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1. Inleiding 
Rijksdienst Caribisch Nederland kondigt als aanbestedende dienst via deze publicatie een opdracht 

aan inzake Datalijnen Bonaire. In deze vooraankondiging leest u alvast informatie over deze 

opdracht. 

1.1. De Opdrachtgever en SSO-CN, Inkoop 

Schrijft u in en gunnen wij de opdracht aan u? Dan sluit u een raamovereenkomst met Rijksdienst 

Caribisch Nederland.  

 

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) vertegenwoordigt de Rijksoverheid op de eilanden Bonaire, 

St. Eustatius en Saba. De volgende departementale onderdelen zijn onderdeel van RCN: 

1. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(Immigratie- en Naturalisatiedienst en de 

Rijksvertegenwoordiger en –werkgever, SSO-

CN) 

2. Economische Zaken en Klimaat 

3. Financiën (Belastingdienst) 

4. Infrastructuur en Waterstaat 

5. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

6. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

7. Veiligheid en Justitie (Politie, Brandweer, 

Dienst Justitiële Inrichtingen, Kosteloze 

Rechtskundige Bijstand, Openbaar Ministerie, 

Voogdijraad) 

8. Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Jeugd & 

Gezin, Zorgverzekeringskantoor). 

 

SSO-CN is het departement dat de bedrijfsvoering verzorgt voor alle departementale eenheden en 

uitvoeringsorganisaties die deel uit maken van deze Aanbesteding.  

Alle departementen die onder het verzorgingsgebied van SSO-CN vallen of gedurende de looptijd van 

de overeenkomst onder het verzorgingsgebied van SSO-CN komen te vallen, zijn deelnemer aan 

deze aanbesteding. Het kan uiteraard ook zo zijn dat het aantal diensten vermindert doordat zij niet 

langer tot het verzorgingsgebied behoren.  

 

RCN ziet dat de samenwerking met de Openbare Lichamen wordt geïntensiveerd en kunnen voor de 

Aanbesteding Datalijnen mede onder het verzorgingsgebied van RCN gaan vallen. Daarom biedt deze 

Aanbesteding de Openbare Lichamen de mogelijkheid toekomstig gebruik te maken van de 

infrastructuur die via RCN worden aangeboden.  

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

RCN hecht veel waarde aan een eenduidig en efficiënt inkoop- en aanbestedingsbeleid gericht op het 

optimaliseren van de doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Dit beleid biedt medewerkers en 

externe leveranciers een handvat voor professionele samenwerking bij en in offerte- en 

aanbestedingstrajecten. Voor de komende periode ligt de focus hierbij op het verbeteren van 

bedrijfsvoeringprocessen en het reduceren van kosten. 

 

Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), Inkoop begeleidt deze Aanbesteding. 

Sinds 10-10-’10 is SSO-CN ondersteunend en faciliterend aan de departementen die aanwezig zijn op 

de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Ieder departement is zelf inhoudelijk verantwoordelijk 

voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende departement. Voor de juiste 

uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de centrale dienstverlening van de 

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). SSO-CN biedt deze centrale ondersteuning voor alle 

werkzame ministeries op de drie eilanden. Bij centrale ondersteuning kunt u denken aan 

bedrijfsvoering zoals facilitaire zaken, huisvesting, ICT, personeelszaken en inkoop.  

1.2. Het doel van de aanbesteding 

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met maximaal drie (3) 

leveranciers voor het beschikbaar stellen van Datalijnen op Bonaire. De raamovereenkomsten sluit 

RCN af met de drie inschrijvers die de laagste (beoordelings)prijs hebben ingediend. Daarnaast sluit 

RCN met de nummer 1 en 2 van de aanbesteding direct een nadere overeenkomst af, voor het 

aanleggen en beschikbaar stellen (exploiteren) van een aantal Datalijnen.  
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2. Opdrachtbeschrijving 

Hieronder leest u een omschrijving van de opdracht.  

2.1. Achtergrondinformatie over de Opdracht 

De Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), afdeling ICT verzorgt en beheert, voor 

alle diensten die binnen het verzorgingsgebied van RCN vallen, Datacenters en Datalijnen.  

