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1 Inleiding  
 
Met de aanbesteding GT Connect is de mogelijkheid gecreëerd om gedurende de looptijd 
van de Raamovereenkomst van maximaal vier jaar, Nadere Overeenkomsten te gunnen met 
een looptijd van maximaal acht jaar om de overeengekomen Diensten af te nemen. De totale 
tijdspanne waarin de overeengekomen Diensten kunnen worden afgenomen bedraagt 
daarmee maximaal twaalf jaar. Voor enerzijds de Opdrachtgever en de Deelnemers en 
anderzijds de Opdrachtnemer is het van belang dat niet alleen bij de gunning van de 
Raamovereenkomst de dienstverlening in financiële zin marktconform is, maar dat financiële 
marktconformiteit ook geborgd blijft gedurende de gehele looptijd van de 
Raamovereenkomst en de op basis daarvan gesloten Nadere Overeenkomsten. In deze 
Bijlage worden de instrumenten beschreven die worden ingezet ter borging van de financiële 
marktconformiteit. 
 
De Raamovereenkomst bevat 3 marktconformiteitsinstrumenten: 

 Indexering. 

 Marktconformiteit hardware. 

 Benchmark. 
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2 Indexering 
 
Gedurende de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Raamovereenkomst vindt geen 
indexering plaats. Indexering vindt voor het eerst plaats op 1 januari van het eerstvolgende 
jaar nadat er vanaf de inwerkingtreding van de Raamovereenkomst drie jaren verstreken 
zijn.  
 
Indexering wordt alleen toegepast op de in de Tarieflijst opgenomen uurtarieven voor 
adviesdiensten. Hiervoor wordt de Consumentenprijsindex (CPI) 2015 = 100 gehanteerd, 
zoals periodiek vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
aanpassing van Tarieven op basis van indexering kan zowel neerwaarts als opwaarts zijn. 
 
Tarieven die in het voorafgaande jaar al zijn aangepast als gevolg van een benchmark 
worden niet geïndexeerd.  
 
De aanpassing van een Tarief wordt berekend door het betreffende Tarief te 
vermenigvuldigen met het prijsindexcijfer van de maand oktober van het voorafgaande jaar 
en vervolgens te delen door het prijsindexcijfer van de maand oktober van het tweede 
voorafgaande jaar.  
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3 Marktconformiteit hardware 
 

 

3.1 Kortingspercentages 

 

De Tarieflijst bevat vaste Tarieven voor de koop van de meest voorkomende 
hardwareproducten: Toestel standaard, Toestel geavanceerd, headset standaard, headset 
geavanceerd en headset Dect. In deze vaste Tarieven is de te verlenen korting al 
verdisconteerd. 
 
De Tarieflijst bevat tevens de hieronder genoemde kortingspercentages voor de levering van 
producten: 

 Kortingspercentage voor Toestellen van hetzelfde merk als het standaard- en het 
geavanceerd type Toestel van de Tarieflijst. 

 Kortingspercentage voor headsets van hetzelfde merk als het standaard-, geavanceerd- 
en DECT-type van de Tarieflijst. 

 Kortingspercentage voor de standaard prijslijst van de Opdrachtnemer voor de overige 
producten van de productlijn van de Producent. 

 Kortingspercentage voor de standaard prijslijst van de Opdrachtnemer voor overige 
producten. 

 
Het kortingspercentage op de Tarieflijst voor Toestellen van hetzelfde merk als het standaard 
en geavanceerd type Toestel van de Tarieflijst dient gelijk te zijn aan het kortingspercentage 
dat is verdisconteerd in de vaste Tarieven voor standaard en geavanceerde Toestellen.  
Het kortingspercentage op de Tarieflijst voor headsets van hetzelfde merk als het standaard, 
geavanceerd en DECT type headset van de Tarieflijst is gelijk aan het kortingspercentage 
dat is verdisconteerd in de vaste Tarieven voor standaard, geavanceerd en DECT type 
headsets.  
De kortingspercentages op de Tarieflijst voor de standaard prijslijst voor overige producten 
van de productlijn van de Producent en voor overige producten kunnen daarvan afwijken  
 
Bij de bestelling van een product zal eerst worden bekeken of er op de Tarieflijst een vast 
Tarief voor het betreffende product is. Indien er een vast Tarief is, zal dit worden toegepast. 
Indien er voor een product op de Tarieflijst geen vast Tarief is, zullen de hierboven 
opgesomde kortingspercentages van toepassing zijn in de volgorde van boven naar 
beneden. Indien op een product geen enkel kortingspercentage van toepassing is geldt 
hetzelfde kortingspercentage als het kortingspercentage voor de standaard prijslijst voor 
overige producten. 

 

 

3.2 Marktconformiteitplafond 

 

Met de aanbesteding GT Connect wordt een omvangrijke hoeveelheid Diensten en 
producten in de markt gezet voor een langere periode. De Opdrachtgever verwacht, gezien 
deze omvang en looptijd, dat de tariefstelling voor GT Connect behoort tot de laagste in de 
markt voor vergelijkbare Diensten en producten. Dit prijsniveau wordt voor wat betreft de 
Diensten afgedwongen door de competitie tussen de Inschrijvers op de aanbesteding GT 
Connect. 
 

