Inkoop van de Wmo nieuwe taken, voor Midden-Limburg West, met vooralsnog de gemeenten,
Leudal, Nederweert en Weert, met kenmerk “MLW 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe
taken”.
De in te kopen diensten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het betreft
vooralsnog, de volgende percelen:
 Ambulante ondersteuning;
 Verblijf.
Deze inkoopprocedure voor de Wmo nieuwe taken voor Midden-Limburg West, welke valt onder
de zogenaamde “sociale en andere specifieke diensten” van de Richtlijn 2014/24/EU (bijlage XIV).
Het betreft een inkoopprocedure conform het dynamisch aankoopsysteem zoals bedoeld in de
Aanbestedingswet en Richtlijn 2014/24/EU.

Bij geschiktheid leidt deze tender tot de gunning van de basisovereenkomst Wmo nieuwe taken,
hierna te noemen Basisovereenkomst. De Basisovereenkomst bevat onder andere: toe- en
uittredingsbepalingen, dialoogbepalingen, overige- en algemene bepalingen.
Alleen aanbieders die de Basisovereenkomst gegund krijgen, worden nader uitgenodigd om zich
in te schrijven op één of meerdere onderliggende uitvoeringsovereenkomsten. Deze bevatten
onder andere: de in te kopen producten, de tarifering, de bekostigingsmethodiek en de eisen aan
de uitvoering.
Dialoog
Verder kunnen de aanbieders die de Basisovereenkomst gegund krijgen, deel nemen aan het
dialoog. Het dialoog krijgt gestalte door een zogenaamd digitaal netwerk en een fysieke
overlegtafel. In het netwerk en de overlegtafel, treden de gemeenten in overleg met de
aanbieders en indien noodzakelijk ook met andere betrokkenen, om gezamenlijk de transformatie
in het sociaal domein vorm te geven.
LET OP: Om in aanmerking te komen voor deelname aan de fysieke overlegtafel, dient aanbieder
zich uiterlijk 1 mei 2017 aan te melden voor de Basisovereenkomst en alle daarbij behorende
bewijslast in te dienen. Deze passage komt per 1 januari 2018 te vervallen.
Toetredingsproces tot de Basisovereenkomst
Sluitingsdatum aanmelding Basisovereenkomst: tot beëindiging van de Basisovereenkomst.
Gecontracteerde aanbieders kunnen hun selectie van percelen gedurende de duur van de
Basisovereenkomst wijzigen.
Na ontvangst van de aanmelding en benodigd aan te leveren documenten vanuit een aanbieder,
toets de gemeente deze. Tijdens de toets op juistheid en volledigheid, kan het zijn dat de
gemeente contact met de aanbieder opneemt ter verduidelijking c.q. aanvullingen op de
aanmelding.
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Aanbieder dient de volgende uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria bij de aanmelding op de
Basisovereenkomst, in te dienen.
Uitsluitingsgronden
a. Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
b. Gedragsverklaring Aanbesteden (en in het geval geen sprake is van een ‘rechtspersoon’
als gedefinieerd in voornoemde Gedragsverklaring Aanbesteden: een ‘Verklaring Omtrent
Gedrag’);
c. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen;
d. Uittreksel uit het handelsregister, zoals bedoeld in de Handelsregisterwet 2007.
Geschiktheidscriteria Wmo nieuwe taken
a. een Verklaring financieel-economisch voldoende draagkracht;
b. een Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
c. bewijs van het hanteren van een Kwaliteitsborgingssysteem;
d. een Verklaring Omtrent Gedrag;
e. een Verklaring dat men de Governancecode Zorg hanteert;
f. Verklaring omtrent het voldoen aan relevante wet- en regelgeving in relatie tot de Wmo.
Indien de gemeenten de aanmelding accepteert, wordt de Basisovereenkomst, onder voorbehoud
van juridische procedures en in het geheel voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en
geschiktheidscriteria, gegund aan de aanbieder.
Aanbieders kunnen aan deze beslissing geen rechten of aanspraken op de opdracht, op
vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade ontlenen.
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