 

RCN is een project gestart waarin bepaald is dat de Datacenter faciliteiten vernieuwd moeten worden, 

als gevolg van de technische staat en de beperkte levensduur van de huidige apparatuur. Hiervoor is 

een speciaal projectteam samengesteld die geïnventariseerd heeft welke faciliteiten nodig zijn om 

toekomstig te voldoen aan de eisen en wensen gesteld door RCN. Dit project, “Netwerk op Orde” 

kent meerdere aspecten en is opgesplitst in: 

1. Datacenter capaciteit, 

2. Datacenter locaties, 

3. Glasvezelverbindingen (Datalijnen) t.b.v. de connectie van diensten binnen RCN aan de 

Datacenters 

4. Hardware en software t.b.v. Datacenters. 

Deze Aanbesteding behandelt project 3, glasvezelverbindingen. 

2.2. Omschrijving van de Opdracht 

Bij voorgenoemd project is in de plannen van RCN een gedeeltelijke herlocatie van de Datacenters 

voorzien. Dit houdt tevens in dat de bijbehorende datalijnen niet meer voldoen, immers indien de 

Datacenters verhuizen, verhuizen ook de datalijnen. Deze datalijnen (glasvezelverbindingen) neemt 

RCN af bij de twee (2) aanbieders op Bonaire. In de plannen van RCN is opgenomen dat de huidige 

overeenkomsten voor deze bewuste lijnen worden opgezegd en opnieuw aanbesteedt. De betroffen 

leveranciers krijgen hierover separaat bericht. Dit betreft de nieuwe Aanbesteding voor nieuwe 

overeenkomsten voor Datalijnen. 

 

Uitgangspunten 

Bij het opnieuw aanbesteden van de Datalijnen gaat RCN uit van de op Bonaire bestaande 

infrastructuur. Verder geldt dat Datalijnen redundant worden uitgevoerd. Daarnaast gelden de 

volgende uitgangspunten: 

 

Datalijnen tussen Datacenters: 

 De Datalijnen tussen Datacenters bestaan uit twee (2) vezelparen, waarbij geldt: 

o Twee (2) vezelparen voor data. 

o Twee (2) vezelparen voor storage. 

 De tracés tussen de datacenters komen niet op dezelfde plaats het gebouw binnen; 

 1 data en 1 storage paar mogen in 1 tracé. 

Datalijnen tussen Datacenters en Diensten: 

 De Datalijnen tussen Datacenters en Diensten bestaan uit 1 losse vezel verbinding of 1 vezelpaar 

verbinding; 

 RCN heeft voorkeur dat de verbindingen van de Diensten naar de Datacenters een gescheiden 

tracé hebben. 

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met meerdere 

dienstverleners op het gebied van Datalijnen. U, als professionele dienstverlener, garandeert dat de 

aangeboden (of in de toekomst aan te bieden) Datalijnen storingsvrij zijn. Voor RCN zijn dit 

belangrijke verbindingen om haar werk op Bonaire uit te voeren.  
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Resultaat van de Aanbesteding 

Het resultaat van de Aanbesteding is een afgesloten Raamovereenkomst met maximaal drie (3) 

leveranciers. In de basis gaat het over de volgende diensten: 

 het aanleggen en werkend afmonteren en opleveren van Datalijnen van locatie tot locatie; 

 het beschikbaar stellen van high availability Datalijnen van Diensten naar Datacenters en v.v. 

en van Datacenters naar Datacenters en v.v.  inclusief het Onderhoud op basis van het 

Service Level Agreement en alle andere voorwaarden en Eisen zoals gesteld in de 

Raamovereenkomst. 

Het doel van de Raamovereenkomst 

Het doel van de Raamovereenkomst is het beschikbaar stellen van een high availability Datalijn op 

de door RCN aangewezen tracés tussen twee locaties met een maximale demping van 15 decibel 

gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en die voldoet aan de gestelde normen en 

voorwaarden zoals opgenomen in het Programma van Eisen.  

 

De eindgebruikers van de Opdracht zijn de Diensten vallend onder RCN, zoals genoemd onder 

paragraaf 1.1. 