Omdat de producten waarvan het Tarief wordt vastgesteld op basis van een 

kortingspercentage in combinatie met de standaard prijslijst van de Opdrachtnemer niet 

specifiek zijn aanbesteed, wordt voor deze producten tevens een bovengrens gehanteerd 

om het marktconform prijsniveau te waarborgen. Het Tarief voor een product dat resulteert 

door de toepassing van het kortingspercentage op de standaard prijslijst van de 
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Opdrachtnemer mag daarom niet meer dan 5% hoger liggen dan het laagste tarief met 

inbegrip van alle kortingen, dat de Opdrachtnemer voor hetzelfde product aan een andere 

klant op de Nederlandse markt in rekening brengt, ongeacht de aan deze klant en aan GT 

Connect Deelnemers geleverde aantallen van het betreffende product. Indien het door 

toepassing van het kortingspercentage op de standaard prijslijst van de Opdrachtnemer 

resulterende Tarief toch hoger is dan het hierboven omschreven marktconforme plafond, 

wordt het Tarief aangepast tot het laagste tarief dat de Opdrachtnemer aan een andere klant 

in rekening brengt verhoogd met 5%. 
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4 Benchmark 
 

 
Door het uitvoeren van een benchmark wordt vastgesteld of de Tarieven van één, meerdere 
of alle Diensten marktconform zijn. De benchmarkprocedure is niet van toepassing 
gedurende de eerste drie jaren na inwerkingtreding van de Raamovereenkomst en is 
evenmin van toepassing op Tarieven voor producten. De benchmark wordt uitgevoerd door 
een onafhankelijke organisatie, die kennis heeft van de ICT- en connectiviteitssector, en 
ervaring heeft met benchmarken in het algemeen en met benchmarken in de ICT- en 
connectiviteitssector in het bijzonder. Bij de opdracht aan de benchmarkorganisatie dient 
duidelijk te worden aangegeven welke Diensten onder de loep moeten worden genomen, en 
wat de specificaties van deze Diensten onder GT Connect zijn. De benchmarkorganisatie 
vergelijkt vervolgens de Tarieven met de tarieven van vergelijkbare diensten in contracten 
die in zijn benchmark database voorhanden zijn. Aan de hand van deze vergelijking stelt de 
benchmarkorganisatie vast wat een marktconform tarief is. Opgemerkt wordt dat de 
benchmarkorganisatie tijdens het onderzoek de contractprijzen in zijn benchmark database 
kan corrigeren, als dit noodzakelijk wordt geacht om een eventueel verschil in specificaties 
van de betreffende Dienst te compenseren. De uitkomst van de benchmark is een overzicht 
met marktconforme tarieven voor de Diensten die tijdens de benchmark zijn beschouwd.  
 
Als een marktconform benchmarktarief lager is dan het GT Connect Tarief, dan zal, met  
ingang van de datum waarop het overzicht met marktconforme tarieven is gepubliceerd, het  
marktconforme benchmarktarief gaan gelden als het nieuwe GT Connect Tarief. Als het  
marktconforme benchmarktarief hoger is dan het GT Connect Tarief dan blijft het GT  
Connect Tarief gehandhaafd. De benchmark kan derhalve nooit leiden tot een verhoging van  
Tarieven. De GT Connect Tarieven worden immers verondersteld tot de laagste in de markt 
te behoren. Naar verwachting kan er eerst aanleiding zijn voor een benchmark, indien na 
verloop van jaren het prijsniveau in de markt is gedaald tot onder het GT Connect niveau. 
 
Bij de uitvoering van een benchmark worden de onderzochte GT Tarieven vergeleken met 
de tarieven in contracten in de benchmark database die wat omvang betreft zo dicht mogelijk 
overeenkomen met het GT volume. De Diensten die worden vergeleken dienen wat 
specificaties betreft overeen te komen met de diensten in de benchmark database. Als er 
echter geen diensten met exact dezelfde specificaties in de benchmark database 
voorhanden zijn dan zal een correctie op het tarief plaatsvinden waarmee het verschil in 
specificaties wordt gecompenseerd.  
 
De keuze voor de organisatie die de benchmark gaat uitvoeren wordt in onderling overleg 
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer genomen. Als de Partijen op deze wijze niet 
tot een keuze kunnen komen, wijst de Opdrachtgever minimaal drie organisaties aan die de 
benchmark zouden kunnen en mogen uitvoeren. De Opdrachtnemer beslist vervolgens 
welke van deze aangereikte benchmarkorganisaties de benchmark zal uitvoeren. De 
opdracht aan de benchmarkorganisatie wordt gezamenlijk op papier gezet en wordt 
gezamenlijk besproken en afgestemd met de benchmarkorganisatie. De contractuele 
opdrachtverstrekking aan de benchmarkorganisatie wordt uitgevoerd door de 
Opdrachtnemer. Als uit de benchmark blijkt dat de onderzochte Tarieven niet marktconform 
zijn en er derhalve een aanpassing van de Tarieven noodzakelijk is, dan draagt de 
Opdrachtnemer de kosten voor het uitvoeren van de benchmark door de 
benchmarkorganisatie. Als uit de benchmark blijkt dat de Tarieven marktconform zijn, dan 
komen de kosten voor het uitvoeren van de benchmark door de benchmarkorganisatie ten 
laste van de Opdrachtgever. Het is niet mogelijk eventuele interne kosten die Partijen maken 
voor uitvoering van de benchmark in rekening te brengen. 
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Een traject om een benchmark uit te voeren wordt gestart door de Opdrachtgever als er naar 
het oordeel van de Opdrachtgever sprake is van discrepantie tussen de door de 
Opdrachtnemer geboden Tarieven en de in de markt gangbare Tarieven, en de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer hier op basis van onderling overleg geen 
overeenstemming over krijgen. Het aantal uit te voeren benchmarks is op voorhand niet 
begrensd. 
 


