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1 De Opdracht 
 

NOTA BENE: Woorden die met een hoofdletter beginnen verwijzen naar een begrip uit het 

Begrippenkader (Hoofdstuk 7)  

 

1.1 Doelstelling, omschrijving en context van de Aanbesteding 
 

In het kader van deze Aanbesteding is de Gemeente voornemens Trapliften in het kader van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te kopen voor Amsterdamse Cliënten.  

 

Op grond van de Wmo is de Gemeente ervoor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat Cliënten die 

beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, passende 

ondersteuning krijgen om dit te compenseren. De verstrekking van Trapliften is één van deze 

vormen van Wmo-ondersteuning. Trapliften worden verstrekt om beperkingen in de mobiliteit en 

zelfredzaamheid van de Cliënt in en bij de woning weg te nemen of te verminderen en een 

normaal gebruik van de woning mogelijk te maken.  

 

Het indicatieadviesorgaan adviseert de Gemeente over de toekenning van Trapliften. De 

Gemeente beoordeelt dit advies en geeft op basis hiervan al dan niet een Beschikking af aan de 

betreffende Cliënt, conform de hiertoe strekkende gemeentelijke verordeningen.  

 

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 en de op grond daarvan 

vastgestelde Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2021 beschrijven of en 

wanneer een inwoner van de gemeente Amsterdam in aanmerking komt voor een Traplift dan wel 

voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/regels-verordening/ 

 

De Opdracht betreft het gebruiksklaar Leveren, plaatsen, installeren, aansluiten, onderhouden, 

repareren en verwijderen van nieuwe of (gedeeltelijke) hergebruikte Trapliften in de gemeente 

Amsterdam, inclusief de hierbij horende dienstverlening. De bijbehorende dienstverlening betreft: 

1. Het adviseren van de Gemeente over de goedkoopste adequate oplossing op het gebied 

van Trapliften;  

2. Het adviseren van de Gemeente indien een betere oplossing voorhanden is of dat de 

geïndiceerde Traplift niet gaat voldoen; 

3. Het afhandelen van klachten, meldingen, storingen en/of reparatieverzoeken van 

Cliënten;  

4. Het samenwerken met Gemeente tijdens het bestelproces op cliëntniveau: van 

Beschikking, Nadere Opdracht, tot Levering, factuur en nazorg; en 

5. Het samenwerken met de Gemeente en overige betrokken ketenpartners. 

 

All-in prijzen Leveren Traplift  

Bij de Levering van een Traplift verstaat de Gemeente alle werkzaamheden die nodig zijn om te 

komen tot een bij de Cliënt geïnstalleerde en gebruiksklare Traplift inclusief benodigde opties, 

individuele aanpassingen, bouwkundige aanpassingen tot €400,- en eventuele napassingen. 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/regels-verordening/


 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

6/69 

Binnen deze Aanbesteding wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: 

 

Standaard Trapliften:  

Binnen de Standaard Trapliften worden de volgende typen Trapliften onderscheiden: 

1. Rechte Traplift 

2. Traplift met één bocht 

3. Traplift met twee of meer bochten.  

Uitgegaan wordt van buitenbocht Trapliften.  

 

Niet Standaard Traplift 

Wanneer de Gemeente meent dat een Traplift niet te realiseren is met behulp van een Standaard 

Traplift, dan verzoekt zij Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn een Nader Offerte uit te 

brengen voor het Leveren van een Niet Standaard Traplift. De volgende typen Trapliften vallen in 

ieder geval onder de Niet Standaard Trapliften: 

1. Binnenbocht Trapliften; 

2. Trapliften met een rail die meer dan 1e verdiepingshoogte overbrugt; 

3. Trapliften voor buiten; 

4. Trapliften met een benodigd draagvermogen groter dan 125 kg; en 

5. Trapliften voor kinderen.  

 

All-in Onderhoud  

Ten behoeve van de Traplift zal een All-in Onderhoudscontract worden afgesloten voor de gehele 

periode dat een Traplift uitstaat bij één Cliënt. Dit onderhoudscontract omhelst alle 

dienstverlening ten behoeve van het onderhouden en te allen tijde in werking houden van de 

Traplift. Voor dit all-in onderhoud wordt een all-in tarief per jaar per te Leveren Traplift gevraagd.  

 

Trapliften die op grond van een persoonsgebonden budget worden bekostigd maken geen deel uit 

van deze Opdracht. Ook het onderhoud van het reeds uitstaande Trapliftenpark in Amsterdam 

valt niet onder de Opdracht waar deze Leidraad betrekking op heeft.   

 

Duurzaamheid 

De Gemeente vindt duurzaamheid bij deze Opdracht belangrijk en wil middels deze Opdracht de 

Herverstrekking van reeds gebruikte Trapliften stimuleren. De Gemeente maakt daarom voor wat 

betreft de overeen te komen Prijzen geen onderscheid tussen nieuwe of herverstrekte Trapliften. 

Het verwijderen en eventueel tussentijds vervangen van de Traplift tot de all-in prijs voor de 

Levering van een Traplift. Nadat een Traplift is verwijderd, is deze weer eigendom van de 

Opdrachtnemer geworden.  

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze bepalingen geen betrekking hebben op Trapliften 

die niet op grond van deze Opdracht zijn geplaatst. 

 

Amsterdamse woningvoorraad 

De Amsterdamse woningvoorraad kenmerkt zich door een relatief groot aantal portiek- en 

etagewoningen, waardoor er regelmatig een functioneel en technisch creatieve oplossing 
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noodzakelijk is. Trapliften in gemeenschappelijke trappenhuizen komen vaak voor. Dit vraagt om 

zorgvuldige communicatie met Cliënt, de omwonenden, de corporaties en woningeigenaren.  

 

Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemers een proactieve houding ten aanzien van de 

Cliënt en Opdrachtgever bij uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtnemers dienen tijdig 

problemen en stagnaties te signaleren en met de Opdrachtgever in overleg te treden. 

Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemers dat hij signaleert wanneer er functionele of 

technische problemen ontstaan bij het plaatsen van de Traplift, hij de Opdrachtgever hier tijdig 

van op de hoogte stelt en creatief meedenkt over een mogelijke oplossing.  

 

Amsterdamse Cliënten 

De Amsterdamse Cliënten onderscheiden zich door een grote diversiteit aan culturele 

achtergronden. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer dat hij hier op een proactieve 

manier goed mee kan omgaan bij de uitvoering van deze opdracht.  

 

Samengevat is de Gemeente voor deze Opdracht op zoek naar Inschrijvers met reële tarieven die 

de kwaliteit van hun dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan. Een correcte naleving van 

de afgesproken levertermijnen, een cliëntvriendelijke bejegening van Cliënten en een duurzame 

bedrijfsvoering zijn hierbij voor de Gemeente belangrijk. In het kader van duurzaamheid vindt 

gemeente zero-emissie vervoer belangrijk en wil ze de inzet van tweedehands Trapliften 

stimuleren. Van de Inschrijver wordt voorts verwacht dat hij zich conformeert aan het 

gedigitaliseerde en geüniformeerde digitale bestelproces van de gemeente.  

 

De inkoopfunctie van de gemeente Amsterdam heeft als doel maximale maatschappelijke 

toegevoegde waarde te realiseren tegen marktconforme condities door de inzet van externe 

partijen. Door het inschrijven op deze Opdracht geeft Inschrijver aan deze doelstelling te 

ondersteunen. Zie voor meer informatie over de beleidsdoelstellingen van de gemeente 

Amsterdam en hoe inkoop binnen Amsterdam georganiseerd is, het ‘Inkoop en 

Aanbestedingsbeleid van de Gemeente Amsterdam’ zoals gepubliceerd op 

www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/ 

 

Wet- en regelgeving evenals beleid kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomsten 

wijzigen. De alsdan vigerende wet- en regelgeving en beleid zijn leidend bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst.  

 

De inkoop van Trapliften is een taak die binnen de gemeente Amsterdam ter uitvoering is 

neergelegd bij directie Onderwijs, Jeugd en Zorg.   

 

In hoofdstuk 5 van deze Leidraad is de gedetailleerde omschrijving van de Opdracht en de daaraan 

gestelde Eisen opgenomen.  

 

 

Fusie Weesp 

Op 26 maart 2018 heeft de gemeente Weesp (circa 19.000 inwoners) besloten om naar aanleiding 

van de uitslag van een raadgevend referendum een ambtelijke fusie-traject in te zetten met de 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
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gemeente Amsterdam. Sinds 1 juni 2019 zijn de ambtenaren van de gemeente Weesp overgegaan 

naar de gemeente Amsterdam en sindsdien verricht de gemeente Amsterdam de dienstverlening 

voor de gemeente Weesp waarbij er een centrum-gastgemeenteregeling is overeengekomen. De 

gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben begin 2020 ingestemd met het 

herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam. Het is de bedoeling dat met de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 deze herindeling een feit is en Weesp onderdeel wordt 

van de gemeente Amsterdam. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Hierop vooruitlopend 

heeft Weesp het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van Amsterdam van toepassing verklaard op 

Weesp. Meer informatie over de gemeentelijke herindeling is te vinden op: 

www.weesp.amsterdam.nl. Een optie om de in deze Aanbesteding uit te vragen dienstverlening 

uit te breiden naar de gemeente Weesp is daarom uitdrukkelijk een onderdeel van de in de markt 

te zetten opdracht.   

 

 

1.1.1 Opdracht in de vorm van een Raamovereenkomst 
 

De Gemeente is voornemens om voor deze Opdracht een Raamovereenkomst (Bijlage 1) te sluiten 

met drie Opdrachtnemers. Na het sluiten van de Raamovereenkomst kan de Gemeente Nadere 

Opdrachten bij Opdrachtnemer plaatsen onder de in de Raamovereenkomst genoemde 

voorwaarden. De verstrekking van Nadere Opdrachten vindt plaats conform of in het kader van de 

Beschikkingen die zijn afgegeven door de indicatieadviescommissie. Zie het Programma van Eisen 

voor een beschrijving van dit proces. De Raamovereenkomst kent geen afnamegarantie voor de 

Opdrachtnemer. De Gemeente behoudt zich het recht voor om geen Nadere Opdrachten te 

verstrekken.  

 

 

1.1.2 Toepasselijke algemene voorwaarden 
 

Op de in paragraaf 1.1.1 bedoelde Raamovereenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten van de Gemeente Amsterdam d.d. 27 mei 2020, KvK 34366966, 

 (Bijlage 2) van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de Inschrijver gehanteerde 

algemene of specifieke voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

 

1.1.3 Duur Raamovereenkomst 
 

De Gemeente is voornemens de Raamovereenkomst voor de duur van drie jaar af te sluiten, met 

de mogelijkheid om eenmaal met één jaar te verlengen.  

 

Reeds verstrekte Nadere Opdrachten lopen door na het einde van de Raamovereenkomst. Een 

Nadere Opdracht voor van een all-in onderhoudscontract eindigt van rechtswege als de Traplift is 

verwijderd én de Opdrachtnemer niet meer verplicht is om de Traplift tussentijds te vervangen. De 

verplichting om de Traplift tussentijds te vervangen vervalt nadat de gegarandeerde economische 

levensduur van acht jaar, gerekend vanaf het moment van plaatsing van de Traplift bij de huidige 

Cliënt door Opdrachtnemer, is overschreden.  
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Overige verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de 

Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst bestaan. Tot 

de verplichtingen behoren in ieder geval - maar niet limitatief - geschillenbeslechting, forumkeuze 

en toepasselijk recht. 

 

 

1.1.4 Raming waarde van de Opdracht en verdeling in kavels 
 

De totale uitgaven van de Gemeente aan Trapliften bedragen ruim € 2 miljoen per jaar exclusief 

BTW en inclusief het all-in onderhoud. Dit is gebaseerd op de levering van levering van ongeveer 

450 Trapliften per jaar en het onderhoud aan het volledige thans uitstaande Trapliftenpark in 

Amsterdam. De Gemeente heeft momenteel ongeveer 1.500 uitstaande Trapliften in onderhoud. 