 

CPV-codes 

De volgende CPV-codes zijn van toepassing: 

• 32561000-3 – Glasvezelverbindingen; 

• 32562300-3 - Glasvezelkabels voor datatransmissie; 

• 32562100-1 - Glasvezelkabels voor informatietransmissie; 

• 50000000-5 - Reparatie- en onderhoudsdiensten; 

• 45230000-8 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, 

autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen. 

2.2.1. Omvang van de Opdracht (Datalijnen) 

RCN gaat ten minste een Datalijn afnemen voor iedere verbinding (Van Datacenter naar Dienst) zoals 
genoemd in Bijlage F bij de offerteaanvraag, bij de Inschrijver die als 1e is geëindigd in de ranking 
van de Aanbesteding. RCN denkt totaal circa tussen 43 en 78 vezels nodig te hebben. Het aantal 

vezels per verbinding per Datalijn c is opgenomen in Bijlage F en in Bijlage I.1 en I.2 van de 
Offerteaanvraag. 
 

Voor verbinding type A1 en A2 (zie Bijlage F bij de offerteaanvraag) geldt: 

RCN neemt deze Datalijnen af van de Inschrijvers die in de ranking op plaats 1 en 2 zijn geëindigd.  

 

Voor verbinding type B en C (zie Bijlage F bij de offerteaanvraag) geldt: 

RCN neemt deze Datalijnen af van de Inschrijver die in de ranking op plaats 1 is geëindigd. RCN 

neemt deze Datalijnen mogelijk af van de Inschrijver die in de ranking op plaats 2 is geëindigd. 

 

RCN weet op dit moment niet welke type verbindingen (1 vezel of 1 vezelpaar) zij wil afnemen en 

maakt deze keuze bij gunning van de Nadere overeenkomst. De afwegingsfactor heeft betrekking op 

de kosten van uw verbindingen, gecombineerd met de kosten voor de apparatuur die RCN moet 

aanschaffen. RCN heeft volledige keuze vrijheid. 

 

Afspraken legt RCN vast in twee Nadere overeenkomsten. Eén met de Inschrijver die als eerste 

eindigt in deze Aanbesteding en één met de Inschrijver die als tweede eindigt in deze Aanbesteding. 

 

Omvang in de toekomst 

RCN voorziet in de toekomst een maximale groei naar vijftig (50) verbindingen van een Datacenter 

naar een Dienst, exclusief de verbindingen tussen datacenterlocaties. Bijlage F bij de offerteaanvraag 

bevat op dit moment zevenendertig (37) unieke verbindingen. Dit betekent dat RCN kan opschalen 

tot maximaal in het totaal vijftig verbindingen voor Diensten, waarbij elke Dienst met twee (2) 

Datacenters wordt ontsloten. Tussen één verbinding kan RCN meerdere Datalijnen aanleggen, en 

eventueel bij meerdere leveranciers in het kader van redundancy. De vijftig (50) verbindingen is het 

maximale aantal. Door consolidaties van panden van Diensten is het de verwachting dat het 
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uiteindelijke aantal verbindingen gedurende de contractduur schommelt tussen 28 – 44. U kunt 

hieraan geen enkel recht ontlenen.  

 

In het aantal datacenterlocaties groeit naar verwachting nauwelijks. Een verbinding is een Datalijn 

tussen locatie x en locatie y. Een verbinding kan uit meerdere Datalijnen bestaan, van eventueel 

meerdere leveranciers. 

 

Let op: De gegevens met betrekking tot de omvang van de Opdracht zijn een indicatie en een 

momentopname. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vanwege politieke, budgettaire, 

bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen binnen de RCN is het mogelijk dat de (omvang van 

de) Opdracht wijzigt.  

2.2.2. Perceelindeling  

De opdracht deelt RCN niet in percelen in. 

De opdracht indelen in percelen heeft geen toegevoegde waarde. RCN kiest voor een constructie van 

een raamovereenkomst met verschillende leveranciers. Op die manier hebben meerdere leveranciers 

de mogelijkheid een gedeelte van de opdracht te verwerven. Het verdelen indelen van de opdracht in 

percelen, compliceert het verbindingen- en contracten landschap. Daarbij is er sprake van homogene 

dienstverlening. Het niet indelen in percelen en het sluiten van een Raamovereenkomst met 

verschillende leveranciers draagt bij aan gezonde (lokale) marktwerking met bestaansrecht voor 

meerdere leveranciers. 

