
171532 Open House toelatingsprocedure Wmo Logeren Limburg-Noord 2021

Status
vraag

Nr. Vraagtitel Gerelateerd aan Laatst gewijzigd op

 1. aangepaste PvE 1.1.2. 14 apr 2021 10:49

Vraag: Bij andere (sub)segmenten is een gewijzigde versie van het algemeen programma van eisen toevoegd waarin artikel 9 is aangepast en artikel 24
is verwijderd. Klopt het dat het bij dit segment gepubliceerde Algemeen programma van eisen inmiddels is herzien?

Antwoord op 14 apr 2021 10:49 :

Klopt, laatste versie zal worden toegevoegd. Zie bijlage bij dit antwoord. Oudere versies komen hiermee te vervallen.

 Bijlage G Algemeen programma van eisen SDLN - Jeugd Wmo Pwet - 25022021 versie 2.1.pdf 284 Kb Download | 
Bekijk

 

 2. doorontwikkeling dienstverlening 1.1.2. 14 apr 2021 10:49

Vraag: Op pagina 6 van de leidraad staat onder het kopje 'open house' dat o.a. voor dit model is gekozen voor de doorontwikkeling van de
dienstverlening. Wat verstaat opdrachtgever hieronder oftewel waar denkt opdrachtgever dan aan?

Antwoord op 14 apr 2021 10:49 :

Ontwikkeling van de markt, nieuwe aanbieders hebben de mogelijkheid om tussentijds toe te treden.

 

 3. rol opdrachtnemers doorotnwikkeling 1.1.2. 14 apr 2021 10:50

Vraag: Op pagina 6 van de leidraad staat onder het kopje 'open house' dat o.a. voor dit model is gekozen voor de doorontwikkeling van de
dienstverlening. Hoe wordt deze ontwikkeling vormgegeven en in hoeverre kunnen opdrachtnemers daarin meedenken?

Antwoord op 14 apr 2021 10:50 :

Hoe de ontwikkeling wordt vormgegeven is nog niet vastgesteld, opdrachtnemers kunnen meedenken wanneer ze hier ideeën over hebben.

 

 4. betekenis voor opdracht 1.1.2. 14 apr 2021 10:50

https://platform.negometrix.com/doc/7231270d-206d-49af-8dd9-42711923d3c9/Bijlage%20G%20Algemeen%20programma%20van%20eisen%20SDLN%20-%20Jeugd%20Wmo%20Pwet%20-%2025022021%20versie%202.1.pdf?type=saveas
javascript:ShowDocumentViewerWindow('7231270d-206d-49af-8dd9-42711923d3c9')


Vraag: Op pagina 6 van de leidraad staat onder het kopje 'open house' dat o.a. voor dit model is gekozen voor de doorontwikkeling van de
dienstverlening. Wat betekent dit voor dit contract oftewel kan dat betekenen dat deze opdracht op een later tijdstip wordt herzien of anders wordt
vormgegeven?

Antwoord op 14 apr 2021 10:50 :

Ja, het is mogelijk dat het contract kan worden herzien in overleg met de leverende aanbieders in dit contract.

 

 5. daginvulling 1.1.2. 14 apr 2021 10:50

Vraag: Op pagina 16 van de leidraad staat dat daginvulling, indien noodzakelijk, geleverd dient te worden en dat dit onderdeel uitmaakt van het tarief
(inclusief). Financieel maakt het nogal verschil of er wel of geen dagbesteding geleverd dient te worden. Klopt het inderdaad dat dagbesteding geleverd
dient te worden voor hetzelfde tarief als logeren zonder dagbesteding? Zo ja waarom heeft opdrachtgever voor dit model met een gelijk tarief gekozen?

Antwoord op 14 apr 2021 10:50 :

Nee dit klopt niet, u dient te zorgen voor een daginvulling indien de cliënt niet naar dagbesteding of open inloop elders gaat. 
  

 

 6. tariefberekening 1.1.2. 14 apr 2021 10:50

Vraag: Op pagina 16 van de leidraad staat dat daginvulling, indien noodzakelijk, geleverd dient te worden. Hoe is dit in het tarief berekend?

Antwoord op 14 apr 2021 10:50 :

Zie pagina 10 en 11 van bijlage M, de daginvulling valt onder de hieronder genoemde toezichtstaken.

 

 7. vervoer dagbesteding 1.1.2. 14 apr 2021 10:50

Vraag: Op pagina 17 van de leidraad staat dat het tarief excl. vervoer naar de logeerlocatie is. Hoe zit het met de bekostiging van vervoer van het
logeeradres naar een eventueel dagbestedinglocatie? Bijv. als een cliënt al dagbesteding heeft maar geen vervoer en daarnaartoe moet worden vervoerd,
of iemand wel vervoer heeft maar de afstand tussen het logeeradres en de dagbestedingslocatie groter is dan normaal het geval is?

