‘Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten gemeente Stichtse Vecht’ 95198

Dienstverleningsovereenkomst
‘Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten gemeente Stichtse Vecht’ 95198
De ondergetekenden:
1. De Gemeente Stichtse Vecht, gevestigd aan het adres Endelhovenlaan 1 te 3601 GR Maarssen te dezen,
ingevolge van artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester,
mevrouw Y.P. van Mastrigt , hierna te noemen: de Opdrachtgever;
en
2. (naam opdrachtnemer), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (functie ondertekenaar), de
heer/mevrouw (naam ondertekenaar), hierna te noemen: de Opdrachtnemer
Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen
OVERWEGENDE DAT:
-

de Gemeente Stichtse Vecht een openbare Europese aanbesteding in de zin van het gemeentelijke
inkoop en aanbestedingsbeleid, de Aanbestedingswet en de Europese Richtlijn heeft uitgeschreven
met betrekking tot het uitvoeren van de accountantswerkzaamheden;
de eisen voor het indienen van de aanbieding en de uitvoering van de opdracht zijn vastgelegd in het
Aanbestedingsdocument ’Accountantsdiensten’ Gemeente Stichtse Vecht met kenmerk 95198 (verder
genoemd: Aanbestedingsdocument), zoals aangehecht als bijlage 1 bij deze overeenkomst;
op (datum) een nota van inlichtingen is opgesteld en verzonden, zoals aangehecht als bijlage 2 bij deze
overeenkomst;
Opdrachtnemer op (datum) zijn aanbieding heeft gedaan, zoals aangehecht als bijlage 4 bij deze
overeenkomst;
Opdrachtgever op basis van de resultaten van de voornoemde aanbesteding de opdracht aan
Opdrachtnemer wenst te verstrekken, hetgeen op (datum) is bevestigd;
Partijen de nadere voorwaarden voor deze opdrachtverstrekking in deze overeenkomst wensen vast
te leggen.

-

-

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1

Opdracht

1.1.

Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan Opdrachtnemer, tot het uitvoeren van accountantswerkzaamheden voor de Gemeente Stichtse Vecht conform het Aanbestedingsdocument inclusief haar
bijlagen, de bijbehorende Nota van Inlichtingen, de door de Opdrachtnemer ingediende aanbieding en de
in deze overeenkomst genoemde voorwaarden en tegen betaling van de in deze overeenkomst
beschreven tarieven, een en ander behoudens het op te dragen meer- of minderwerk.

1.2.

Opdrachtnemer verklaart hierbij deze opdracht te aanvaarden en zich maximaal te zullen inspannen om
de opdracht volgens de in het Aanbestedingsdocument en haar bijlagen, de bijbehorende Nota van
Inlichtingen, de door de Opdrachtnemer ingediende Aanbieding en de in deze overeenkomst genoemde
voorwaarden uit te voeren.

Artikel 2

Aanbestedingsdocumenten, Nota van Inlichtingen en aanbieding

Het Aanbestedingsdocument en haar bijlagen, de Nota van Inlichtingen en de aanbieding van (naam
opdrachtnemer) vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.
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Artikel 3

Duur van de overeenkomst

3.1

De overeenkomst heeft een looptijd van 2 controlejaren. Het betreft de periode controle boekjaren
2019 en 2020. Ingangsdatum is (datum ondertekeningcontract) en einddatum is (….).

3.2

Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de Opdrachtgever met 2
controlejaren worden verlengd, namelijk controlejaar 2021 en 2022, voor de periode van (….) tot (….),
onder dezelfde voorwaarden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer 3 maanden voor de einddatum als
genoemd in lid 1 hiervan in kennis stellen.

3.3

De overeenkomst eindigt van rechtswege na afronding van de jaarrekeningcontrole 2020 en de
verslaglegging daarvan of na verlenging en na afronding van de jaarrekeningcontrole 2022 en de
verslaglegging daarvan.