2.2.3. Looptijd raamovereenkomst 

Maximale looptijd bedraagt 8,5 jaar 

De intentie is om de raamovereenkomsten op 01 januari 2021 van kracht te laten worden en kent 

een initiële looptijd tot en met 30 juni 2024. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de 

raamovereenkomst te verlengen met tweemaal maximaal vierentwintig (24) maanden onder 

gelijkblijvende voorwaarden. U leest meer informatie in hoofdstuk 4. 

2.2.4. Buiten scope van de opdracht 

Het volgende valt niet binnen de opdracht:  

 Het aansluiten van de glasvezelverbindingen op de apparatuur van RCN. 

2.2.5. Overige zaken  

Op- en afschalen van Datalijnen 

Het is in de toekomst mogelijk dat RCN locaties afstoot, aansluit en/of verhuist. Dit betekent dat RCN 

het aantal Datalijnen kan op- en afschalen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 

Opschalen van Datalijnen 

 Voor nieuwe Datalijnen (=nog niet gecontracteerd) doorloopt RCN een minicompetitie tussen 

de gecontracteerde Wederpartijen. 

o Nieuwe Datalijnen zijn lijnen anders dan verbindingen tussen de locaties zoals 

aangeven in Bijlage F bij de offerteaanvraag. 

o Nieuwe Datalijnen ontstaan door verhuizing van locaties en/of opstarten van nieuwe 

locaties. 

Afschalen van Datalijnen 

 RCN kan Datalijnen, middels een schriftelijke mededeling, afschalen met een opzegtermijn 

van minimaal zes (6) maanden. Daarbij geldt dat RCN een Datalijn voor minimaal twaalf (12) 

maanden afneemt, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.  

 Indien RCN binnen de initiële twaalf (12) maanden of in andere gevallen, binnen een korte 

periode van zes (6) maanden een Datalijn opzegt, dan is Wederpartij gerechtigd de 

resterende (maandelijkse) exploitatiekosten in rekening te brengen. 
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o Voorbeeld 1: RCN besluit na dertig (30) maanden een Datalijn per direct op te 

zeggen. Wederpartij is dan gerechtigd om de exploitatiekosten voor maximaal zes (6) 

maanden in rekening te brengen bij RCN. 

o Voorbeeld 2: RCN besluit acht (8) maanden na Acceptatie van een Datalijn de 

Datalijn op te zeggen, dan is Wederpartij gerechtigd om de exploitatiekosten voor de 

laatste maximaal vier (4) maanden in rekening te brengen bij RCN. 

 Het afschalen van Datalijnen is kosteloos.  
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3. Aanbestedingsprocedure en planning  
 

Rijksdienst Caribisch Nederland besteedt de opdracht aan via een nationale aanbestedingsprocedure.   

3.1. Contactpersoon 

Uw contactpersoon is Daan Moerman, senior inkoopadviseur 

U communiceert alleen met de contactpersoon over deze aanbesteding. De communicatie verloopt 

via aanbesteding@rijksdienstcn.com en cc via daan.moerman@rijksdienstCN.com. communiceert u 

over deze aanbesteding met andere medewerkers van de aanbestedende dienst of opdrachtgeer 

en/of via andere kanalen om hen te beïnvloeden? Dan kan dat voor ons reden zijn om u uit te sluiten 

van deelname. 

3.2. Aanvragen aanbestedingsdocumenten(offerteaanvraag inclusief 

bijlagen) 

Stuur dan een e-mail naar aanbesteding@rijksdienstcn.com onder vermelding van Aanbesteding 

Datalijnen Bonaire t.b.v. Daan Moerman. Wij sturen u dan zo snel als mogelijk de officiële 

aanbestedingsdocumenten toe. U kunt tot en met de inschrijfdatum de documenten op vragen. Wij 

adviseren u uiterlijk op vrijdag 13 november de officiële aanbestedingsdocumenten op te vragen. Op 

die manier heeft u voldoende tijd om te bepalen of u inschrijft op deze aanbesteding. 

3.3. De planning van de aanbesteding 

Hieronder ziet u de voorgenomen planning van de aanbestedingsprocedure. Zonder expliciet 

tegenbericht dient u van deze planning uit te gaan. 

