Perceel 4 - 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag
Status
vraag

Nr. Vraagtitel

Gerelateerd aan

Laatst gewijzigd op

1.

1.2.1.

10 feb 2021 17:30

1.2.2.

10 feb 2021 17:53

1.2.1.

17 feb 2021 14:35

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

Antwoord op 10 feb 2021 17:30 :
Vervallen documenten
Bijlage C - Uniform Europees Aanbestedingsdocument 17juli2020.pdf
Toegevoegde documenten
Bijlage C UEA.pdf

2.

Wijziging in: 1.2.2.
Vraag: Bij het openen van bijlage I staat in de tekst bijlage H.

Antwoord op 10 feb 2021 17:53 :
Is aangepast.
Vervallen documenten
Bijlage I Referentieformulier.docx
Toegevoegde documenten
Bijlage I - Referentieformulier.docx

3.

Deel V

Vraag: Moet dit ingevuld worden, en zo ja wat en hoe moet dit onderdeel ingevuld worden.

Antwoord op 17 feb 2021 14:35 :
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.

maximaal

1.2.2.

17 feb 2021 14:35

Vraag: Er wordt een maximaal aantal paginas gesteld bij het referentiemodel I
Het voorblad geeft maar ruimte om 1 referentie op te geven als opdrachtgever. Nu voeren wij voor diverse opdrachtgevers de dagbesteding uit en wel
niet met grote aantallen. Deze meerdere opdrachtgevers willen we graag als referentie opgeven.
vraag 1 Hoe kan ik 8 verschillende opdrachtgevers aanleveren binnen de beperkte ruimte van het 1e blad
vraag 2 Hoe kan ik voor 8 verschillende opdrachtgevers maar op 2 kantjes de werkwijze aanleveren, zeker daar de werkwijze, op vraag van de
opdrachtgevers, afwijkend is?

Antwoord op 17 feb 2021 14:35 :
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.

Criteria aantal cliënten in het verleden

1.1.1.

17 feb 2021 14:36

Vraag: Lokale Zorgaanbieders die jaren de hulp bij het huishouden hebben geregeld lijken met deze harde criteria uitgesloten te worden.
Klopt het dat er geen continuïteit voor cliënten wordt geboden bij de lopende zorgverleners en wat zijn de alternatieven voor de lokale organisatie en de
cliënten.

Antwoord op 17 feb 2021 14:36 :
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 21:39

2.2.2.

6 mei 2021 21:40

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 6 mei 2021 21:39 :
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 K Verklaring inzake onderaanneming bij NvI.docx
Bijlage E - Inschrijving lokaal per gemeente.docx

7.

Wijziging in: 2.2.2.

Vraag: Wijziging in: 2.2.2.

Antwoord op 6 mei 2021 21:40 :
Vervallen documenten
Bijlage K Verklaring inzake onderaanneming.docx
Toegevoegde documenten
Bijlage K Verklaring inzake onderaanneming bij NvI.docx

8.

Intervieuw

Planning

6 mei 2021 21:57

Vraag: Bij vraag 2.1.1 Q, interview met vertegenwoordigers.
Moet je een digitaal interview aanleveren? Ik snap niet precies wat er van mij gevraagd word, war gaat het interview over?

Antwoord op 6 mei 2021 21:57 :
Vragen over de Gunningsleidraad of 1 van de bijlagen stelt u niet bij dit perceel, maar bij de vragenlijst in de hoofdtender. Graag aanpassen!

9.

Wijziging in: 2.1.1.

2.1.1.

6 mei 2021 22:02

2.1.1.

18 mei 2021 20:55

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 6 mei 2021 22:02 :
Toegevoegde documenten
Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI 20210506.pdf

10. Wijziging in: 2.1.1.
Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 18 mei 2021 20:55 :
Toegevoegde documenten
Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI totaal 20210518.pdf

