat. 
 

5.3.2.3 Eisen ten aanzien van kwaliteitsborging 
 

De gegadigde dient te beschikken over een werkend kwaliteitssysteem voor de eigen 
organisatie gebaseerd op of gelijkwaardig aan de ISO-9001:2000, op grond waarvan 
voor het project een projectspecifiek kwaliteitsplan kan worden opgesteld. Verder dient 
de gegadigde in de periode van vier jaar voorafgaande aan de uiterste datum van 
aanmelding twee qua aard vergelijkbare referentieprojecten te hebben uitgevoerd, 
waarbij de gegadigde gewerkt heeft volgens een door haar opgesteld projectspecifiek 
kwaliteitsplan. 
 
Aan te leveren (na het verzoek daartoe van de aanbesteden de dienst):  
een kopie van het kwaliteitscertificaat. Het kwaliteitscertificaat dient te zijn afgegeven 
door een certificatie-instelling erkend door een nationale accreditatie-instelling (in 
Nederland: de Raad voor Accreditatie). Het certificaat moet geldig zijn op de datum 
van aanmelding als gegadigde voor onderhavige aanbestedingsprocedure. Het 
certificaat moet betrekking hebben op de aard van het betreffende perceel. 
 

5.3.2.4 Bewijzen in te dienen t.a.v. technische geschiktheid 
 

Voor de beoordeling of de gegadigde overeenkomstig de bovengenoemde eisen 
geschikt kan worden geacht, wordt in eerste instantie getoetst op de antwoorden op 
de reactie in bijlage 1 (selectiecriteria) van de Eigen Verklaring. 
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Bij de aanmelding dient de gegadigde de volgende bewijzen in te dienen: 

 
Ten aanzien van de eisen als genoemd in onderdeel 5.3.2.1: 

 
Een beschrijving van de opgevoerde referentieprojecten en een verklaring van goede 
uitvoering afgegeven door de opdrachtgever ten aanzien van de opgevoerde 
referentieprojecten. Indien opdrachtgeververklaringen ontbreken, worden de 
referenties niet in beschouwing genomen, tenzij de gegadigde verklaart er mee in te 
stemmen dat de Aanbestedende dienst desgewenst rechtstreeks contact kan opnemen 
met de betrokken opdrachtgever. De referenties dienen te zijn voorzien van een 
opeenvolgende nummering. 
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6 BEOORDELING AANMELDINGEN 

6.1 Beoordeling 

 
Kort nadat de aanmeldingstermijn is verstreken zal de Aanbestedende dienst de 
aanmeldingen beoordelen. De beoordeling vindt plaats door de ingevulde Eigen 
Verklaring en de daarbij behorende bijlagen te toetsen aan de gestelde eisen/criteria 
als genoemd in deze selectieleidraad. De Aanbestedende dienst kan de ingediende 
referenties, bewijzen en antwoorden verifiëren onder meer door het rechtstreeks 
benaderen van opdrachtgevers van opgegeven referentieprojecten, eventueel kan van 
de gegadigden worden verlangd dat door de opdrachtgevers van de opgegeven 
referentieprojecten af te geven verklaringen rechtstreeks aan de Aanbestedende dienst 
worden toegezonden. 
 
De beoordeling per perceel vindt plaats in de volgende stappen. 
 
1. Toets op compleetheid 

De door de gegadigden ingediende aanmeldingsbescheiden worden eerst getoetst op 
compleetheid. Het ongemotiveerd ontbreken van antwoorden of gegevens kan tot 
diskwalificatie leiden. Als om welke reden dan ook een vraag niet beantwoord kan 
worden dan wel de gevraagde gegevens niet (compleet) overlegd kunnen worden, 
dient dit voor de aanmelding gemotiveerd aangegeven te worden. Op basis van uw 
argumentatie kan de Aanbestedende dienst overwegen het gebrek aan overgelegde 
gegevens te laten herstellen. 
 
2. Toets op uitsluitingcriteria 

Vervolgens vindt een toetsing plaats aan de hand van de uitsluitingcriteria zoals 
omschreven in paragraaf 5.2.  
 
