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Zeer geacht College, 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag met betrekking tot het bestek inkoop hulpmiddelen en 

trapliften, adviseren wij u met de in concept aangeboden stukken in te stemmen met de volgende 

kanttekeningen: 

 Het is ons onduidelijk waarom van de zijde van de Regio zo vast wordt gehouden aan drie 

aanbieders. Weliswaar wordt de afhankelijkheid ,die nu eenmaal gepaard gaat aan een 

aanbieder ,daardoor weggenomen, maar het blijft vreemd dat een aanbieder die, aan alle 

eisen als vervat in het bestek, voldoet maar tegen een hogere prijs aanbiedt als een andere 

aanbieder , toch een deel van het aanbestedene gegund krijgt.                                              

Onduidelijk is naar onze mening wat er gebeurt als een aanbieder die in de ‘wachtkamer “ 

zit, uit die kamer gehaald wordt om de plaats in te nemen van de aanbieder waarmede het 

contract tussentijds beëindigd is. Schuift aanbieder twee naar plaats een, drie naar plaats 

twee en komt de aanbieder vanuit de Wachtkamer op plaats drie, of gaat de laatstgenoemde 

naar plaats een. Dat laatste zou niet redelijk zijn en duur voor de gemeenten, maar de tekst  

van   artikel 1 lid 3 Wachtkamerovereenkomst  laat daar ruimte voor discussie. 
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 Ons Beraad heeft voorts nog een aantal  andere suggesties voor verduidelijking of 

verbetering van de tekst van  de het bestek betreffende stukken. Deze suggesties zijn in de 

vorm van notities bij die stukken weergegeven en separaat aan de betreffende 

beleidsambtenaren gezonden. 

 

 

 

Inmiddels verblijven wij van u, met de meeste hoogachting 

 namens het Beraad Naarden Bussum 

 

 

 

 

A.F.Guépin ( secretaris ) 

 

 

 

 

 

 

 