De verwachting is dat het aantal Trapliften dat op grond van deze Opdracht in onderhoud zal zijn, 

gemiddeld 1.000 per jaar zal zijn, rekening houdend met een geleidelijke in- en uitfasering van 

deze Opdracht voor wat betreft de onderhoudscontracten. Het reeds uitstaande trapliftenpark 

komt voor wat betreft het onderhoud immers niet onder deze Opdracht te vallen. In combinatie 

met de maximale contractduur van vier jaar is de maximale opdrachtwaarde van deze Opdracht 

daarmee € 9 miljoen voor de gehele duur van de Raamovereenkomst die op basis van deze 

Opdracht wordt gesloten. 

 

Dit betreft een indicatie, op basis van een spendanalyse van de huidige overeenkomst van de 

afgelopen vier jaren. Aan deze indicatie kunnen door de Inschrijver geen rechten worden ontleend. 

De maximale opdrachtwaarde is opgenomen vanwege de wettelijke plicht daartoe en dient niet 

als budgettair kader te worden geïnterpreteerd door Inschrijvers.   

 

De Gemeente verdeelt de totale waarde van de Opdracht in drie kavels, gerekend over de waarde 

van de te Leveren Trapliften en de all-in onderhoudscontracten per jaar.  

 

 

  omvang kavel 

geschatte opdrachtwaarde per jaar 

(exclusief BTW, peiljaar 2020) 

kavel 1 50% € 1.125.000 

kavel 2 35% € 787.500 

kavel 3 15% € 337.500 

 

Hoewel uiteindelijk wordt gekeken naar de totale waarde van de Opdracht over de gehele 

contractperiode, zal worden gestreefd om per maand Nadere Opdrachten conform de 

kavelverdeling toe te wijzen. Opdrachtgever zal de werking van de kavelverdeling monitoren aan 

de hand van de gemeentelijke data en daar waar nodig per kwartaal bijsturen. Zie ook eis 127 van 

het Programma van Eisen (Hoofdstuk 5).  

 

Indien één van de Opdrachtnemers niet in staat is om de Nadere Opdracht uit te voeren behoudt 

de Gemeente het recht om de Nadere Opdracht toe te wijzen aan één van de andere 

gecontracteerde Opdrachtnemers.  
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De Gemeente kan besluiten om over een Nadere Offerte een second opinion aan te vragen bij een 

onafhankelijke deskundige. Als het verschil tussen de prijs van de Opdrachtnemer en het advies 

van deze onafhankelijke deskundige groter is dan 5 %, waarbij de offerte van de Opdrachtnemer 

hoger is, dan krijgt Opdrachtnemer de gelegenheid om een gewijzigde Nadere Offerte aan te 

bieden. Als het verschil groter blijft dan 5 %, dan mag de Gemeente uitwijken naar een andere 

gecontracteerde Opdrachtnemer, waarbij indien nodig ook de kavelverdeling mag worden 

losgelaten. 

 

Echter, in principe worden bovengenoemde situaties meegenomen in de kavelverdeling.  

 

Indien een Opdrachtnemer zich gedurende de contractperiode terugtrekt, behoudt de Gemeente 

het recht om de desbetreffende kavel in gelijke delen te verdelen onder de andere 

Opdrachtnemers, of, indien dat niet mogelijk blijkt, deze kavel onderhands aan een andere partij 

te gunnen voor de resterende contracttermijn.  

 

 

1.2 Gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
 

Bij inkopen en aanbesteden worden gemeenschapsgelden ingezet. Amsterdam heeft de 

verantwoordelijkheid om deze gelden op een rechtmatige, effectieve, efficiënte en integere wijze 

te besteden. Daaruit volgt de volgende missie:  

 

De Amsterdamse inkoopfunctie ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke 

organisatieonderdelen om hun strategische doelen te bereiken door op de leveranciersmarkt 

maatschappelijke toegevoegde waarde tegen de meest optimale voorwaarden te realiseren en 

daardoor meer te kunnen doen met het geld van de burger. Om dit doel te bereiken zijn er 

uitgangspunten geformuleerd:  

 

• Maximale maatschappelijke toegevoegde waarde voor een marktconforme prijs  

• Rechtmatigheid  

• Professioneel en goed opdrachtgeverschap  

• Optimalisatie van ketenkosten  

• Samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen  

 

Hierbij moet een balans worden gevonden tussen beschikbare budgetten, in de markt beschikbare 

oplossingen, de door de organisatie uit te voeren taken en de gestelde (beleids)doelen. Genoemde 

uitgangspunten zijn uitgewerkt in beginselen of beleidsdoelstellingen  

 

 

1.2.1 Informatie over de gemeente Amsterdam als opdrachtgever 
 

De Gemeente Amsterdam opereert in een snel veranderende omgeving met een grote 

complexiteit. Dat vraagt om een verantwoordelijke, flexibele overheid die luistert, handelt, levert. 



 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

11/69 

De Gemeente moet dus in staat zijn snel, wendbaar en adequaat in te spelen op wat de stad 

dagelijks vraagt, zowel grootstedelijk als in de buurt. De doelstelling van de Gemeente is om een 

effectieve overheid te zijn, die verantwoordelijkheid neemt maar ook burgers en ondernemers de 

ruimte geeft om te groeien. Al het handelen van de Gemeente staat in het teken van de 

Amsterdammers en het publieke belang.  

 

Daarnaast heeft de Gemeente een aantal beleidsuitgangspunten vastgesteld die van toepassing 

zijn bij het aanbesteden van haar opdrachten. De volgende paragrafen beschrijven deze 

beleidsuitgangspunten in het kort. Voor meer informatie over het specifieke beleidsuitgangspunt 

verwijst de Gemeente naar de desbetreffende website. De specifieke eisen en voorwaarden, zoals 

deze voortvloeien uit de beleidsuitgangspunten en die gelden voor de manier waarop de Opdracht 

door Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd, zijn concreet opgenomen in het Programma van 

Eisen of in de Raamovereenkomst. 

