BIJLAGE 7: Minimumeisen
Nummering
Negometrix

Vraag

1.1.1

Is inschrijver een vrijgevestigde? Hier wordt mee bedoeld dat
u zelfstandig een praktijk beoefent. U dient hier 'ja' of 'nee' in te vullen.

1.1.2

Deze eis is komen te vervallen.

1.1.3

Bijlage 2 (zie bijlage*), bij de ontwikkelovereenkomst, dient ingevuld
(naam aanbieder, naam ondertekenaar, plaats datum) en rechtsgeldig
door de tekenbevoegde perso(o)n(en) op het uittreksel KvK ondertekend
te worden en bij deze vraag geupload te worden.

1.1.4

In bijgevoegd* document 'Instructie Digitaal Aanbesteden' vindt inschrijver
een instructie, die aangeeft hoe inschrijver digitaal de vragenlijsten ten
behoeve van de inkooptraject moet invullen en indienen.Inschrijver
verklaart de instructie gelezen te hebben en te hebben begrepen. Indien
naderhand blijkt dat Inschrijver de instructie niet (goed) heeft begrepen
en hierover geen vragen heeft gesteld tijdens de inlichtingenronde dan
zijn de gevolgen hiervan voor risico van Inschrijver.

1.1.5

Indien inschrijver zich opwerpt als (hoofd)aannemer en opgave doet van
(een) bepaalde onderaannemer(s), is inschrijver bij contractering
gebonden aan het daadwerkelijk gebruik maken van genoemde
onderaannemer(s). Het uitvoeren van werkzaamheden in
onderaanneming is alleen toegestaan als opdrachtgever daarvoor
schriftelijk toestemming heeft gegeven, ook indien er pas tijdens de
looptijd van de resultaatovereenkomst een onderaannemer wordt
ingeschakeld. Als hoofdaannemer draagt inschrijver volledige
verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van zijn onderaannemers.
Inschrijver verzorgt de communicatie namens en aan de
onderaannemers. Facturering van de dienstverlening die in
onderaanneming wordt uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer
verzorgd.Indien inschrijver een beroep doet op een derde om aan de
geschiktheidseisen te kunnen voldoen, vult inschrijver 'ja' in het tekstveld.
Om aan te tonen dat inschrijver werkelijk kan beschikken over de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde, dient
inschrijver de 'Verklaring bekwaamheid derde (in geval van beroep op
derden voor technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid)', die is
bijgevoegd*, in te vullen, te ondertekenen en bij deze vraag weer te
uploaden. Indien inschrijver geen beroep doet op een derde om aan de
geschiktheidseisen te kunnen voldoen, vult inschrijver 'nee' of 'nvt' in het
tekstveld. Inschrijver krijgt daarna een melding dat inschrijver een bijlage
moet uploaden. Deze melding kan inschrijver negeren. Indien inschrijver
als een combinatie inschrijft, dienen alle combinanten deze vraag te
beantwoorden.

1.1.6

Inschrijver verklaart dat hijzelf verantwoordelijk is voor een actuele stand
van zaken in Negometrix.Dit betreft het organisatieprofiel,
contactpersonen verbandhoudende met deze ontwikkelovereenkomst en
resultaatovereenkomst(en) (inclusief addenda en bijlagen).

1.1.7

Inschrijver dient bijgevoegd* inschrijfformulier in te vullen en bij deze
vraag te uploaden.

1.1.8

Deze eis is komen te vervallen.

1.1.9

Inschrijver committeert zich aan de bijgevoegde* klachtenregeling mbt
de contracteringsprocedure.

1.1.10

Inschrijver committeert zich aan het toekomstmodel van Holland Rijnland
en werkt mee aan de verdere transformatie van Holland Rijnland zoals
beschreven in het document 'Hart voor de Jeugd'*.

1.1.11

Een van de uitgangspunten van opdrachtgever is dat ondersteuning bij
voorkeur plaatsvindt in de eigen leefomgeving van de jeugdige zodat de
jeugdige niet onnodig lang hoeft te reizen. Dit speelt met name bij
ambulante jeugdhulp. Om hieraan tegemoet te komen is inschrijver in
staat jeugdhulp te leveren in de nabijheid van de jeugdige. De afstand
(aantal kilometers) die de jeugdige moet afleggen naar de locatie waar de
jeugdhulp/dienstverlening wordt gegeven dient in verhouding te zijn met
de te leveren kwaliteit en kwantiteit van de aard/soort dienstverlening.

1.1.12

Inschrijver draagt zorg voor een klachtenregeling die voldoet aan de
wettelijk daaraan gestelde eisen en handelt daarnaar.

1.1.13

Inschrijver voldoet volledig aan de eisen van de Wet Normering
Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

*De betreffende bijlage is bij de betreffende eis bijgevoegd op het Negometrix platform.