Antwoord op 14 apr 2021 10:50 :

De verantwoordelijkheid van het vervoer naar de dagbestedingslocatie ligt bij de aanbieder van de dagbesteding. De bekostiging loopt dus via deze
percelen.

 Wanneer het logeeradres qua afstand zeer afwijkend is van het thuisadres dan wordt hier gezocht naar een maatwerkoplossing.

 

 8. eis inzake app 1.1.2. 14 apr 2021 10:51



Vraag: Op pagina 17 staat de eis dat de opdrachtnemer is aangesloten bij de app ZorgBedWijzer en deze app correct heeft ingevuld. Wat is de reden dat
de opdrachtgever deze eis stelt en hoe verwacht opdrachtgever dat opdrachtnemers deze app gebruiken?

Antwoord op 14 apr 2021 10:51 :

Het is geen nieuwe eis, dit is een eis die ook al in het huidige contract gesteld is. De reden is dat met de Zorgbeddenapp inzicht in de beschikbare bedden
ontstaat zodat er bij een hulpvraag snel een oplossing geboden kan worden. 

 Voor verdere informatie verwijzen we u naar https://www.zorgbedwijzer.nl 
  

 

 9. facultatieve uitsluitingsgronden 1.2.1. 14 apr 2021 10:51

Vraag:
1. Wat verstaat u precies onder 'Schending verplichtingen milieu o.b.v. milieu, sociaal of arbeidsrecht'?
2. Wat verstaat u precies onder 'Faillissement, insolventie of gelijksoortig'?
3. Wat verstaat u precies onder een 'Ernstige beroepsfout'?
De Gids Proportionaliteit geeft aan dat dit een open norm is en voor meerdere uitleg vatbaar is en restrictief moet worden toegepast. Wij horen graag van
de AD wat zij onder 'Ernstige beroepsfout' verstaat. Graag SMART definiëren.
4. Wat verstaat u precies onder 'Vervalsing van de mededinging''?
5. Wat verstaat u precies onder een 'Belangenconflict'?
6. Wat verstaat u precies onder 'Betrokken bij de voorbereiding'?
7. Wat verstaat u precies onder 'Prestaties uit het verleden'?
8. Wat verstaat u precies onder een 'Valse verklaring'
9. Wat verstaat u precies onder 'Onrechtmatige beïnvloeding'?

 

Antwoord op 14 apr 2021 10:51 :

Het belang om de facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren hebben we benadrukt in de overige vragen betreffende de facultatieve
uitsluitingsgronden. Vragensteller ontvangt geen toelichting per van toepassing verklaarde uitsluitingsgrond, omdat voor iedere uitsluitingsgrond dezelfde
reden opgaat: het van toepassing verklaren van iedere facultatieve uitsluitingsgrond draagt namelijk bij aan fraude- en corruptiebestrijding

 

 10. facultatieve uitsluitingsgronden 1.2.1. 14 apr 2021 10:51

Vraag:
1. Wilt u de facultatieve uitsluitingscriteria niet van toepassing verklaren voor deze aanbesteding?
Graag motiveren.

  

Antwoord op 14 apr 2021 10:51 :

De facultatieve uitsluitingsgronden blijven onverkort van toepassing. Zie voor het overige het antwoord op de andere vragen betreffende facultatieve
uitsluitingsgronden.

 

 11. facultatieve uitsluitingsgronden 1.2.1. 14 apr 2021 10:51



Vraag:
1. Wilt u de toepasselijkheid per uitsluitingsgrond nader motiveren:
Schending verplichtingen milieu o.b.v. milieu, sociaal of arbeidsrecht
Faillissement, insolventie of gelijksoortig 
Ernstige beroepsfout
Vervalsing van de mededinging
Belangenconflict
Betrokken bij de voorbereiding
Prestaties uit het verleden
Valse verklaring
Onrechtmatige beïnvloeding

 

Antwoord op 14 apr 2021 10:51 :

Het belang om de facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te verklaren hebben we benadrukt in de andere vragen betreffende facultatieve
uitsluitingsgronden. Vragensteller ontvangt geen toelichting per van toepassing verklaarde uitsluitingsgrond, omdat voor iedere uitsluitingsgrond dezelfde
reden opgaat: het van toepassing verklaren van iedere facultatieve uitsluitingsgrond draagt namelijk bij aan fraude- en corruptiebestrijding.

 

 12. facultatieve uitsluitingsgronden 1.2.1. 14 apr 2021 10:51

Vraag:
1. Waarom zijn de facultatieve uitsluitingsgronden überhaupt van toepassing?
De Gids Proportionaliteit (3.5.1.2 Facultatieve uitsluitingsgronden, (voorschrift 3.5. A) geeft aan dat hier zeer restrictief mee omgegaan dient te worden.