 

 

1.2.2 Social Return  
 
De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het ‘gewone’ 
rendement, ook sociale winst (return) moet opleveren. Daarom vraagt de gemeente haar 
Opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, of aan andere sociale opgaven in de stad.  

Voor meer informatie over het Social Return beleid van de gemeente Amsterdam, en de 

Doelgroep die valt onder Social Return zie: www.amsterdam.nl/socialreturn. 

 
Het Bureau Social Return 

Bureau Social Return adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en Opdrachtnemers 

van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van Social Return. Ook is Bureau 

Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van Social 

Return verplichtingen van Opdrachtnemers. 
 
 

1.2.3 Duurzaamheid en milieu  
 

Het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid is verwoord in “de Agenda Duurzaamheid”. De pijlers 

richten zich op duurzame innovatie, circulaire economie, materialen en consumenten, klimaat en 

energie en mobiliteit. Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/duurzaam. Voor deze 

Opdracht zoekt de Gemeente nadrukkelijk Opdrachtnemers die zich richten op hergebruik van 

Trapliften, onderdelen en (verpakkings)materialen.   

 

 

 

 

 

1.2.4 Inclusie, diversiteit en anti-discriminatie 
 

http://www.amsterdam.nl/socialreturn
http://www.amsterdam.nl/duurzaam


 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

12/69 

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om een inclusieve en diverse organisatie te zijn. De 

gemeente gaat uitsluiting en discriminatie actief tegen. De gemeente verwacht van ook partners 

waarmee zij samenwerkt een actieve opstelling op het gebied van inclusie, diversiteit en anti-

discriminatie. Voor deze Opdracht zoekt de Gemeente Opdrachtnemer die bij de levering van 

trapliften aan Amsterdamse Cliënten rekening houden met de grote diversiteit aan culturele 

achtergronden bij Amsterdamse Cliënten. Zie ter verdere oriëntatie subgunningscriterium 1 

(paragraaf 6.2.2.2) 

 

 

1.2.5 Midden en kleinbedrijf (MKB) 
 

De gemeente Amsterdam wil recht doen aan het belang van MKB-bedrijven en zij wil, voor de 

economie en leefbaarheid van de stad, ook mogelijkheden bieden aan Regionale bedrijven. Per 

traject wordt door de Gemeente een afweging gemaakt hoe deze mogelijkheden worden 

gecreëerd ten opzichte van mogelijke risico’s voor de bedrijfsvoering. Zie voor meer informatie het 

inkoopbeleid zoals gepubliceerd op www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/ 

 

In deze Aanbesteding is geen omzeteis gesteld. De Opdracht is verdeeld in drie kavels. Het is 

Inschrijvers toegestaan om in combinatie een Inschrijving in te dienen of gebruik te maken van één 

of meer Onderaannemers.  

 

 

1.2.6 Evaluatie 
 

De Gemeente zal bij de uitvoering van deze Opdracht de resultaten en de overige prestaties van 

Opdrachtnemer evalueren. De Gemeente legt de frequentie en de wijze waarop de metingen 

zullen plaatsvinden vast in de Raamovereenkomst. In ieder geval zal er een eindevaluatie van de 

Opdracht door de Gemeente plaatsvinden bij het eindigen van de Opdracht. Zie ook het 

Programma van Eisen voor een uitwerking hiervan, bij de onderdelen contractmanagement 

(paragraaf 5.2.16) en evaluatie van de opdracht, (paragraaf 5.3). 

 

 

1.2.7 Integriteit  
 

Op deze Aanbesteding en de daaruit voorvloeiende Overeenkomst(en) is de Beleidsregel 

Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen “BIO”, van toepassing. De BIO is op internet te 

vinden en te downloaden op: 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/ 

 

Verdere informatie over de BIO en de integriteitsscreening staan in paragraaf 2.9.5 opgenomen.  

 

 

1.2.8 Privacy / bescherming van persoonsgegevens 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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De Gemeente en in bepaalde gevallen haar opdrachtnemers verwerken voor de uitvoering van 

verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of 

indirect zijn te herleiden tot natuurlijke personen. De regels over het verwerken van 

persoonsgegevens zijn o.a. vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(‘AVG’), welke van toepassing is. Hieronder valt ook de meldplicht datalekken.  

 

Opdrachtnemer wordt op grond van deze opdracht gekwalificeerd als 

verwerkingsverantwoordelijke. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is daarom niet aan 

de orde. Wel zijn in het Programma van Eisen (zie Hoofstuk 5 van deze Leidraad) en de 

Raamovereenkomst voorwaarden opgenomen om de bescherming van persoonsgegevens te 

borgen.   
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2 De procedure 
 

2.1 Aanbestedingsprocedure en Planning 
 

De Gemeente heeft ervoor gekozen om de Opdracht aan te besteden middels een Europese 

Openbare procedure.  

 

2.1.1 Marktverkenning 
 

De Gemeente heeft een marktverkenning gehouden om zich op de hoogte te stellen van de 

gebruikelijke standaarden, branche-specifieke zaken, de meeste geschikte 

aanbestedingsprocedure et cetera. Deze marktverkenning heeft ertoe bijgedragen dat deze 

Leidraad, in de ogen van de Gemeente, goed aansluit op de mogelijkheden van de markt. In het 

kader van marktverkenning is onderzoek verricht naar leveranciers van Trapliften via internet en 

raadpleging van het handelsregister en/of de leverancier zelf. Ook zijn aanbestedingen van 

Trapliften van andere aanbestedende diensten bestudeerd.  

 

De Gemeente heeft de resultaten en conclusies van deze marktverkenning in de keuze voor de 

opzet, inhoud en vormgeving van deze Leidraad meegenomen. De geconsulteerde marktpartijen 

hebben geen inzage gehad in deze Leidraad, noch hebben zij inzicht gekregen in de gekozen 

uitgangspunten. 

