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Publicatie aanbestedingen 
 
Openbare aanbesteding 
Conform de planning zoals u die van ons heeft ontvangen via de Nieuwsmailing - week 26 (extra) zijn gistermiddag 
de twee openbare aanbestedingen gepubliceerd op TenderNed en de tendermodule van Negometrix. Het gaat om 
de aanbestedingen: 
 
1. “Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan” voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, 

uitgezonderd de gemeente Venray. 
2. “Sociale en andere specifieke diensten” voor de gemeente Venlo. Deze aanbesteding kent 27 percelen, voor 

meerdere percelen treedt Venlo op als centrumgemeente voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. 
 
De twee aanbestedingen zijn via onderstaande links te bereiken: 
 Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan 
 Sociale en andere specifieke diensten  
 
Bestuurlijke aanbesteding 
Naar verwachting wordt komende maandag de bestuurlijke aanbesteding (Onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
maatwerkdiensten Jeugd, Wmo en Participatie) gepubliceerd. Daarover ontvangt u aanstaande maandag een extra 
Nieuwsmailing. 
 
 
Uitvraag algemene gegevens - wijzigingen en voortgang 
 
Wijzigingen 
We hebben diverse vragen gekregen over de voorwaarden die we stellen aan de inzet van onderaannemers en 
aanbieders die alleen willen meedoen aan de openbare aanbestedingen (zie hierboven). Op basis daarvan hebben 
we deze voorwaarden nogmaals overwogen en besloten deze aan te passen. 
 
Onderaannemers 
Dit betekent voor de bestuurlijke aanbesteding (zie ook hierboven) dat bij het inzetten van een onderaannemer, het 
niet nodig is dat deze onderaannemer beschikt over een Raamovereenkomst. De eis dat de onderaannemer moet 
beschikken over een Ontwikkelovereenkomst blijft wel bestaan. Dit betekent dat onderaannemers dus wél de 
“Uitvraag algemene gegevens” moeten invullen en indienen bij Negometrix. 
 
Alleen openbare aanbesteding(en) 
Aanbieders die alléén meedoen aan de openbare aanbesteding(en) en niet meedoen aan de bestuurlijke 
aanbesteding hoeven niet te beschikken over een Ontwikkelovereenkomst. Deze aanbieders moeten wel de 
“Uitvraag algemene gegevens” indienen omdat deze gegevens deel uitmaken van de openbare aanbesteding. Deze 
aanbieders hoeven het Tekenblad Ontwikkelovereenkomst niet in te vullen en in te dienen. 
 
De gewijzigde “Uitvraag algemene gegevens” staat inmiddels op Negometrix en op onze website onder Inkoop 2017. 
 
Voortgang 
De afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het inrichten van de tendermodule van Negometrix voor de twee 
openbare aanbestedingen die gisteren (donderdag) “live” gingen, en de bestuurlijke aanbesteding die naar 
verwachting aanstaande maandag “live” gaat. 
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/2016%20-%20week%2026a/NIEUWSMAILING%202016%20-%20week%2026a.pdf
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=44359&companyId=28733
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=44718&companyId=28733
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/inkoop-2017


Dit heeft tot gevolg dat het beoordelen en afwikkelen van de “Uitvraag algemene gegevens” vertraagd is. We doen 
ons uiterste best om dit de komende week af te handelen. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
Dit betekent niet dat u niet alvast mee kunt doen met de aanbestedingen. Het nog niet hebben van een 
Ontwikkelovereenkomst is daarvoor geen belemmering. U hoeft pas te beschikken over een Ontwikkelovereenkomst 
vóór het moment dat u uw aanbieding in het kader van de bestuurlijke aanbesteding indient. Voor de openbare 
aanbestedingen geldt dat we de “Uitvraag algemene gegevens” ontvangen moeten hebben vóór de deadline van het 
indienen van de aanbieding. 
 
 
Extra bepaling voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) 
 
Vanwege het afschaffen van de VAR per 1 mei 2016 wordt in de nieuwe overeenkomsten die ingaan op 1 januari 
2017 de volgende extra bepaling opgenomen voor ZZP’ers: 
 
“Op een Opdracht aan een zelfstandige zonder personeel is de ‘Overeenkomst van opdracht nr. 9015550000-06-2 / 
29-02-2016’ van toepassing. Deze overeenkomst is gepubliceerd op de website van de  MGR.” 
 
Deze overeenkomst staat inmiddels op onze website onder Inkoop 2017. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, beantwoord dan deze mail met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden 
antwoord dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/inkoop-2017
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