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Inleiding

In het voorjaar van 2012 heeft het college ingestemd met de aanbestedingsleidraden voor
trapliften, woningaanpassingen en Wmo hulpmiddelen (2012.0025691 ). Op grond van dit
besluit zijn de drie aanbestedingsprocedures gestart en op 8 oktober 2012 volledig afgerond.
Nu kan worden overgegaan tot het tekenen van de raamovereenkomsten. Hierna vatten wij
de resultaten van deze aanbestedingen kort samen. Alle raamovereenkomsten gaan in per 1
januari 2013. Er zijn geen bezwaren ontvangen.
Doelstelling
Het doel van deze aanbestedingen isom-binnen de door de raad vastgestelde budgettaire
kaders - optimale dienstverlening te realiseren aan burgers van Haarlemmermeer
aangaande Woningaanpassingen, Trapliften en Wmo hulpmiddelen.
Oplossingen
Om deze doelstelling te bereiken zijn in 2012 drie aanbestedingsprocedures uitgevoerd.
Deze hebben geleid tot gunningen aan drie organisaties.

Trapliften
• Gunning aan: Handicare Stairlifts B.V. - Heerhugowaard
• Looptijd: 4 jaar met een optie tot verlenging van 2 x 1 jaar
• Beoordeling: op basis van laagste prijs (goedkoopste aanbieding)
Woningaanpassingen
• Gunning aan: Verhoef Woningaanpassing B.V. -Alkmaar
• Looptijd:2 jaar met een optie tot verlenging van 2 x 1 jaar
• Beoordeling: op basis van prijs (70%) en kwaliteit (30%)
WMO hulpmiddelen
• Gunning aan: Welzorg Nederland B.V. - Almere
• Looptijd:2 jaar met een optie tot verlenging van 2 x 1 jaar
• Beoordeling: op basis van prijs (70%) en kwaliteit (30%)

Onderwerp
Volgvel

Raamovereenkomsten Woningaanpassingen, Trapliften en Wmo hulpmiddelen
2

Effecten
Door het aangaan van deze drie raamovereenkomsten zijn burgers van Haarlemmermeer
voor de komende jaren verzekerd van een optimale dienstverlening, binnen de daarvoor
geldende regels. In het aanbestedingsproces is een zorgvuldige afweging gemaakt op basis
van de door de raad vastgestelde aanbestedingsleidraden.
Middelen
De geoffreerde bedragen van alle drie de aanbieders, passen binnen de beschikbare
budgetten, te weten: Trapliften € 350.000,-; Wmo-hulpmiddelen € 1.272.100,- en
Woningaanpassingen € 200.000,-. De aanbiedingen zijn gebaseerd op zo goed mogelijke
schattingen aantallen hulpmiddelen, trapliften en woningaanpassingen. In de praktijk kunnen
deze hoger of lager uitvallen. De gemeente heeft geen afnameverplichting.

Evaluatie
Evaluatie vindt plaats via klanttevredenheidsonderzoek, zoals overeengekomen in de
raamcontracten en via regelmatig overleg tussen gemeente en aanbieder.
In- en externe communicatie
De raad en de Wmo raad worden geïnformeerd over de resultaten van de gunning via een
brief. De ondertekening van de raamovereenkomsten is openbaar en wordt aangekondigd
via een persuitnodiging en een persbericht. Ook verschijnt een artikel in de InforMeer en op
de gemeentelijke website.
Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1.
in te stemmen met de raamovereenkomsten Woningaanpassingen, Trapliften en Wmo
hulpmiddelen;
2.
deze nota ter informatie te zenden aan de raad en aan de Wmo raad

I
ester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Bijlage(n)

gemeente
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DE ONDERGETEKENDEN

De Gemeente Haarlemmermeer, gevestigd Raadhuisplein 1, te Hoofddorp, hierbij rechtsgeldig op grond van
het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit 2010, nummer 2010.0044317 d.d. 28 september 2010,
vertegenwoordigd door de wethouder Bak, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van ( ....... ) met kenmerk 2011// ........... , hierna te noemen: "de gemeente";
en
Handicare Stairlifts B.V. statutair gevestigd te Heerhugowaard en kantoorhoudende aan de Newtonstraat 35,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw A. Ameide, Directeur Verkoop Nederland verder te
noemen "opdrachtnemer";
gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen "partijen", respectievelijk "partij";

IN AANMERKING NEMENDE:

a.

dat de gemeente voor de levering en plaatsing van trapliften evenals de bijbehorende dienstverlening
een openbare Europese aanbestedingsprocedure gevolgd heeft;

b.

dat opdrachtnemer een inschrijving heeft ingediend;

c.

dat de gemeente opdrachtnemer op de hoogte heeft gesteld van het voornemen tot gunning aan
opd rachtnemer;

d.

dat

de

gemeente

thans

de

betreffende

opdracht

wil

verstrekken

overeenkomstig

de

aanbestedingsdocumenten welke de opdrachtnemer wenst te aanvaarden;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1 Definities
In deze raamovereenkomst wordt verstaan onder:
1.