 

 

2.1.2 Planning 
 

De Planning van deze aanbestedingsprocedure is als volgt: 

 

 Activiteit week/datum 

1. datum aankondiging van deze Aanbesteding op 

aanbestedingsplatform Negometrix 

9 maart 2021 

2. Uiterste datum voor het indienen van vragen voor eerste de Nota 

van Inlichtingen 

23 maart 2021 

3. Publiceren eerste Nota van Inlichtingen op Negometrix  6 april 2021 

4. Uiterste datum voor het indienen van vragen voor tweede Nota van 

Inlichtingen 

14 april 2021 

5. Publiceren tweede Nota van Inlichtingen op Negometrix 22 april 2021 

6.  Uiterlijke inschrijvingsdatum  7 mei 2021, 16.00 uur 

7.  Mededeling Gunningsbeslissing en verzenden proces verbaal van 

gunning door Gemeente 

26 mei 2021 

8.  Einde standstillperiode 17 juni 2021 

9. Afsluiten Raamovereenkomst 22 juni 2021 

10. Start dienstverlening 1 juli 2021 
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Deze Planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 

 

2.2 Lead Buyer en Contactpersoon van deze aanbesteding 
 

Deze Aanbesteding wordt georganiseerd door de Gemeente Amsterdam onder leiding van 

leadbuyer Sociaal (= Directie Inkoop en Subsidies Sociaal, Afdeling Inkoop en 

Contractmanagement), in opdracht van de Directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, Afdeling Zorg. 

Laatstgenoemde zal de feitelijk afnemer zijn onder de Raamovereenkomst met Opdrachtnemer. 

 

De Contactpersoon voor alle vragen, klachten en opmerkingen in het kader van deze 

Aanbesteding is Annette Hesemans. Alle communicatie in en over deze aanbestedingsprocedure 

verloopt uitsluitend via de berichtenmodule van Negometrix. 

 

Het is niet toegestaan om vanaf de datum van publicatie van deze Aanbesteding contact op te 

nemen met andere medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze Aanbesteding. Bij 

overtreding van deze regel, kan de Gemeente besluiten de Inschrijver van verdere deelname aan 

deze Aanbesteding uit te sluiten. Het is wel toegestaan contact op te nemen met medewerkers 

van de gemeente Amsterdam ten behoeve van het opvragen van referenties, waarbij de 

Gemeente Opdrachtgever is. 

 

 

2.3 Beoordelingsteam 
 

De Gemeente heeft een Beoordelingsteam samengesteld. De inkoper treedt op als objectief 

procesbegeleider van het Beoordelingsteam. Het Beoordelingsteam kent vertegenwoordigers uit 

de volgende disciplines en/of functies: 

 

 Producteigenaar Trapliften, medewerker van de Gemeente; 

 Contractmanager Trapliften, medewerker van de gemeente.  

 Medewerker dagelijkse uitvoering Trapliften, tevens inhoudsdeskundige, medewerker van 

de Gemeente. 

 

Dit betreft een indicatief uitgangspunt. De gemeente Amsterdam kan de samenstelling van het 

Beoordelingsteam wijzigen. Het Beoordelingsteam kan voor de beoordeling van delen van de 

ingediende informatie het advies inwinnen van (een) (externe) deskundige(n).  

 

 

2.4 Nota van Inlichtingen  
 

De Gemeente beantwoordt de door Ondernemers gestelde vragen door middel van het publiceren 

van twee Nota’s van Inlichtingen op Negometrix. Voor de tweede Nota van Inlichtingen kunnen 

uitsluitend verdiepende vragen worden gesteld over de gestelde vragen en gegeven antwoorden 

uit de eerste Nota van Inlichtingen. Vragen die in de tweede Nota van Inlichtingen gesteld worden 
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die geen betrekking hebben op hetgeen is gepubliceerd in de eerste Nota van Inlichtingen, zullen 

uitsluitend beantwoord worden indien de gemeente oordeelt dat de beantwoording van deze 

vragen van essentieel belang is.  

 

Indien een Ondernemer het niet eens is met een artikel in de Raamovereenkomst of de Algemene 

Inkoopvoorwaarden kan hij, slechts op detailniveau, gemotiveerd en voorzien van een alternatief, 

een verzoek tot afwijking indienen. De Gemeente beoordeelt dit alternatief en geeft in de Nota 

van Inlichtingen een antwoord dat bindend is voor alle Ondernemers en Inschrijvers.  

 

De sluitingsdatums voor het stellen van vragen en de datum voor het publiceren van de Nota’s van 

Inlichtingen op Negometrix zijn opgenomen in de Planning.  

 
 
2.5 Rechtsbescherming 
 

2.5.1 Opmerkingen, suggesties of klachten 
 

Indien Ondernemer opmerkingen, suggesties of klachten met betrekking tot de Aanbesteding 

heeft, dient hij deze in bij de Contactpersoon. Het indienen van opmerkingen, suggesties of 

klachten heeft geen opschortende werking ten aanzien van deze aanbesteding.  

 

U kunt gemotiveerd een klacht over de handelswijze van de Gemeente in deze 

aanbestedingsprocedure indienen. De Gemeente en u voorkomen daarmee dat zaken die in 

onderling overleg kunnen worden opgelost, onnodig aan de rechter worden voorgelegd. De 

behandeling van de klacht geschiedt door één of meer personen die niet direct betrokken zijn 

geweest bij de voorbereiding en/of uitvoering van de aanbestedingsprocedure, waar de klacht 

betrekking op heeft. 

 

Een verzoek tot het verkrijgen van inlichtingen over de inhoud van de Aanbestedingsdocumenten 

of –procedure beschouwen we niet als een klacht. Een verzoek om inlichtingen heeft een neutraal 

karakter en is gericht op verduidelijking. Vragen en verzoeken gericht op verduidelijking dienen 

conform paragraaf 2.4 van deze Leidraad tijdig ingebracht te worden in het kader van de Nota van 

inlichtingen. 

