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Proces-verbaal van definitieve inschrijving d.d. 25 april 2016
Proces-Verbaal d.d. 25 april 2016 van de Relationele aanbesteding voor
Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden en Maatwerkvoorziening Hulp
bij het Huishouden voor de gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar.
De gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar hebben door een proces van relationeel
aanbesteden, uitgevoerd in een aantal overlegtafels, de afgelopen weken met de deelnemers aan de

aanbesteding die een daartoe vereiste Procesovereenkomst zijn aangegaan, tijdens de Overlegtafels
een aantal afspraken en documenten vastgesteld. Daartoe behoren het Programma van Eisen
(vastgesteld 21 april 2016) en de Uitvoeringsovereenkomst (vastgesteld 21 april 2016).

De gemeenten hebben de gelegenheid geboden aan de deelnemers van dit aanbestedingsproces om
uiterlijk 25 april 2016 om 12.00 uur via de voorzitter van de Overlegtafels per mail te laten weten of
zij definitief akkoord gaan met de vastgestelde documenten en of zij vervolgens bereid zijn tot het
aangaan van een Uitvoeringsovereenkomst.
Op maandag 25 april 2016 op het tijdstip van 12.00 uur hebben de hieronder vermelde aanbieders
per mail laten weten dat zij akkoord zijn met de vastgestelde documenten en dat zij graag in
aanmerking komen voor een Uitvoeringsovereenkomst. Deze Uitvoeringsovereenkomst heeft
betrekking op de Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden ( inclusief de Overgangsregeling) en
de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden voor de gemeenten Beuningen en Mook en
Middelaar.
Organisatie

Adres

Acteon Thuiszorg B.V.

Vondellaan 19 te Eindhoven

Grandcare

Rijksweg 112 te Malden

Tzorg

Verlengde Velmolen 1 te Uden

Thuiszorg Matilda Nederland B.V.

Cannaertserf 69A te Breda

Daarmee is de definitieve inschrijving van aanbieders Hulp bij het Huishouden voor de
bovengenoemde voorzieningen per 1 juni 2016 voor inwoners die tot de ~-doelgroep van de
gemeenten Beuningen en Mook en Middelaar behoren een feit.
Aan de ingeschreven aanbieders wordt conform de procesafspraken in deze aanbesteding, onder
voorbehoud van definitieve vaststelling door de colleges van B& W van beide gemeenten, de

opdracht gegund tot uitvoering van deze voorzieningen.
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De Uitvoeringsovereenkomsten worden opgesteld en toegezonden aan de contactpersonen van
bovengenoemde organisaties ter ondertekening door de daartoe bevoegde personen.
Daarbij wordt tevens een Uniforme Eigen Verklaring conform de Aanbestedingswet 2012 ter invulling
en ondertekening meegezonden.
Beide documenten dienen dan zo spoedig mogelijk te worden ingevuld en ondertekend en te worden
gescand en retour te worden gezonden via het mailadres aanbesteden@hellendoornabc.nl.

Niet eeeunde partiien:
De onderstaande deelnemers aan de Procesovereenkomst hebben op het tijdstip van 25 april 2016
om 12.00 uur, ondanks rechtstreekse uitnodiging daartoe via de benoemde contactpersonen, geen
reactie gegeven en hen wordt dientengevolge de opdracht tot uitvoering van de beide voorzieningen
niet gegund.
Organisatie

Adres

JMS Zorggroep

Toverberg 18 te Amersfoort

Stichting Plek (gemeente Beuningen)

Waalbandijk 16, unit 51 te Nijmegen

Thuiszorg INIS

Bonnefanten 93 A te Capelle aan den IJssel

Stichting Hulp in Huis Nederland

Herwensedijk 50 te Herwen

Vastgesteld op 25 april 2016 om 17.00 uur door J.W.M. Hellendoorn, Voorzitter
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