Algemene lnkoopvoorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Haarlemmermeer
2010 (bijlage H van het aanbestedingsdocument);

2.

Aanbestedingsleidraad: de door gemeente uitgebrachte Aanbestedingsleidraad Trapliften d.d. 30-05-2012
(bijlage 1);

3.

Bijlagen: de aanhangsels bij de raamovereenkomst die integraal onderdeel uitmaken van deze
raamovereenkomst;

4.

Inschrijving: de aanbieding van Handicare Stairlifts B.V. d.d. 14-08-2012 (bijlage 3);

5.

Raamovereenkomst: onderhavige raamovereenkomst inclusief alle bijlagen.

Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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Artikel 2 Bescheiden bij de Raamovereenkomst
1.

De navolgende bescheiden maken deel uit van de raamovereenkomst. Voor zover deze bescheiden met
elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerst genoemde document
prevaleert boven het laatst genoemde:
1. onderhavige raamovereenkomst;
2. nota van inlichtingen d.d. 06-07-2012 en 26-07-2012 (bijlage 2);
3. programma van eisen;
4. algemene inkoop voorwaarden gemeente Haarlemmermeer 2010;
5. aanbestedingsleidraad Trapliften met bijlagen d.d. 30-05-2012 (bijlage 1);
6. inschrijving van opdrachtnemer d.d. 14-08-2012 (bijlage 3);

Artikel 3 Looptijd van de Raamovereenkomst; tussentijdse beêindiging
1.

Deze raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2013 en wordt aangegaan voor de duur van 48 maanden
derhalve tot 1 januari 2017 waarbij de gemeente gebruik kan maken van de optie tot verlenging van
tweemaal12 maanden na schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de afloopdatum.

2.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn ook na ontbinding van de raamovereenkomst voort te
duren, blijven na ontbinding van deze raamovereenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren
onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding.

Artikel 4 Onderwerp van de Raamovereenkomst: afname van producten/diensten
1.

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de correcte en tijdige uitvoering van de levering en plaatsing
van trapliften, evenals de bijbehorende dienstverlening conform gemaakte afspraken welke zijn
vastgelegd in de bescheiden zoals vermeld in artikel 2.

2.

Alle

aanvullende

toekomstige

(werk)afspraken

maken

integraal

onderdeel

uit

van

deze

raamovereenkomst.

Artikel 5 Prijzen
1.

In het prijsinvulformulier (Bijlage 4) zijn de prijzen voor de levering en plaatsing van trapliften, evenals de
bijbehorende dienstverlening vastgelegd. Alle prijzen zijn all-in prijzen. Hiermee wordt bedoeld dat alle
kosten in het uurtarief verwerkt zijn, zoals bedrijfskosten, overhead, administratieve kosten, materialen,
verzekering etc.

2.

De vermelde prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW.

3.

Voor de levering en plaatsing van trapliften, evenals de bijbehorende dienstverlening wordt vooraf door
opdrachtnemer een opdrachtbevestiging gestuurd. De prijzen van op deze opdrachtbevestiging mogen
niet afwijken van de in het eerste lid overeengekomen prijzen.
Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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4.

De in het eerste lid overeengekomen prijs wordt gewijzigd als volgt: de wijziging van de prijs vindt
eenmaal per jaar plaats met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, voor het eerst per 1 januari
2014. De wijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CP I) reeks alle huishoudens (2000=1 00), gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is
gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de
kalendermaand die aanvangt drie kalendermaanden voor de wijzigingsdatum, gedeeld door het
indexcijfer van de kalendermaand die aanvangt vijftien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin
de prijs wordt aangepast.

5.

Voor de geldigheid van de indexering, dient opdrachtnemer aan gemeente vooraf schriftelijk mededeling
te doen van de door te voeren indexering. Prijsverlagingen dienen direct te worden doorberekend.

6.

Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening
daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden
gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het
CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten
worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Artikel 6 Facturen
Elke factuur vermeldt minimaal: naam/adres feitelijke opdrachtgever, desbetreffende cluster en team en
tevens omschrijving van diensten/producten, datum van levering en specificatie van diensten/producten.
Indien

bij

opdrachtnemer bekend,

ook het aangegane

verplichtingennummer (AGV nummer),

opdrachtnummer, contractnummer en werkordernummer. Uitsluitend facturen voorzien van voornoemde
gegevens worden door de gemeente in behandeling genomen.