Artikel 4

Bedragen

4.1

Opdrachtnemer zal de verplichtingen op grond van deze overeenkomst uitvoeren voor het volgende
bedrag (per controlejaar): € …….. (excl. BTW)

4.2

Prijzen en tarieven zijn aangegeven in Euro’s (exclusief BTW) inclusief alle kosten, geldend per
aanbiedingsdatum en zijn vast gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

4.3

Prijzen en tarieven kunnen ten hoogste eenmaal worden geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2021.
De tarieven worden geïndexeerd met als maximum een tarief te berekenen op basis van de volgende
prijsherzieningsformule:
Tarief nieuw = Tarief oud * (L1/ L0)
Daarin staat voor;
Tarief oud:
tarieven zoals door u geoffreerd (dd-mm-jjjj)
Tarief nieuw:
nieuw overeen te komen tarieven
L0:
CBS indexcijfer CAO lonen per maand incl. bijzonder beloningen, particuliere
bedrijven, 70-74 zakelijke dienstverlening Q3
2020
L1:
CBS indexcijfer CAO lonen per maand incl. bijzonder beloningen, particuliere
bedrijven, 70-74 zakelijke dienstverlening Q3
2021

4.4

De indexering met genoemd cijfer onder 4.3 is de maximale indexering en dient minimaal zes weken
voor ingangsdatum schriftelijk bij Opdrachtgever bekend te zijn en behoeft instemming van de
Opdrachtgever.

4.5

Meerwerk behoeft een separate schriftelijke opdracht en zal worden uitgevoerd tegen maximaal de
genoemde tarieven in het prijsinvulblad.
Functieomschrijving

Uurtarief excl. BTW

Assistant accountant
Controle leider
(Senior) manager
Partner
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Aanvullende deelverklaring per stuk

Artikel 5

Bedrag excl. BTW

Algemene inkoopvoorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de ‘’algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht’’ van
toepassing voor zover hiervan in deze overkomst en haar bijlagen niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 3 aan deze overeenkomst gehecht.
Artikel 6

Rangorde

Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de overeenkomst en haar bijlagen, geldt de volgende
rangorde:
de bepalingen in deze overeenkomst;
de Nota van Inlichtingen;
het Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen met kenmerk: 95198;
de algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht;
de aanbieding (naam accountant) d.d. (datum).
Artikel 7
7.1

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal de diensten (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij
de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer is slechts
aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een
wezenlijke fout van Opdrachtnemer. Behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van
leidinggevend personeel van Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid:
a. bij controleopdrachten beperkt tot maximaal drie (3) maal het aan Opdrachtnemer ingevolge het
bepaalde in de opdrachtbrief verschuldigde honorarium; en
b. bij alle overige opdrachten beperkt tot maximaal éénmaal het aan Opdrachtnemer ingevolge het
bepaalde in de opdrachtbrief verschuldigde honorarium.

7.2

Onder een niet toerekenbare tekortkoming (ook: overmacht) wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek
aan Deskundigen, stakingen, ziekte van personeel, ongeschiktheid van programmatuur, toerekenbare
tekortkomen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of economische (zoals liquiditeits- en
solvabiliteits-) problemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

7.3

De Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de geleverde
Diensten of anderszins uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uitsluitend uitoefenen tegen
de Opdrachtnemer en niet tegen diens onderaannemers, directeuren, members, partners,
aandeelhouders, functionarissen of werknemers. De in de deze overeenkomst dienaangaande
neergelegde beperkingen zijn mede bedoeld ten behoeve van de andere hiervoor bedoelde natuurlijke
en rechtspersonen, die hier dan ook een beroep op kunnen doen.

7.4

De in het vorige artikellid beschreven beperkingen van aansprakelijkheid van de Opdrachtgever komen
te vervallen in het geval de schade van de Opdrachtnemer het gevolg is van opzet aan de zijde van de
Opdrachtgever zelf en/of diens leidinggevend personeel, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt
dat er geen sprake is/zou zijn geweest van een tekortkoming indien de Opdrachtnemer zorgvuldig zou
hebben gehandeld.

7.5

De vorige leden laten de andere rechten of vorderingen onverlet die de Opdrachtgever aan een
tekortkoming kan ontlenen

Paragraaf Opdrachtgever

Pagina 3 van 5

Paragraaf opdrachtnemer

‘Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten gemeente Stichtse Vecht’ 95198

Artikel 8

Slotbepaling

8.1

Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen
schriftelijk zijn vastgelegd.

8.2

Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte
mondelinge en schriftelijke afspraken met betrekking tot de hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Maarssen, d.d. ________________

Gemeente Stichtse Vecht
mevrouw Y.P. van Mastrigt
Burgemeester Stichtse Vecht
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[Naam ondertekenaar]
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Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Aanbestedingsdocument ’Accountantsdiensten’ Gemeente Stichtse Vecht met kenmerk: 95198
Nota van Inlichtingen d.d. (datum publicatie)
Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht
Aanbieding (naam accountant) d.d. (datum)
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