 

Procedure klacht 

Stap 1: Klager 

U kunt uw klacht indienen door te mailen naar inkoopsociaal@amsterdam.nl of 

Klachtensociaal@amsterdam.nl. Daarbij maakt u duidelijk waarover u klaagt en op welke wijze 

volgens u het knelpunt kan worden verholpen. De klacht bevat verder: 

• datum van indiening 

• naam, vestigingsplaats en handelsregisternummer van de klager; 

• naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van de contactpersoon bij klager; 

• titel en kenmerk van de aanbestedingsprocedure waarop de klacht betrekking heeft; 

• naam- en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij de gemeente Amsterdam 

mailto:inkoopsociaal@amsterdam.nl
mailto:Klachtensociaal@amsterdam.nl


 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

17/69 

voor de aanbestedingsprocedure waarop de klacht betrekking heeft. 

 

Stap 2: Klachtenmeldpunt Amsterdam 

Het Klachtenmeldpunt bevestigt binnen twee (2) Werkdagen de ontvangst van de klacht en 

onderzoekt vervolgens, aan de hand van de door de klager en de Gemeente aanvullend verstrekte 

gegevens, of de klacht terecht is. 

 

Het Klachtenmeldpunt neemt het onderzoek voortvarend ter hand. Het indienen van een klacht 

zet de aanbestedingsprocedure niet stil. Wel staat het de Gemeente vrij om al dan niet te besluiten 

tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. Het Klachtenmeldpunt streeft ernaar binnen 10 

kalenderdagen na ontvangst van de klacht een besluit te nemen en mede te delen. 

Het Klachtenmeldpunt Amsterdam  brengt advies uit aan de Gemeente. In het advies wordt 

gemotiveerd aangegeven of het Klachtenmeldpunt Amsterdam de klacht gegrond, gedeeltelijk 

gegrond of ongegrond acht. Het is vervolgens aan de Gemeente om, met in achtneming van het 

advies van het Klachtenmeldpunt, te beslissen over de klacht. 

 

Wanneer de Gemeente tot de conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de 

Gemeente corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de Gemeente dit zo 

spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de klager. Ook de andere (potentiële) Inschrijvers worden op 

de hoogte gesteld. 

 

Onder een Klager verstaan we alle partijen die belang hebben bij een specifieke inkoopprocedure, 

zoals geïnteresseerde Ondernemers, Onderaannemers van (potentiële) Inschrijvers, 

brancheorganisaties et cetera. 

 

Wanneer de Gemeente na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, dan 

wijst ze de klacht gemotiveerd af en bericht de Klager. Daarbij zal Klager geïnformeerd worden 

over verdere mogelijkheden om zijn klacht kenbaar te maken. 

 

Stap 3: Commissie van Aanbestedingsexperts 

Als een beslissing van de Gemeente naar het oordeel van de Klager daartoe aanleiding geeft of 

uitblijft, dan kan de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden voorgelegd. De 

Commissie komt met een onafhankelijk advies of bemiddelt tussen de partijen. In verband met de 

langlopende termijn heeft de behandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts geen 

schorsende werking. Het staat de Gemeente vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de 

aanbestedingsprocedure. 

 

Zie voor meer informatie https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/ en 

https://www.pianoo.nl/nl  

 

 

2.5.2 Tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden 
 

De Gemeente heeft de aanbestedingsstukken met zorg opgesteld. Mocht de Ondernemer 

desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de Ondernemer 

https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
https://www.pianoo.nl/nl
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de Contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk – in ieder geval voor het moment van Inschrijving - 

per e-mail op de hoogte te stellen op straffe van rechtsverwerking. De Inschrijver kan zich na het 

indienen van zijn Inschrijving niet beroepen op niet tijdig gemelde tegenstrijdigheden en/of 

onvolkomenheden.  

 

2.5.3 Geschillen 
 

2.5.3.1 Nederlands recht  

 

Op eventuele geschillen naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure, de gunning en de 

Raamovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

2.5.3.2 Rechtsbescherming en opschortende termijn  

 

Indien een Ondernemer zich niet kan verenigen met de inhoud van de aanbestedingstukken, de 

beantwoording van vragen in het kader van nota’s van inlichtingen of de reactie van de Gemeente 

op klachten van Ondernemer, dient Ondernemer voor het in paragraaf 2.1.2 bedoelde 

inschrijvingsmoment een kort geding aanhangig te maken.  

 

Indien een Inschrijver rechtsmaatregelen wil treffen tegen de Gunningsbeslissing van de 

Gemeente, dient de Inschrijver binnen twintig kalenderdagen na de dag van verzending van de 

Gunningsbeslissing, door betekening van een dagvaarding een kort geding bij de Rechtbank in 

Amsterdam aanhangig te hebben gemaakt. Een kopie van de dagvaarding dient zo snel mogelijk 

aan de contactpersoon van deze Aanbesteding te worden gemaild. Indien niet binnen twintig 

kalenderdagen na de dag van verzending van de Gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is 

gemaakt, kan de Gemeente overgaan tot het sluiten van de Raamovereenkomst. Inschrijvers 

kunnen na het verstrijken van de opschortende termijn van twintig kalenderdagen geen 

rechtsmaatregelen meer treffen ten aan zien van de Gunningsbeslissing van de Gemeente.  

 
 
2.6 Onkostenvergoeding 
 

De Gemeente vergoedt geen kosten die verband houden met het indienen van een Inschrijving. 

 

 

2.7 Vertrouwelijkheid en publiciteit 
 

De Gemeente gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de Inschrijver. De Ondernemers en de 

Inschrijvers mogen de gegevens die de Gemeente hen in verband met deze Leidraad ter 

beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De Ondernemers en de 

Inschrijvers dienen vertrouwelijk om te gaan met de door de Gemeente verstrekte informatie. 