 Deze uitsluitingsgronden zijn niet bedoeld voor maatschappelijke organisaties zoals zorgorganisaties. Het is een administratieve belasting.
 Graag motiveren.

  

Antwoord op 14 apr 2021 10:51 :

De facultatieve uitsluitingsgronden zijn van toepassing omdat zij een bijdrage leveren aan het contracteren van het juiste zorgaanbod. Voor de
aanbestedende dienst is het van groot belang om tijdens de aanbestedingsprocedure te controleren dat genoemde facultatieve uitsluitingsgronden niet van
toepassing zijn op de inschrijver in kwestie. In tegelstelling tot hetgeen u stelt zijn deze uitsluitingsgronden welk degelijk (ook) bedoeld voor
maatschappelijke organisaties. Immers: genoemde uitsluitingsronden kunnen van toepassing zijn op dit type organisaties. Alle van toepassing verklaarde
facultatieve uitsluitingsgronden dragen bij aan fraude- en corruptiebestrijding. Er heeft een gedegen belangenafweging plaatsgevonden en de
administratieve lasten die het van toepassing verklaren van de facultatieve uitsluitingsgronden met zich meebrengen, zijn alleszins te overzien en staan in
redelijke verhouding tot de omvang van de opdracht en de belangen van de aanbestedende dienst.

 

 13. Wijziging in: 1.1.2. 1.1.2. 12 apr 2021 10:42

Vraag: Wijziging in: 1.1.2.
 

 

Antwoord op 12 apr 2021 10:42 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI 20210412.pdf

 



 14. Wijziging in: 1.1.2. 1.1.2. 12 apr 2021 10:43

Vraag: Wijziging in: 1.1.2.

Antwoord op 12 apr 2021 10:43 :

Vervallen documenten
 Bijlage G Algemeen programma van eisen SDLN - Jeugd Wmo Pwet - versie 1.0 def.pdf

 
Toegevoegde documenten

 Bijlage G Algemeen programma van eisen SDLN - Jeugd Wmo Pwet - 25022021 versie 2.1.pdf

 

 15. Wijziging in: 1.1.2. 1.1.2. 14 apr 2021 10:54

Vraag: Wijziging in: 1.1.2.

Antwoord op 14 apr 2021 10:54 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI 20210414.pdf

 

 16. taken en eisen daginvulling 1.1.2. 23 apr 2021 8:32

Vraag: In de reactie op vraag 5 van de eerste vragenronde geeft u aan dat de opdrachtnemer dient te zorgen voor een daginvulling indien een cliënt niet
naar dagbesteding of open inloop elders gaat. Wat wordt verstaan onder 'zorgen voor' en welke eisen gelden er t.a.v. daginvulling?

Antwoord op 23 apr 2021 8:32 :

1) Onder zorgen voor bedoelen we dat de u als aanbieder verantwoordelijk bent dat de inwoner een naar eigen behoefte invulling kan geven aan zijn/haar
dag. Hoe deze daginvulling eruit dient te zien verschilt dus per cliënt.

 2) Er zijn geen eisen gesteld aan hoe u de daginvulling vormgeeft.

 

 17. verschil daginvulling en dagbesteding 1.1.2. 23 apr 2021 8:32

Vraag: In de reactie op vraag 5 van de eerste vragenronde geeft u aan dat de opdrachtnemer dient te zorgen voor een daginvulling indien een cliënt niet
naar dagbesteding of open inloop elders gaat. Wat is het verschil tussen daginvulling en dagbesteding?

Antwoord op 23 apr 2021 8:32 :

Bij dagbesteding gelden er doelstellingen waaraan gewerkt wordt, bij daginvulling gelden deze doelstellingen niet en hoeven deze ook niet geformuleerd te
worden.

 

 18. daginvulling 1.1.2. 23 apr 2021 8:33



Vraag: In de reactie op vraag 5 van de eerste vragenronde geeft u aan dat de opdrachtnemer dient te zorgen voor een daginvulling indien een cliënt niet
naar dagbesteding of open inloop elders gaat. Wat verstaat opdrachtgever concreet onder daginvulling?

Antwoord op 23 apr 2021 8:33 :

Met daginvulling bedoelen we dat de cliëntnaar eigen behoefte invulling kan geven aan zijn/haar dag. Hoe deze daginvulling eruit dient te zien verschilt
dus per cliënt.

 

 19. Wijziging in: 1.1.2. 1.1.2. 23 apr 2021 8:40

Vraag: Wijziging in: 1.1.2.

Antwoord op 23 apr 2021 8:40 :

Toegevoegde documenten
 Gepubliceerde vragen en antwoorden NvI 20210423.pdf
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