Artikel 7 Overzicht en informatie
1.

Minimaal vier keer per jaar vindt overleg over de wijze van uitvoeren van deze raamovereenkomst met
opdrachtnemer plaats tussen de contactpersonen van de gemeente en de contactpersoon van
opdrachtnemer.

Per

kwartaal

en

jaarlijks

dient

opdrachtnemer

aan

de

gemeente

een

managementsrapportage te leveren aan bovengenoemde contactpersonen. De eisen aan de inhoud van
de managementrapportage staan beschreven in de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.13 van het
programma van eisen.
2.

Binnen de organisatie van opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangewezen, die voor een correcte
verwerking kan/zal zorg dragen en bij wie eventueel navraag tijdens de contractperiode kan worden
gedaan. De door opdrachtnemer ten behoeve van de gemeente ingezette contactpersonen zijn
gekwalificeerde en professionele medewerkers en beheersen de Nederlandse taal.

3.

De partijen dienen elkaar schriftelijk te informeren indien er wijzigingen optreden in bovengenoemde
contactpersonen.

4.

Alle informatie-inwinning/verstrekking dient te geschieden in de Nederlandse taal.

Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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Artikel 8 Overdracht rechten en plichten derden
1.

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze raamovereenkomst zonder schriftelijke
toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder
redelijke grond worden geweigerd zolang de kwaliteit van de diensten en producten in alle opzichten blijft
gewaarborgd en gegarandeerd, een en ander onder onverkorte handhaving van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de uitvoering; de gemeente is gerechtigd aan het verlenen
van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

2.

Als derde wordt beschouwd ieder ander dan opdrachtnemeren/of een aan haar gelieerde onderneming.

Artikel 9 Geheimhouding
1.

Onverminderd de wettelijke bepalingen zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen en
alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de ontvangen informatie vertrouwelijk te
behandelen en strikte geheimhouding in acht te nemen.

2.

Geen der partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclameuitingen van deze raamovereenkomst melding maken.

Artikel 10 Verzekering
1.

Opdrachtnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat opdrachtnemer zich adequaat heeft verzekerd voor
wettelijke en contractuele (bedrijfs-)aansprakelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich jegens de gemeente
om zich gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst adequaat verzekerd te houden.
Opdrachtnemer heeft na het ontvangen van het voornemen tot gunnen de gemeente een kopie van de
desbetreffende polis( sen) c.q. certificaat verschaft.

2.

Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat de relevante aanspraken ter zake van de uitkering van
verzekeringspenningen. Verzekeringspenningen die door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan
de gemeente worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door opdrachtnemer ter zake van
het verzekerde voorval aan de gemeente te betalen schadevergoeding.

Artikel 11 Overige bepalingen
1.

Opdrachtnemer

anticipeert

op

wets-

en

stelselwijzigingen

gedurende

de

looptijd

van

de

raamovereenkomst en stelt opdrachtgever van deze wijzigingen op de hoogte. Indien het beleid, door
wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de instanties die Wmo-trapliften leveren, aangepast
dient

te

worden,

heeft

de

gemeente

Haarlemmermeer

het

recht

de

raamovereenkomst

dienovereenkomstig aan te passen of indien nodig te beëindigen.
2.

Aanvullingen op en wijzigingen van deze raamovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden. De
raamovereenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld d.m.v. door alle partijen ondertekende
stukken.

3.

Aanvullende werkafspraken worden eveneens schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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4.

Mondelinge afspraken, mededelingen, toezeggingen, etc. hebben slechts rechtskracht indien deze
schriftelijk zijn bevestigd.

5.

Mededelingen tussen partijen verband houdende met de tenuitvoerlegging van deze raamovereenkomst
zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn gericht aan de contactpersoon van de gemeente.

6.

Bij tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van deze raamovereenkomst is
opdrachtnemer gehouden daaraan gevolg te geven.

7.

Partijen treden met elkaar in overleg in alle gevallen waarin deze raamovereenkomst niet voorziet.

8.

Partijen zijn voorts gehouden elkaar te informeren over al hetgeen van belang is dan wel kan zijn voor
een goede uitvoering van deze raamovereenkomst.

9.

Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. Eventuele geschillen die uit deze raamovereenkomst ontstaan, van welke aard en omvang ook,
daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd,
zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Voordat partijen hiertoe
overgaan proberen zij eerst met elkaar toe een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Partijen kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil een NMI
registermediator in te schakelen.