Inschrijvers zullen geen publiciteit aan deze Aanbesteding of een mogelijke gunning geven, anders 

dan na schriftelijke toestemming van de Gemeente. 
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2.8 Akkoordverklaring voorschriften en Aanbestedingsdocumenten 
 

Door het doen van een Inschrijving verklaart Inschrijver dat: 

1. hij akkoord gaat met alle in deze Aanbestedingsleidraad vastgestelde (vorm)voorschriften  

en  het Programma van Eisen 

2. hij akkoord gaat met de bij de Aanbestedingsleidraad gevoegde model 

Raamovereenkomst (Bijlage 1) en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente 

Amsterdam (Bijlage 2) 

3. hij ermee akkoord gaat dat de Gemeente zich het recht voorbehoudt om in een latere fase 

alsnog te verzoeken binnen tien dagen officiële bewijsstukken/verklaringen te overleggen. 

Indien deze bewijsstukken niet overeenkomen met hetgeen in deze Inschrijving of in het 

formulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 3) is geschreven en/of 

verklaart, komt Inschrijver niet in aanmerking voor gunning, zonder enig recht op 

vergoeding van welke kosten dan ook 

 

 

2.9 Beoordelingsproces Inschrijving 
 

Alle door de Inschrijver gegeven informatie kan door de Gemeente worden gecontroleerd. Het 

verstrekken van onjuiste gegevens en het niet of te laat verstrekken van gegevens, alsmede het, 

na een verzoek daartoe van de Gemeente, niet meewerken aan de controle van de verstrekte 

gegevens, kan leiden tot uitsluiting. 

 

De Gemeente beoordeelt de Inschrijving op de volgende punten: 

1. Volledigheid en conform voorschriften 

2. Toets op de Geschiktheidseisen 

3. Toets op de minimumeisen van het Programma van Eisen 

4. Beoordeling van de Inschrijving aan de hand van de Gunningscriteria 

5. Verificatie en screening winnende Inschrijver 

 

 

2.9.1 Beoordeling op volledigheid en conform de voorschriften 
 

De Gemeente beoordeelt de Inschrijving op volledigheid. De Gemeente toetst de Inschrijving aan 

de voorschriften, zoals in deze Leidraad gesteld. Indien de Inschrijving onvolledig is of afwijkt van 

de voorschriften, beoordeelt de Gemeente of de Inschrijving mag worden aangevuld. Indien dat 

niet mogelijk is, kan de Gemeente besluiten de Inschrijving terzijde te leggen en niet verder in de 

beoordeling mee te nemen. Ook kan de Gemeente besluiten, indien de Inschrijving onder 

voorwaarden is gedaan, om deze terzijde te leggen en niet verder in de beoordeling mee te 

nemen. 
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2.9.2 Beoordeling op Geschiktheidseisen 
 

Om te bepalen welke Inschrijvers voor gunning van de Opdracht in aanmerking komen, beoordeelt 

de Gemeente in eerste instantie de Inschrijver op de Geschiktheidseisen, zoals omschreven in 

Hoofdstuk 4. De Gemeente controleert in het kader van artikel 2.101 en 2.102 van de 

Aanbestedingswet en aan de hand van het door de Inschrijver ingediende formulier Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument (UEA), de juistheid van de verstrekte gegevens en gevraagde 

andere bewijsstukken. 

 
 

2.9.3 Toets aan het Programma van Eisen  
 

Van de Inschrijvers die geschikt zijn bevonden, zoals beschreven in paragraaf 2.10.2, wordt 

beoordeeld of hun Inschrijving voldoet aan het Programman van Eisen (hoofdstuk 5). 

 

 

2.9.4 Beoordeling van de Inschrijving aan de hand van de Gunningscriteria 

en voornemen tot gunning van de Opdracht  
 

Indien de Inschrijver aan de Geschiktheidseisen voldoet en zijn Inschrijving volledig en conform de 

in de Leidraad gestelde voorschriften is opgesteld en voldoet aan de minimumeisen, komt zijn 

Inschrijving in aanmerking voor verdere beoordeling in het kader van de Gunningscriteria, zoals 

deze zijn gesteld in Hoofdstuk 6. De Gemeente beoordeelt aan de hand van deze criteria welke 

Inschrijving de winnende Inschrijving is. In paragraaf 6.2 is de beoordelingssystematiek 

beschreven. De Gemeente deelt het voornemen tot Gunning mee aan alle Inschrijvers en neemt 

een opschortende termijn als bedoeld in artikel 2.127 van de Aanbestedingswet van 20 dagen in 

acht. Indien tijdens de opschortende termijn Inschrijvers geen gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om tegen het voornemen tot Gunning de voorgeschreven rechtsmaatregelen in te 

stellen, kan de Gemeente overgaan tot het sluiten van de Raamovereenkomst met de winnende 

Inschrijver. 

 

 

2.9.5 Verificatiefase en screening winnende Inschrijver 
 

In de verificatiefase wordt door de Gemeente bij de Inschrijver(s) aan wie de Opdracht is gegund, 

alle bewijsstukken opgevraagd zoals genoemd in hoofdstuk 4. De Inschrijver komt niet voor 

definitieve gunning van de Opdracht in aanmerking indien uit deze bewijsstukken blijkt dat de 

Inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen. Een nader verificatiegesprek kan onderdeel 

uitmaken van deze fase. 

 

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit 

De middelen waarover de gemeente Amsterdam beschikt voor de uitvoering van haar publieke 

taken zijn ‘van ons allemaal’. De gemeente dient zorgvuldig met deze middelen om te gaan en 

ervoor te zorgen dat deze middelen zo goed mogelijk besteed worden. Integriteit staat een 
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kernwaarde voor de gemeente. Uitgangspunt voor de gemeente is de integriteit van de eigen 

organisatie waarborgen én te voorkomen dat niet-integere partijen worden gefaciliteerd in hun 

activiteiten door middel van het aangaan of laten voortbestaan van overeenkomsten tussen deze 

partijen en de Gemeente. Voor de uitvoering van haar integriteitsbeleid heeft de gemeente onder 

meer de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Zie voor meer informatie:  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/  

De BIO is van toepassing op alle privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, dus ook 

op deze Aanbesteding en de Raamovereenkomst. Door het indienen van een Inschrijving verklaart 

de Inschrijver (i) kennis te hebben genomen van de BIO en (ii) akkoord te zijn met de BIO, (iii) in te 

stemmen met het uitvoeren van de integriteitsscreening, als onderdeel van de 

aanbestedingsprocedure, en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. 

