OVEREENKOMST
Tussen
Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD
de gemeente Achtkarspelen
de gemeente Tytsjerksteradiel
&

<naam Opdrachtnemer>

Accountantscontrole 2018 e.v.

Navolgende Partijen:
1.

De gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD, gevestigd aan de Raadhuisweg 7 te Burgum, op basis
van artikel 33b lid 1 e van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter <naam>, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur van de
gemeenteschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD d.d. <datum>,
en

2.

De gemeente Achtkarspelen, ten deze ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar
burgemeester, de heer <naam>, handelend ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. <datum>,
en

3.

De gemeente Tytsjerksteradiel, ten deze ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door
haar burgemeester, de heer <naam>, handelend ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d.
<datum>,

Hierna in het kader van deze Overeenkomst gezamenlijk te noemen: ‘Opdrachtgever’
en
4.

<naam ondernemer> statutair gevestigd te <vestigingsplaats>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>,
hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,

Partij 1 tot en met 4 zoals hiervoor opgenomen gezamenlijk hierna te noemen ‘Partijen’
nemen in aanmerking dat:
I.
Opdrachtgever een Europees openbare aanbesteding is gestart voor een Overeenkomst voor
Accountantscontrole, gepubliceerd op <datum>.
II.
naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure Opdrachtnemer in aanmerking komt voor het aangaan
van een Overeenkomst;
III.
Opdrachtnemer voldoet aan alle door Opdrachtgever gestelde eisen opgenomen in de Offerteaanvraag met
bijlagen en bijbehorende Nota’s van Inlichtingen;
IV. Opdrachtnemer beschikt over de kennis, die Opdrachtgever wenst in te zetten;
V.
Opdrachtnemer wenst deze kennis te leveren;
VI. Partijen de voorwaarden waaronder de dienstverlening geschiedt, wensen vast te leggen in een
Overeenkomst;
en komen overeen als volgt:
Artikel 1: Onderwerp van de Overeenkomst
1.1
De Overeenkomst stelt Opdrachtnemer in staat om invulling te geven aan de gevraagde dienstverlening
voor de uit te voeren Accountantscontrole zoals opgenomen in de Offerteaanvraag met bijlagen en Nota’s
van Inlichtingen (bijlage II).
1.2
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst:
I.
Algemene Inkoop Voorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeenten;
II.
De Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbesteding d.d. --------------;
III.
Inhoud Nota van Inlichtingen d.d. ---------;
IV. Inhoud Nota van Inlichtingen d.d. ---------;
V.
Aanvullende informatie ------------;
VI. Offerte van Opdrachtnemer d.d.------------;
1.3
In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen geldt de
volgende rangorde, in afnemende volgorde van belangrijkheid:
II.
Inhoud van deze Overeenkomst;
III.
Inhoud Nota van Inlichtingen d.d. --------------;
IV. Inhoud Nota van Inlichtingen d.d. --------------;
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V.
VI.
VII.
VIII.

Inhoud Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbesteding d.d. --------------;
Algemene voorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeenten;
Aanvullende informatie d.d. ------------ n.a.v. navraag;
Inhoud Inschrijving Opdrachtnemer d.d. ----------------.

Artikel 2: Duur van de Overeenkomst
2.1 Deze Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd. De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee
jaren, gaat in op <datum> en eindigt van rechtswege op <datum>.
2.2 De Overeenkomst kan maximaal tweemaal met twee jaar schriftelijk verlengd worden. Van het besluit of al
dan niet van de mogelijkheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt wordt uiterlijk zes maanden voor
contracteinde schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtnemer.
2.3 Dit artikel laat het recht op ontbinding of vernietiging van deze Overeenkomst onverlet.
Artikel 3: Tarieven en Betaling
3.1 De hoogte van de tarieven wordt bepaald aan de hand van de door Opdrachtnemer gedane Inschrijving en
toelichting daarop en het bepaalde daaromtrent in de Offerteaanvraag conform de eisen zoals opgenomen
in deze Overeenkomst en de in van artikel 2 vermelde bijlagen bij deze Overeenkomst.
3.2 De geoffreerde prijzen liggen vast gedurende de gehele initiële looptijd van de Overeenkomst. Bij
verlengingen van de Overeenkomst mogen de prijzen maximaal eenmaal per jaar worden verhoogd. Deze
prijsverhoging mag niet hoger zijn dan het CBS prijsindexcijfer 692 Accountants, boekhouders en
belastingconsulenten.
3.3 Onder voorwaarden kan de overeengekomen prijs worden aangepast bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen
plaatsvinden in wetten en/of regelgeving. Indien Opdrachtnemer hier een beroep op wil doen dan zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier uiterlijk drie maanden voor de wijziging van in kennis stellen en in
overleg treden over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen.
3.4 Facturen worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum voldaan.
3.5 Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet geheel of niet behoorlijk
is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.
Artikel 4: Rapportage en overleg
4.1 De in de Offerteaanvraag van Opdrachtgever opgenomen verplichtingen aan Opdrachtnemer inzake
verstrekking van gegevens en informatie gelden.
4.2 Tenminste éénmaal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de wijze
waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd. Afspraken, die in dit overleg door de contactpersonen van
partijen gevoegelijk en Overeenkomstig het betreffende artikel zijn gemaakt, zullen gelden als aanvulling of
wijziging van deze Overeenkomst. Partijen garanderen over en weer dat de personen die namens hen aan
dit overleg deelnemen bevoegd zijn afspraken te maken, welke afwijken van deze Overeenkomst. Dit
betreffen geen wezenlijke wijzigingen op deze Overeenkomst of bijbehorende bijlagen.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij adequaat verzekerd is en blijft voor wettelijke en
beroepsaansprakelijkheid gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Artikel 6: Wijzigingen
6.1 Wijzigingen van deze Overeenkomst, alsmede aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen en door alle Partijen zijn goedgekeurd.
Artikel 7: Van toepassing zijnde voorwaarden
7.1 De Algemene Inkoop Voorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeenten zijn van toepassing op de
Overeenkomst;
7.2 De (eventuele) algemene (verkoop)voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Artikel 8: Ontbinding van de Overeenkomst
8.1 Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden indien Opdrachtnemer zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
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Artikel 9: Slotbepaling
9.1 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen gemaakte
mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.
Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend d.d. ________________

<naam>, voorzitter
Namens het dagelijks bestuur
Werkmaatschappij 8KTD

<naam>, <functie>
<naam Opdrachtnemer>

<naam>, burgemeester,
namens het college van
Burgemeester en wethouders
Gemeente Achtkarspelen
<naam>, burgemeester,
namens het college van
Burgemeester en wethouders
Gemeente Tytsjerksteradiel
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