ALDUS IN TWEEVOUD OVEREENGEKOMEN

Te Hoofddorp, op <datum>

Gemeente Haarlemmermeer

Handicare Stairlifts B.V.

S. Bak

A Ameide

Wethouder Gemeente Haarlemmermeer

Directeur Verkoop Nederland

Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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Bijlage 1
Aanbestedingsleidraad Trapliften gemeente Haarlemmermeer d.d. 30-05-2012
(al in bezit beide partijen)

Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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Bijlage 2
Nota van Inlichtingen d.d. 06-07-2012 en 26-07-2012
(al in bezit beide partijen)

Raamovereenkomst Trapliften
Gemeente Haarlemmermeer
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Bijlage 3
Inschrijving Handicare Stairlifts B.V. d.d. 14-08-2012 (al in bezit beide partijen)

Raamovereenkomst Trapliften
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DE ONDERGETEKENDEN

De Gemeente Haarlemmermeer, gevestigd Raadhuisplein 1, te Hoofddorp, hierbij rechtsgeldig op grond van
het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit 2010, nummer 2010.0044317 d.d. 28 september 2010,
vertegenwoordigd door de wethouder Bak, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van( ....... ) met kenmerk 2011// ........... , hierna te noemen: "de gemeente";

en

Welzorg Nederland B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan de Camerastraat 17, te
dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer J.J.

Hassefras,

directeur,

verder te

noemen

"opdrachtnemer",

gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen "partijen", respectievelijk "partij";

IN AANMERKING NEMENDE:

a.

dat de gemeente voor de levering van Wmo hulpmiddelen en individuele vervoersvoorzieningen en
bijbehorende dienstverlening een openbare Europese aanbestedingsprocedure gevolgd heeft;

b.

dat opdrachtnemer een inschrijving heeft ingediend;

c.

dat de gemeente opdrachtnemer op de hoogte heeft gesteld van het voornemen tot gunning aan
opdrachtnemer;

d.

dat

de

gemeente

thans

de

betreffende

opdracht

wil

verstrekken

overeenkomstig

de

aanbestedingsdocumenten welke de opdrachtnemer wenst te aanvaarden.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1 Definities

In deze raamovereenkomst wordt verstaan onder:
1.

Algemene lnkoopvoorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Haarlemmermeer
2010 (bijlage H van het aanbestedingsdocument);

2.

Aanbestedingsleidraad: de door gemeente uitgebrachte aanbestedingsleidraad Wmo hulpmiddelen en
bijbehorende dienstverlening d.d. 13 juni 2012 (bijlage 2);

3.

Bijlage: de aanhangsels bij de raamovereenkomst die integraal onderdeel uitmaken van deze
raamovereen komst;

4.

Inschrijving: de aanbieding van Welzorg Nederland B.V. d.d. 16 augustus 2012 (bijlage 3);

5.

Raamovereenkomst: onderhavige raamovereenkomst inclusief alle bijlagen.
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Artikel 2 Bescheiden bij de Raamovereenkomst

De navolgende bescheiden maken deel uit van de raamovereenkomst. Voor zover deze bescheiden met
elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerst genoemde document prevaleert
boven het laatst genoemde:
1. onderhavige raamovereenkomst
2. nota's van inlichtingen d.d. 19 juli 2012 en 26 juli 2012 (bijlage 1);
3. programma van eisen (bijlage I van het aanbestedingsdocument);
4. algemene

inkoopvoorwaarden

gemeente

Haarlemmermeer

2010

(bijlage

H)

van

het

aanbested ingsdocument;
5. aanbestedingsleidraad met bijlagen d.d. 13 juni 2012 (bijlage 2);
6. inschrijving van opdrachtnemer d.d. 16 augustus 2012 (bijlage 3);
7. Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de raamovereenkomst en
bijlagen

geëiste kwaliteit, prevaleert dit boven alle andere contractdocumenten.

Artikel 3 Looptijd van de Raamovereenkomst; tussentijdse beëindiging

1.

Deze raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2013 en wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden
derhalve tot 1 januari 2015 waarbij de gemeente gebruik kan maken van de optie tot verlenging van
tweemaal 12 maanden na schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de afloopdatum.

2.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn ook na ontbinding van de raamovereenkomst voort te
duren, blijven na ontbinding van deze raamovereenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren
onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding.

Artikel 4 Onderwerp van de Raamovereenkomst: afname van producten/diensten

1.

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de correcte en tijdige uitvoering van de levering van de Wmo
hulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening conform gemaakte afspraken welke zijn vastgelegd in de
bescheiden zoals vermeld in artikel 2.

2.

