
EXTRA NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 31 - 2016 

 

 
 
 
 
Voortgang “Uitvraag algemene gegevens” 
 
Inmiddels hebben we de beoordeling van de “Uitvraag algemene gegevens” afgerond. De aanbieders die een geldige 
aanvraag hebben ingediend hebben inmiddels het getekende Tekenblad behorende bij de Ontwikkelovereenkomst 
ontvangen. De aanbieders waarvan de aanvraag nog niet volledig en/of geldig is, hebben een herstelactie 
ontvangen. Als deze aanbieders de herstelactie correct uitvoeren, ontvangen ook zij het getekende Tekenblad. 
 
Aanbieders die de “Uitvraag algemene gegevens” nog niet hebben ingediend en toch willen meedoen met de 
bestuurlijke en/of openbare aanbestedingen, wijzen we er nogmaals op dat zij voor het verstrijken van de deadlines 
een volledige en geldige aanvraag moeten hebben ingediend voor de “Uitvraag algemene gegevens”. Deze deadline 
is voor de bestuurlijke aanbestedingen 12 september en voor de openbare aanbestedingen 30 augustus. 
Wij verzoeken u uiterlijk enkele dagen voor de betreffende deadline de volledige en geldige aanvraag “Uitvraag 
algemene gegevens” in te dienen. 
 
 
Inkoopdocumenten op onze website 
 
Op respectievelijk 21 en 25 juli hebben we de inkoopdocumenten behorende bij de bestuurlijke en de openbare 
aanbestedingen gepubliceerd op Negometrix. Vanaf nu zijn deze stukken ook rechtstreeks via onze website te 
raadplegen onder Inkoop 2017. Uiteraard blijft onveranderd dat aanbiedingen alleen kunnen worden ingediend via 
de tendermodule van Negometrix. 
 
 
Voorlichtingsbijeenkomst 
 
We hebben precies 100 aanmeldingen ontvangen voor de voorlichtingsbijeenkomst van a.s. maandag 8 augustus.  
De bijeenkomst vindt plaats in MFC De Zwingel, Beemdweg 4 5962 AT Melderslo. 
De aanvang is 19.00 uur. Gezien het grote aantal aanmeldingen verzoeken wij de aangemelde deelnemers uiterlijk 
18.45 uur aanwezig te zijn, zodat we ook echt om 19.00 uur kunnen beginnen. De geplande eindtijd is 21.00 uur. 
 
 
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/index.php?pageid=471
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/index.php?pageid=472
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/inkoop-2017
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