3. Toets aan geschiktheideisen 

Daarna vindt een toets plaats op de financiële en economische draagkracht als 
omschreven in paragraaf 5.3.1 en technische bekwaamheid als omschreven in 
paragraaf 5.3.2. 
 
4. Shortlisten/loting 

Als blijkt dat per perceel meer dan vijf gegadigden de toets conform de hierboven 
genoemde punten 1, 2 en 3 hebben doorstaan, wordt de onderlinge rangorde van 
gegadigden door middel van loting bepaald. De loting zal plaatsvinden door een 
notaris. 
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5. Uitnodiging 

Per perceel worden 5 gegadigden geselecteerd en uitgenodigd tot het doen van een 
inschrijving. De gegadigden die een uitnodiging ontvangen, dienen de in de 
selectieleidraad als zodanig aangeduide bewijsstukken, binnen zeven (7) dagen na een 
verzoek daartoe, te verstrekken. Op basis van deze bewijzen kan de Aanbestedende 
dienst alsnog besluiten een geselecteerde gegadigde af te wijzen. De Aanbestedende 
dienst zal in dat geval de eerst volgende gegadigde uit de rangorde in de gelegenheid 
stellen om de bewijsstukken in te dienen. 
 
6. Bekendmaking resultaat beoordeling 

Nadat de beoordeling van de aanmeldingen heeft plaatsgehad, zullen de gegadigden 
omtrent het resultaat daarvan geïnformeerd worden. 
  
 
 
VRAGEN 
 
Tot uiterlijk 26 augustus 2013, 12.00 uur kunnen vragen naar aanleiding van de 
selectieprocedure uitsluitend schriftelijk en in de Nederlandse taal worden gesteld. 
 
Bij het indienen van de vragen dient duidelijk aangegeven te worden dat deze 
betrekking hebben op deze selectieprocedure. 
Vragen dienen ingediend te worden per e-mail, met een bevestiging per post op het 
onderstaande adres: 
 
t.a.v.   ir. W.H. Bruinsma 
e-mail:  wbu@dvp.nl 
fax:   n.v.t. 
post:   Gemeente Den Haag 

Centrale Vastgoedorganisatie 
Aanbesteding Zuiderstrandtheater, perceel nr. (in te vullen) 
In handen van ir. W.H. Bruinsma 
Postbus 16460 
2500 BL  DEN HAAG 
 

Voor zover de Aanbestedende dienst vragen in verband met de selectieprocedure 
beantwoordt, zullen deze vragen en de antwoorden daarop aan alle partijen die deze 
selectieleidraad hebben opgevraagd toegezonden worden. De Aanbestedende dienst 
zal gestelde vragen snel beantwoorden (binnen enkele dagen na de uiterste 
indiendatum). 
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7 GUNNINGSCRITERIUM 

De opdracht zal in voorkomend geval aan de inschrijver met de economisch meest 
voordelige aanbieding worden gegund. Ter indicatie wie te zijner tijd als economische 
meest voordelig aanbieder kan worden aangemerkt gelden de volgende criteria:  

1. Prijs (waarschijnlijk 75%); 
2. een plan van aanpak (waarschijnlijk 25%), waarin o.a. moet worden ingegaan 

op het realiseren van de korte bouwtijd, het optimaliseren van de prijs (het 
aanreiken van goedkopere alternatieven) en de communicatie/samenwerking 
met de opdrachtgever en nevenaannemers. 

 
Op de bovengenoemde criteria zal te zijner tijd in het Beschrijvend Document 
(gunningleidraad), dat aan daartoe uitgenodigde gegadigden ten behoeve van de 
tweede fase wordt verstrekt, nader worden ingegaan. 
 
Ten behoeve van de tweede fase van de niet-openbare procedure overweegt de 
Aanbestedende dienst aan daartoe voor betreffend perceel uitgenodigde gegadigden 
vooralsnog de volgende documenten beschikbaar te stellen: 
 
Bouwkundig ruwbouw/casco:  Technische omschrijving en - tekeningen 
  
W&E:   Richtlijnenbestek voor de Werktuigbouwkundige en  

Elektrotechnische installaties; 
 
Bouwkundig afbouw:   Technische omschrijving en - tekeningen 
 
Theatertechnische installaties: Technische omschrijving en - tekeningen 
 