Alle

aanvullende

toekomstige

(werk)afspraken

maken

integraal

onderdeel

uit

van

deze

raamovereenkomst.

Artikel 5 Prijzen

1.

In het tarievenformulier (Bijlage 4) zijn de prijzen voor de levering van de Wmo hulpmiddelen en
bijbehorende dienstverlening vastgelegd. Alle prijzen zijn all-in prijzen. Hiermee wordt bedoeld dat alle
kosten in de tarieven verwerkt zijn, zoals bedrijfskosten, overhead, administratieve kosten, materialen,
verzekering etc.

2.

De vermelde tarieven zijn in euro en exclusief Btw.

3.

De prijzen van deze offerte mogen niet afwijken van de in het eerste lid overeengekomen prijzen.
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4.

De in het eerste lid overeengekomen prijs wordt gewijzigd als volgt: de wijziging van de prijs vindt
eenmaal per jaar plaats met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, voor het eerst per 1 januari
2014. De wijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CP I) reeks alle huishoudens (2000=1 00), gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is
gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum (1 januari van een jaar), vermenigvuldigd met het
indexcijfer van de kalendermaand die aanvangt drie kalendermaanden voor de wijzigingsdatum (1
oktober van een jaar), gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die aanvangt vijftien
kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast (1 oktober van een jaar). Voor
de geldigheid van de indexering dient opdrachtnemer aan gemeente vooraf schriftelijk mededeling te
doen van de door te voeren indexering. Prijsverlagingen dienen direct te worden doorberekend.

5.

Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening
daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden
gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het
CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten
worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Artikel 6 Facturen

Elke factuur vermeldt minimaal: naam/adres feitelijke opdrachtgever, desbetreffende cluster en team en
tevens omschrijving van diensten/producten, datum van levering en specificatie van diensten/producten.
De eisen voor adressering en omschrijving op de facturen staan vermeld in paragraaf 'Facturering en
betaling' van het programma van eisen. Uitsluitend facturen voorzien van voornoemde gegevens worden
door de gemeente in behandeling genomen.

Artikel 7 Overzicht en informatie

1.

Minimaal vier keer per jaar vindt overleg over de wijze van uitvoeren van deze raamovereenkomst met
opdrachtnemer plaats tussen de contactpersonen van de gemeente en de contactpersoon van
opdrachtnemer.

Per

kwartaal

en

jaarlijks

dient

opdrachtnemer

aan

de

gemeente

een

managementsrapportage te leveren aan bovengenoemde contactpersonen. De eisen aan de inhoud van
de managementrapportage staan beschreven in de offerteaanvraag, paragraaf Volgsysteem en
rapportages' van het programma van eisen.
2.

Binnen de organisatie van opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangewezen, die voor een correcte
verwerking kan/zal zorg dragen en bij wie eventueel navraag tijdens de contractperiode kan worden
gedaan. De door opdrachtnemer ten behoeve van de gemeente ingezette contactpersonen zijn
gekwalificeerde en professionele medewerkers en beheersen de Nederlandse taal.

3.

De partijen dienen elkaar schriftelijk te informeren indien er wijzigingen optreden in bovengenoemde
contactpersonen.

4.

Alle informatie-inwinning/verstrekking dient te geschieden in de Nederlandse taal.
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Artikel 8 Overdracht rechten en plichten derden

1.

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze raamovereenkomst zonder schriftelijke
toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder
redelijke grond worden geweigerd zolang de kwaliteit van de diensten en producten in alle opzichten blijft
gewaarborgd en gegarandeerd, een en ander onder onverkorte handhaving van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de uitvoering; de gemeente is gerechtigd aan het verlenen
van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

2.

Als derde wordt beschouwd ieder ander dan opdrachtnemeren/of een aan haar gelieerde onderneming.

Artikel 9 Geheimhouding

1.

Onverminderd de wettelijke bepalingen zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen en
alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de ontvangen informatie vertrouwelijk te
behandelen en strikte geheimhouding in acht te nemen.

2.

Geen der partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclameuitingen van deze raamovereenkomst melding maken.

Artikel 10 Verzekering

1.

Opdrachtnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat opdrachtnemer zich adequaat heeft verzekerd voor
wettelijke en contractuele (bedrijfs-)aansprakelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich jegens de gemeente
om zich gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst adequaat verzekerd te houden.
Opdrachtnemer heeft de gemeente na het ontvangen van het voornemen tot gunnen een kopie van de
desbetreffende polis( sen) c.q. certifica( a)t( en) verschaft.

2.

Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat de relevante aanspraken ter zake van de uitkering van
verzekeringspenningen. Verzekeringspenningen die door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan
de gemeente worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door opdrachtnemer ter zake van
het verzekerde voorval aan de gemeente te betalen schadevergoeding.

