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Betreft: Marktverkenning MER apparatuur 
Doel: Verkrijgen van marktinformatie inzake MER apparatuur 
 
 

 
1. Levering MER apparatuur. 

 
In voorbereiding op de aanschaf van Micro Electrode Recording (MER) apparatuur wenst het MUMC+ 
in contact te komen met marktpartijen die een oplossing kunnen bieden. 
Het MUMC+ wenst inzicht te krijgen in- en  of de aangeboden oplossingen beschikken over de 
volgende  beschreven kenmerken en welke marktpartijen hiertoe  geïnteresseerd zijn.  De eisen en 
wensen zijn geformuleerd op basis van de inzichten en kennis die MUMC+ momenteel, voor 
aankondiging, heeft. Op basis van de verkregen informatie en inzichten van de marktverkenning 
behoudt MUMC+ zich het recht om deze mee te nemen in een aanbestedingsprocedure.  Een 
proefplaatsing kan onderdeel uitmaken van de marktverkenning. Geïnteresseerde marktpartijen 
kunnen aan beschreven eisen en wensen geen rechten ontlenen. 
 
Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk via het Negometrix platform 9 november 2018 om 17.00 
uur. Het referentienummer betreft 105318 

 
 

2.  “knock-out” eisen, Kenmerken en beantwoordingsvoorschrift  t.b.v. de 
marktverkenning.  
 
De geïnteresseerde marktpartij dient te beantwoorden en beschrijven: 
 

- Zie de Excel bijlage met naam “Concept essential requirements Micro Electrode Recording 
systems” op het Negometrix platform , refentienummer 105318,  voor de voorlopig 
conceptueel opgestelde eisen en wensen t.a.v. de aanschaf. Dit document is in de Engelse 
taal opgesteld. 
U dient deze onderbouwd en met toelichting te beantwoorden in de Nederlandse taal. 
Vervolgens dient u uw beantwoording via Negometrix in. 
 

- Een proefplaatsing kan onderdeel zijn van de voorbereiding in het traject om beter kennis te 
nemen van wat marktpartijen kunnen aanbieden. Graag ontvangen we van u antwoord op de 
vragen of een proefplaatsing tot de mogelijkheid behoort en welke voorwaarden u hierbij 
stelt. 
 

- Graag vernemen we de contactgegevens van de vaste contactpersonen gedurende dit 
traject. 
 



 

- Graag nemen wij kennis van uw interesse en mogelijke bijdrage door uw aanmelding op het 
Negometrix platform voor deze marktverkenning met referentienummer 105318 en uw 
ingediende beantwoording op het Negometrix platform 

 
 

3. Juridische en procedurele aspecten 

Deze marktverkenning maakt geen onderdeel uit van een aanbestedingsprocedure. Het al 
dan niet meedoen aan deze verkenning heeft geen consequenties voor een eventueel latere 
aanbesteding.  

Verder is van toepassing: 
 Het ontlenen van rechten uit de informatie die is verstrekt in deze verkenning, is niet 

mogelijk. 
 Geïnteresseerde marktpartijen kunnen aan beschreven eisen en wensen geen 

rechten ontlenen. 
 Aan eventueel genoemde aantallen  kunnen geen rechten worden ontleend. 
 Deze verkenning is voor beide partijen geheel vrijblijvend.  
 Het verstrekken van een vergoeding is niet aan de orde. 
 Het honoreren van claims van marktpartijen over het gebruik van informatie of 

vertrouwelijkheid, is niet mogelijk.  
 
 

4. Contactpersoon 
 
Voor eventuele Inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met  
de heer P.J. Smet,  
Medisch Inkoper MUMC+ 
Tel: 043 3874841 
Email: peter.smet@mumc.nl 
 
 

Leveranciers die een oplossing kunnen bieden, welke voldoen aan de beschreven kenmerken en  
voldoen aan de “knock-out” eisen  dienen dit ten laatste 9 november 2018 om 17.00 uur  
onderbouwd en toegelicht  conform onderdeel  2  kenbaar te maken via het Negometrixplatform 
via referentie 105318. 
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