
Perceel 3 - 1B Volwassenen met een kortdurende en enkelvoudige ondersteuningsvraag

Status
vraag

Nr. Vraagtitel Gerelateerd aan Laatst gewijzigd op

 1. Wijziging in: 1.2.1. 1.2.1. 10 feb 2021 17:29

Vraag: Wijziging in: 1.2.1. betreffende ons juiste referentienummer in UEA

Antwoord op 10 feb 2021 17:29 :

Vervallen documenten
 Bijlage C - Uniform Europees Aanbestedingsdocument 17juli2020.pdf

 
Toegevoegde documenten

 Bijlage C UEA.pdf

 

 2. Wijziging in: 1.2.2. 1.2.2. 10 feb 2021 17:52

Vraag: Bij het openen van bijlage I staat in de tekst bijlage H.

Antwoord op 10 feb 2021 17:52 :

Is aangepast:
 

Vervallen documenten
 Bijlage I Referentieformulier.docx

 
Toegevoegde documenten

 Bijlage I - Referentieformulier.docx

 

 3. UEA 1.2.1. 3 mrt 2021 8:51

Vraag: Ik heb eind januari (dacht ik, of begin februari) deelgenomen aan de online meeting. Daaruit kwam naar voren dat je een aantal gegeven aan
moest vragen oa. de VGA. Ik heb dit gelijk in werking gesteld. Ik dacht, maar twijfel nu, dat ik de UEA ook al had aangevraagd. Maar dan zonder de
voorgedrukte gegevens zoals ze nu zijn ingevuld. Of ben ik nu formulieren door elkaar aan het halen?

 Als ik nu dit formulier ga versturen, het UEA, is het denk ik niet optijd binnen voor 9 maart. Mag deze, als hij al is aangevraagd , ook later ingediend
worden?

Antwoord op 3 mrt 2021 8:51 :

Graag aandacht voor het volgende zoals aangegeven in de vragenlijsten 1.1.1 in Negometrix:  Vragen over de Selectieleidraad of 1 van de bijlagen stelt u
niet bij dit perceel, maar bij de vragenlijst in de hoofdtender. Graag aanpassen!

 

 4. vraag bewijs tekenbevoegdheid 1.2.1. 3 mrt 2021 8:51



Vraag: Hallo,
 

Bij de laatste vraag:
 een bewijs van tekenbevoegdheid van de ondertekenaar , door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van

het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden of door middel van een volmacht, waarin de
tekenbevoegdheid (afwijkend) van het uittreksel, is vastgelegd. Let op: De tekenbevoegdheid dient voldoende te zijn voor het
offertebedrag voor de volledige looptijd, inclusief eventuele opties en optiejaren.  

 
Is mijn recent uittreksel van de kamer van koophandel hiervoor een dekkend bewijs? Hoe weet ik hoelang de tekenbevoegdheid hiervan geldig is?

 
Ik hoor het graag van u, 

 
Groetjes Lisa Lemmerling

 
 

Antwoord op 3 mrt 2021 8:51 :

Graag aandacht voor het volgende zoals aangegeven in de vragenlijsten 1.1.1 in Negometrix:  Vragen over de Selectieleidraad of 1 van de bijlagen stelt u
niet bij dit perceel, maar bij de vragenlijst in de hoofdtender. Graag aanpassen!

 

 5. Duiding terminologie referentie formulier 1.2.2. 3 mrt 2021 8:51

Vraag: Goedenavond, 
 

Met betrekking tot bijlage 1, het referentieformulier is het mij niet duidelijk wat bedoeld wordt met de volgende termen:
 

Referent (is dit de client, gemeente Gennep of een collega)
 Referentie project ( is dit de overeenkomst die ik met de desbetreffende client of gemeente heb afgesloten)

Referentie opdracht  (?)

Kunt u deze termen specificeren, zodat ik het referentieformulier juist kan invullen?
 

U kunt mij ook bellen als dat gemakkelijker is: 0652383071
 

Groetjes Lisa Lemmerling

Antwoord op 3 mrt 2021 8:51 :

Graag aandacht voor het volgende zoals aangegeven in de vragenlijsten 1.1.1 in Negometrix:  Vragen over de Selectieleidraad of 1 van de bijlagen stelt u
niet bij dit perceel, maar bij de vragenlijst in de hoofdtender. Graag aanpassen!

 

 6. Wijziging in: 2.1.1. 2.1.1. 6 mei 2021 21:36



Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 6 mei 2021 21:36 :

Vervallen documenten
 Bijlage K Verklaring inzake onderaanneming.docx

 Bijlage C Nadere overeenkomst Wmo.docx
 

Toegevoegde documenten
 Bijlage C Nadere overeenkomst Wmo bij NvI.docx

 Bijlage E - Inschrijving lokaal per gemeente.docx
 Bijlage K Verklaring inzake onderaanneming bij NvI.docx

 

 7. Wijziging in: 2.2.2. 2.2.2. 6 mei 2021 21:37

Vraag: Wijziging in: 2.2.2.

Antwoord op 6 mei 2021 21:37 :

Vervallen documenten
 Bijlage K Verklaring inzake onderaanneming.docx

 
Toegevoegde documenten

 Bijlage K Verklaring inzake onderaanneming bij NvI.docx

 

 8. Wijziging in: 2.1.1. 2.1.1. 6 mei 2021 22:01

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 6 mei 2021 22:01 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI 20210506.pdf

 

 9. Wijziging in: 2.1.1. 2.1.1. 18 mei 2021 20:54

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 18 mei 2021 20:54 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI totaal 20210518.pdf

 

 10. Wijziging in: 2.1.1. 2.1.1. 19 mei 2021 11:05



Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 19 mei 2021 11:05 :

Toegevoegde documenten
 Gunningsleidraad Wmo Maatwerkdiensten_20210419_def.pdf
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