Artikel 11 Overige bepalingen

1.

U anticipeert op wets- en stelselwijzigingen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en stelt
opdrachtgever van deze wijzigingen op de hoogte. Indien het beleid, door wijzigingen in wet- en
regelgeving met betrekking tot de instanties die Wmo-hulpmiddelen leveren, aangepast dient te worden,
heeft de gemeente Haarlemmermeer het recht de raamovereenkomst dienovereenkomstig aan te passen
of indien nodig te beëindigen

2.

Aanvullingen op en wijzigingen van deze raamovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden. De
raamovereenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld d.m.v. door alle partijen ondertekende
stukken.
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3.

Aanvullende werkafspraken worden eveneens schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

4.

Mondelinge afspraken, mededelingen, toezeggingen, etc. hebben slechts rechtskracht indien deze
schriftelijk zijn bevestigd.

5.

Mededelingen tussen partijen verband houdende met de tenuitvoerlegging van deze raamovereenkomst
zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn gericht aan de contactpersoon van de gemeente.

6.

Bij tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van deze raamovereenkomst is
opdrachtnemer gehouden daaraan gevolg te geven.

7.

Partijen treden met elkaar in overleg in alle gevallen waarin deze raamovereenkomst niet voorziet.

8.

Partijen zijn voorts gehouden elkaar te informeren over al hetgeen van belang is dan wel kan zijn voor
een goede uitvoering van deze raamovereenkomst.

9.

Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. Eventuele geschillen die uit deze raamovereenkomst ontstaan, van welke aard en omvang ook,
daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd,
zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Voordat partijen hiertoe
overgaan proberen zij eerst met elkaar toe een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Partijen kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil een NMI
registermediator in te schakelen.

ALDUS IN TWEEVOUD OVEREENGEKOMEN

Te Hoofddorp, op <datum>

Gemeente Haarlemmermeer

Welzorg Nederland B.V.

S. Bak

J.J. Hassefras

Wethouder Gemeente Haarlemmermeer

Directeur
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gemeente

Haarlemmermeer

RAAMOVEREENKOMST WONINGAANPASSINGEN
TUSSEN

Gemeente Haarlemmermeer
EN

Verhoef Woningaanpassing B.V.
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DE ONDERGETEKENDEN

De Gemeente Haarlemmermeer, gevestigd Raadhuisplein 1, te Hoofddorp, hierbij rechtsgeldig op grond van
het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit 2010, nummer 2010.0044317 d.d. 28 september 2010,
vertegenwoordigd door de wethouder Bak, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en
wethouders van ( ....... ) met kenmerk 2011// ........... , hierna te noemen: "de gemeente";
en
Verhoef Woningaanpassing B.V, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende aan de Phoenixstraat
13, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Verhoef, Algemeen Directeur, verder te noemen
"opdrachtnemer",

gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen "partijen", respectievelijk "partij";

IN AANMERKING NEMENDE:

a.

dat de gemeente voor de levering en plaatsing van woningaanpassingen evenals de bijbehorende
dienstverlening een openbare Europese aanbestedingsprocedure gevolgd heeft;

b.

dat opdrachtnemer een inschrijving heeft ingediend;

c.

dat de gemeente opdrachtnemer op de hoogte heeft gesteld van het voornemen tot gunning aan
opdrachtnemer;

d.

dat

de

gemeente

thans

de

betreffende

opdracht

wil

verstrekken

overeenkomstig

de

aanbestedingsdocumenten welke de opdrachtnemer wenst te aanvaarden;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1 Definities
In deze raamovereenkomst wordt verstaan onder:
1.

Algemene lnkoopvoorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Haarlemmermeer
2010 (bijlage H van het aanbestedingsdocument);

2.

Aanbestedingsleidraad: de door gemeente uitgebrachte Aanbestedingsleidraad Woningaanpassingen
d.d. 13-06-2012 (bijlage 1);

3.

Bijlagen: de aanhangsels bij de raamovereenkomst die integraal onderdeel uitmaken van deze
raamovereenkomst;

4.

Inschrijving: de aanbieding van Verhoef Woningaanpassing B.V. d.d. 23-08-2012 (bijlage 3);

5.

Raamovereenkomst: onderhavige raamovereenkomst inclusief alle bijlagen.

Raamovereenkomst Woningaanpassingen
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Artikel 2 Bescheiden bij de Raamovereenkomst
1.

