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Geschiktheidseisen uitvoering evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem 

Archeologie  

Versie 01052019 

Geschiktheidseisen met betrekking tot de Technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid 

De geschiktheidseisen met betrekking tot de Technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid luiden als volgt:  
a. Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de Opdracht, dient een 

Ondernemer (hoofdinschrijver) te beschikken over aantoonbare ervaring met de 

uitvoering èn oplevering van tenminste één (1) opdracht in de afgelopen drie (3) 
jaar (voorafgaande aan datum van Inschrijving) die betrekking had op: 

 
Kerncompetentie: Het kunnen uitvoeren van een evaluatie/onderzoek  in het 

publieke en/of -private domein en het kunnen rapporteren en adviseren naar aanleiding 

daarvan.  
 

b. Samenwerking is een vereiste binnen deze opdracht.  
c. Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de Opdracht, dient een 

hoofdondernemer (Inschrijver) te beschikken over  

- een ervaren projectleider/adviseur (aanspreekpunt opdrachtgever) met 
aantoonbare ervaring met het uitvoeren van een evaluatie/onderzoek in het 

publiek-private domein; 
- samen te werken met een adviseur* met ruime ervaring binnen het 

archeologisch werkveld.  

d. Een van beide uitvoerende adviseurs heeft aantoonbare affiniteit met 
kwaliteitsborging. 

 

Geschiktheidseisen met betrekking tot Beroepsbevoegdheid 

De geschiktheidseisen met betrekking tot de Beroepsbevoegdheid is als volgt:  

e. Kamer van Koophandel 
Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de hoofd 

opdrachtnemer te zijn ingeschreven in het handels- en/of beroepenregister van de 
Kamer van Koophandel.  

Het bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer 

van Koophandel mag niet ouder zijn dan 6 maanden, te rekenen vanaf de 
indieningsdatum van de inschrijving.  

Bewijs geschiktheidseisen 

Om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen dient de Inschrijver op 
uiterlijk 20 mei 2019  de volgende bewijsmiddelen te overleggen:  

1. Bewijs Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, zie het bepaalde in sub 
a - d; 

2. Kopie van inschrijving KvK, zie het bepaalde in sub e 

 
 

* Deze adviseur/archeoloog is ten aanzien van de certificering op basis van de BRL 4000 
onafhankelijk. 
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