 

Activiteit Uiterste datum en tijdstip 

(=Atlantic Standard Time) 

Publicatie aankondiging Do 05-11-2020 

Indienen van vragen en melden tegenstrijdigheden over 

de offerteaanvraag inclusief bijlagen 

Ma 16-11-2020 

Publiceren nota van inlichtingen Ma 23-11-2020 

Indienen inschrijving Di 01-12-2020 12.00uur 

Bekendmaking resultaat beoordeling Woe 09-12-2020 

Verificatie eigen verklaring Woe 16-12-2020 

Einddatum bezwaartermijn Do 17-12-2020 

Gunning raamovereenkomst December 2020 

Ingangsdatum raamovereenkomst 1 januari 2020, of zo snel als mogelijk. 
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4. Voorwaarden  
 
De belangrijkste kenmerken van de af te sluiten raamovereenkomst lichten wij hieronder toe. 

4.1. Raamovereenkomst en ARBIT 2018 

Uw en onze rechten en plichten leggen we vast in de raamovereenkomst 

De ARBIT-2018 is ook onderdeel van de raamovereenkomst. Leveringsvoorwaarden, 

betalingsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van uw kant accepteren wij niet en zijn 

uitdrukkelijk geen onderdeel van de raamovereenkomst die wij met u sluiten. 

 

Heeft u vragen of tekstsuggesties voor een van deze documenten? Deel deze dan met ons via de 

nota van inlichtingen. 

 
Maximale looptijd bedraagt circa 8,5 jaar 

De intentie is om de raamovereenkomsten op 01 januari 2021 van kracht te laten worden en kennen 

een initiële looptijd tot en met 30 juni 2024. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de 

raamovereenkomst te verlengen met tweemaal maximaal vierentwintig (24) maanden onder 

gelijkblijvende voorwaarden. De raamovereenkomst eindigt daarmee uiterlijk op 30 juni 2028. 

4.2. Nadere overeenkomsten en minicompetities 

Nadere overeenkomst voor huidige Datalijnen 

RCN sluit op basis van gunning van de Aanbesteding twee Nadere overeenkomsten met de eerste en 

tweede partij uit de ranking van de Aanbesteding, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1.  

 

Minicompetities voor nieuwe Datalijnen 

Wij doorlopen voor het contracteren van nieuwe Datalijnen een minicompetitie. Wij doorlopen het 

volgende proces: 

 Wij stellen een nadere offerteaanvraag op en versturen die naar de Wederpartijen; 

 Wederpartijen dienen op basis van de nadere offerteaanvraag een Nadere offerte in; 

 Wij beoordelen de nadere offerte op basis van het gestelde gunningscriterium 

(subgunningscriteria) en versturen daarna een gunningsbeslissing naar de wederpartijen; 

 Wij sluiten met de gegunde Wederpartij(en) een nadere overeenkomst(en). 

Wij hanteren in beginsel het gunningscriterium laagste prijs, maar in specifieke situaties kunnen wij 

het beste prijs/kwaliteitverhouding hanteren. Bijvoorbeeld in gevallen wij snellere levering van 

Datalijnen willen hebben en dat als subgunningscriterium hanteren. 

 

Looptijd van nadere overeenkomsten 

De einddatum van Nadere overeenkomsten is standaard 01 november 2028, tenzij anders in de 

Nadere overeenkomst is overeengekomen. In geval van bijzondere omstandigheden kan RCN 

besluiten een langere looptijd toe te staan. Bijvoorbeeld wanneer een Datalijn enkele maanden na 01 

november 2028 wordt uitgefaseerd en het economisch en qua continuïteit niet verdedigbaar is om 

voor enkele maanden de betreffende Datalijn te migreren. Tot slot heeft de Opdrachtgever altijd de 

mogelijkheid om de Nadere overeenkomst op te zeggen, met een opzegtermijn van zes (6) 

maanden. 

 

Let op: Het opzeggen van Nadere overeenkomsten staat los van het opzeggen van Datalijnen. Bij 

het opzeggen van een Nadere overeenkomst worden automatisch alle Datalijnen opgezegd. 

 