De navolgende bescheiden maken deel uit van de raamovereenkomst. Voor zover deze bescheiden met
elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het eerst genoemde document
prevaleert boven het laatst genoemde:
1. onderhavige raamovereenkomst;
2. nota van inlichtingen d.d. 9-08-2012 (bijlage 2);
3. programma van eisen;
4. algemene inkoop voorwaarden gemeente Haarlemmermeer 201 0;
5. aanbestedingsleidraad met bijlagen d.d. 13-06-2012 (bijlage 1);
6. inschrijving van opdrachtnemer d.d. 23-08-2012 (bijlage 3);
7. Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de raamovereenkomst en
bijlagen geëiste kwaliteit, prevaleert dit boven alle andere contractdocumenten.

Artikel 3 Looptijd van de Raamovereenkomst; tussentijdse beëindiging
1.

Deze raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2013 en wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden
derhalve tot 1 januari 2015 waarbij de gemeente gebruik kan maken van de optie tot verlenging van
tweemaal12 maanden na schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de afloopdatum.

2.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn ook na ontbinding van de raamovereenkomst voort te
duren, blijven na ontbinding van deze raamovereenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren
onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding.

Artikel 4 Onderwerp van de Raamovereenkomst afname van producten/diensten
1.

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de correcte en tijdige uitvoering van de levering en plaatsing
van standaardwoningaanpassingen, alsmede de bijbehorende dienstverlening conform gemaakte
afspraken welke zijn vastgelegd in de bescheiden zoals vermeld in artikel 2.

2.

Alle

aanvullende

toekomstige

(werk)afspraken

maken

integraal

onderdeel

uit

van

deze

raamovereen komst.

Artikel 5 Prijzen
1.

In

het

prijsinvulformulier

(Bijlage

4)

zijn

de

prijzen

voor

de

levering

en

plaatsing

van

standaardwoningaanpassingen, alsmede de bijbehorende dienstverlening vastgelegd. Alle prijzen zijn allin prijzen. Hiermee wordt bedoeld dat alle kosten in het uurtarief verwerkt zijn, zoals bedrijfskosten,
overhead, administratieve kosten, materialen, verzekering etc.
2.

De vermelde prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW.
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3.

Voor de

levering

en

plaatsing

van

standaardwoningaanpassingen,

alsmede de

bijbehorende

dienstverlening wordt vooraf een offerte uitgebracht. De prijzen van deze offerte mogen niet afwijken van
de in het eerste lid overeengekomen prijzen.
4.

De in het eerste lid overeengekomen prijs wordt gewijzigd als volgt: de wijziging van de prijs vindt
eenmaal per jaar plaats met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, voor het eerst per 1 januari
2014. De wijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is
gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum (1 januari van een jaar), vermenigvuldigd met het
indexcijfer van de kalendermaand die aanvangt drie kalendermaanden voor de wijzigingsdatum (1
oktober van een jaar), gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die aanvangt vijftien
kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast (1 oktober van een jaar)
Voorbeeld:
Eenheidsprijs is op 31 december 201511 januari 2016: € 200.
Indexcijferper 1-10-2015:112,6
Indexcijfer per 1-10-2014: 111,2
Maximale prijs per 1-1-2016 voor hetjaar 2016:
200x 112,6/111,2=202,51

5.

Voor de geldigheid van de indexering, dient opdrachtnemer aan gemeente vooraf schriftelijk mededeling
te doen van de door te voeren indexering. Prijsverlagingen dienen direct te worden doorberekend.

6.

Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening
daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden
gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het
CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten
worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Artikel 6 Facturen
Elke factuur vermeldt minimaal: naam/adres feitelijke opdrachtgever, desbetreffende cluster en team en
tevens omschrijving van diensten/producten, datum van levering en specificatie van diensten/producten.
Indien

bij opdrachtnemer bekend,

ook het aangegane verplichtingennummer (AGV nummer),

opdrachtnummer, contractnummer en werkordernummer. Uitsluitend facturen voorzien van voornoemde
gegevens worden door de gemeente in behandeling genomen.

Artikel 7 Overzicht en informatie
1.
2.

Minimaal vier keer per jaar vindt overleg over de wijze van uitvoeren van deze raamovereenkomst
met opdrachtnemer plaats tussen de contactpersonen van de gemeente en de contactpersoon van
opdrachtnemer.

Per

kwartaal

en

jaarlijks

dient

opdrachtnemer

aan

de

gemeente

een

managementsrapportage te leveren aan bovengenoemde contactpersonen. De eisen aan de inhoud van
de managementrapportage staan beschreven in de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.6 van het
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programma van eisen.
3.

