
Perceel 5 - 2B Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen

Status
vraag

Nr. Vraagtitel Gerelateerd aan Laatst gewijzigd op

 1. Wijziging in: 1.2.1. 1.2.1. 10 feb 2021 17:31

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

Antwoord op 10 feb 2021 17:31 :

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 17:54

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

Antwoord op 10 feb 2021 17:54 :

Vervallen documenten
 Bijlage I Referentieformulier.docx

 
Toegevoegde documenten

 Bijlage I - Referentieformulier.docx

 

 3. Naamgeving referent 1.2.2. 17 feb 2021 14:34

Vraag: Wij bieden o.a. dagbesteding in Horst aan de Maas. Deze gemeente willen we opgeven als referent, maar het contract loopt via de MGR. Wie
moeten we invullen bij de contactgegevens referent op het Referentieformulier (bijlage H)

Antwoord op 17 feb 2021 14:34 :

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. Tarieven 1.1.1. 17 feb 2021 14:34



Vraag: In 2018 is er door Bureau HHM ook een uitgebreid kostprijsonderzoek (met uitvraag aan de aanbieders) gedaan. Hier zijn toen nieuwe (verlaagde)
tarieven voor 2019 uitgekomen welke zijn overgenomen door de gemeenten.

 Nu heeft hetzelfde bureau HHM weer een nieuw kostprijsonderzoek uitgevoerd waarna er nieuwe tarieven en jaartrajecten geformuleerd zijn. Voor onze
organisatie betekent dit een korting op de vergoedingen voor onze geleverde diensten van maar liefst 25%. Er van uit gaande dat de nieuwe berekende
kostprijs voor een dag zorg niet wezenlijk verschilt betekent dit dat( willen we niet extreem gekort worden op onze budgetten) onze gasten gemiddeld dus
25% minder mogen komen.

 Vind u dit een gewenste ontwikkeling?

Antwoord op 17 feb 2021 14:34 :

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. aantal aanbieders perceel 5 -2b 1.2.1. 3 mrt 2021 8:50

Vraag: In de powerpoint bij de presentatie staat vermeld dat met 15 aanbieders  contracten  lokaal worden afgesloten voor dit perceel. Geldt dit aantal
voor iedere gemeente separaat  of voor alle gemeentes in Noord-Limburg samen?

Antwoord op 3 mrt 2021 8:50 :

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 21:41

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 6 mei 2021 21:41 :

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 21:42



Vraag: Wijziging in: 2.2.2.

Antwoord op 6 mei 2021 21:42 :

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 22:03

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 6 mei 2021 22:03 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI 20210506.pdf

 

 9. Wijziging in: 2.1.1. 2.1.1. 18 mei 2021 20:56

Vraag: Wijziging in: 2.1.1.

Antwoord op 18 mei 2021 20:56 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI totaal 20210518.pdf
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