Binnen de organisatie van opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangewezen, die voor een correcte
verwerking kan/zal zorg dragen en bij wie eventueel navraag tijdens de contractperiode kan worden
gedaan. De door opdrachtnemer ten behoeve van de gemeente ingezette contactpersonen zijn
gekwalificeerde en professionele medewerkers en beheersen de Nederlandse taal.

4.

De partijen dienen elkaar schriftelijk te informeren indien er wijzigingen optreden in bovengenoemde
contactpersonen.

5.

Alle informatie-inwinning/verstrekking dient te geschieden in de Nederlandse taal.

Artikel 8 Overdracht rechten en plichten derden
1.

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze raamovereenkomst zonder schriftelijke
toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder
redelijke grond worden geweigerd zolang de kwaliteit van de diensten en producten in alle opzichten blijft
gewaarborgd en gegarandeerd, een en ander onder onverkorte handhaving van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de uitvoering; de gemeente is gerechtigd aan het verlenen
van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

2.

Als derde wordt beschouwd ieder ander dan opdrachtnemeren/of een aan haar gelieerde onderneming.

Artikel 9 Geheimhouding
1.

Onverminderd de wettelijke bepalingen zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen en
alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de ontvangen informatie vertrouwelijk te
behandelen en strikte geheimhouding in acht te nemen.

2.

Geen der partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of reclameuitingen van deze raamovereenkomst melding maken.

Artikel 10 Verzekering
1.

Opdrachtnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat opdrachtnemer zich adequaat heeft verzekerd voor
wettelijke en contractuele (bedrijfs-)aansprakelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich jegens de gemeente
om zich gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst adequaat verzekerd te houden.
Opdrachtnemer heeft na het ontvangen van het voornemen tot gunnen de gemeente een kopie van de
desbetreffende polis( sen) c.q. certificaat verschaft.

2.

Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat de relevante aanspraken ter zake van de uitkering van
verzekeringspenningen. Verzekeringspenningen die door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan
de gemeente worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door opdrachtnemer ter zake van
het verzekerde voorval aan de gemeente te betalen schadevergoeding.

Raamovereenkomst Woningaanpassingen
Gemeente Haarlemmermeer
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Artikel 11 Overige bepalingen
1.

Opdrachtnemer

anticipeert

op

wets-

en

stelselwijzigingen

gedurende

de

looptijd

van

de

raamovereenkomst en stelt opdrachtgever van deze wijzigingen op de hoogte. Indien het beleid, door
wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de instanties die Wmo-trapliften leveren, aangepast
dient

te

worden,

heeft

de

gemeente

Haarlemmermeer

het

recht

de

raamovereenkomst

dienovereenkomstig aan te passen of indien nodig te beëindigen.
2.

Aanvullingen op en wijzigingen van deze raamovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden. De
raamovereenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld d.m.v. door alle partijen ondertekende
stukken.

3.

Aanvullende werkafspraken worden eveneens schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

4.

Mondelinge afspraken, mededelingen, toezeggingen, etc. hebben slechts rechtskracht indien deze
schriftelijk zijn bevestigd.

5.

Mededelingen tussen partijen verband houdende met de tenuitvoerlegging van deze raamovereenkomst
zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn gericht aan de contactpersoon van de gemeente.

6.

Bij tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van deze raamovereenkomst is
opdrachtnemer gehouden daaraan gevolg te geven.

7.

Partijen treden met elkaar in overleg in alle gevallen waarin deze raamovereenkomst niet voorziet.

8.

Partijen zijn voorts gehouden elkaar te informeren over al hetgeen van belang is dan wel kan zijn voor
een goede uitvoering van deze raamovereenkomst.

9.

Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. Eventuele geschillen die uit deze raamovereenkomst ontstaan, van welke aard en omvang ook,
daaronder mede begrepen die geschillen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd,
zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Voordat partijen hiertoe
overgaan proberen zij eerst met elkaar toe een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Partijen kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil een NMI
registermediator in te schakelen.

ALDUS IN TWEEVOUD OVEREENGEKOMEN

Te Hoofddorp, op <datum>

Gemeente Haarlemmermeer

Verhoef Woningaanpassing B.V.

S. Bak

Dhr. M.M. Verhoef
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Wethouder Gemeente Haarlemmermeer

Algemeen directeur

Bijlage 1

Aanbestedingsleidraad Woningaanpassingen gemeente Haarlemmermeer
d.d. 13-06-2012 (al in bezit beide partijen)
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Bijlage 2
Nota van Inlichtingen d.d. 09-08-2012 (al in bezit beide partijen)

Raamovereenkomst Woningaanpassingen
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Bijlage 3
Inschrijving Verhoef Woningaanpassing B.V. d.d. 23-08-2012
(al in bezit beide partijen)
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