Ook stemt de Inschrijver in met het op grond van de BIO op te nemen van de integriteitsclausule in 

de mogelijke te sluiten Raamovereenkomst, en dus ook een eventuele tussentijdse 

integriteitsscreening van de contractspartij van de gemeente gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst, en de eventuele gevolgen daarvan. Tevens stemt de Inschrijver in met het 

eventueel screenen van Onderaannemers en (toe)leveranciers en zal hij medewerking verlenen 

aan deze screening.  

 

De screening als onderdeel van de aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden aan de hand van 

onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en 

stukken die (op nader verzoek) door Ondernemer worden aangeleverd alsmede op basis openbare 

en gesloten bronnen. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek 

worden uitgevoerd door de gespecialiseerde screeningsafdeling van de gemeente (de 

Screeningsunit). In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat er een 

Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de 

Inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het 

Bibob-advies kan ertoe leiden dat een Inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte 

en/of facultatieve Uitsluitingsgronden of dat extra bewakingsmaatregelen in de naar aanleiding 

van deze Aanbesteding te sluiten Raamovereenkomst worden opgenomen. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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2.9.6 Stopzetten Aanbesteding 
 

De Gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbestedingsprocedure stop te zetten 

of de Gunning in te trekken. In deze gevallen kan de Gemeente beslissen om op grond van het 

proportionaliteitsbeginsel of de redelijkheid en billijkheid een deel van de kosten van 

Ondernemers of Inschrijvers te vergoeden. Indien in het kader van deze aanbestedingsprocedure 

geen, geen geschikte of aanvaardbare Inschrijvingen zijn ingediend, is de Gemeente gerechtigd 

om volgens artikel 2.30 en 2.32 van de Aanbestedingswet, de procedure te beëindigen zonder de 

Opdracht te gunnen.  

 

De Gemeente kan in die gevallen ook overschakelen op de procedure van gunning via 

onderhandelingen, afhankelijk van de omstandigheden, eventueel met voorafgaande 

bekendmaking van een aankondiging van Opdracht. 
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3 Voorschriften bij de Aanbesteding 
 

 

3.1.1 Wijze van indiening digitaal via Negometrix 
. 

Het indienen van een Inschrijving kan uitsluitend door deze voor vrijdag 7 mei 16 uur te uploaden 

via Negometrix. Inschrijvingen die na bovengenoemde datum en tijd worden ontvangen (in de 

digitale kluis), worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van uw Inschrijving ontvangt u 

een ontvangstbevestiging per melding op deze site.  

 

 

3.1.2 Indieningsvoorschriften ten aanzien van de Inschrijving 
 

Bij het indienen van de Inschrijving gelden de volgende vormvoorschriften:  

1. De Inschrijving dient gebaseerd te worden op deze Leidraad, de publicatie op Negometrix 

en de Nota van Inlichtingen. 

2. De Inschrijving  en alle eventuele bijbehorende documenten en bijlagen dienen 

rechtsgeldig ondertekend, uitsluitend te worden ingediend via Negometrix 

https://www.negometrix.com/nl/inloggen/   

3. Bij de Inschrijving dient Inschrijver gebruik te maken van het bijgeleverde prijzenblad 

(Bijlage 4) en de bijgeleverde invulformulieren. Van deze formulieren mag Inschrijver niet 

afwijken. In de Inschrijving zijn alle kosten voor de gevraagde leveringen en diensten 

opgenomen. Inschrijver kan zich na uitbrengen van de Inschrijving en gedurende de 

looptijd van de Raamovereenkomst niet beroepen op nog niet berekende kosten of extra 

kosten. 

4. De Inschrijving dient volledig en overzichtelijk te zijn opgesteld. Alle gevraagde informatie 

moet worden verstrekt en de Inschrijving dient antwoorden te bevatten op alle vragen.  

5. De Inschrijving dient onvoorwaardelijk, volledig en consistent te zijn. Mocht blijken dat er 

informatie wordt gemist of dat de verstrekte informatie niet consistent is met de 

corresponderende documentatie en/of bijlagen, of afwijkt van nadere informatie die 

ingewonnen wordt bij de Inschrijver, van algemeen bekende marktinformatie of van 

andere betrouwbare informatie, dan kan de Inschrijving worden uitgesloten van de 

procedure. 

6. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een Inschrijving niet in behandeling te 

nemen als deze niet onvoorwaardelijk is, als niet alle gevraagde gegevens aangeleverd 

zijn of als de wijze van aanbieden afwijkt van hetgeen is voorgeschreven in deze 

paragraaf. 

 

 

3.1.3. Gebruik prijzenblad  
 

Bij deze Aanbesteding hoort een prijzenblad (Bijlage 4). Hieronder wordt uitgelegd hoe deze 

Bijlage ingevuld dient te worden:  

1. Inschrijver vult op beide bladen van het prijzenblad links bovenaan zijn naam in; 

https://www.negometrix.com/nl/inloggen/
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2. Inschrijver vult op het blad ‘Referentieprijs’ in de kolom ‘Prijs’ (= groene kolom) de Prijs in 

die hij aanbiedt voor elk product. Het bestand rekent vervolgens automatisch de totale 

fictieve inschrijfprijs uit (onderaan het bestand in geel). Inschrijver dient alle gevraagde 

Prijzen volledig in te vullen met gebruikmaking van dit prijzenblad; 

3. Inschrijver kruist op het blad ‘Referentieprijs’ tevens aan:  

a. Het percentage Tweedehands Trapliften dat hij gaat leveren. Zie ter oriëntatie 

ook subgunningscriterium 3 (paragraaf 6.2.2.3).   

b. Vanaf welk moment hij het vervoer in het kader van de Opdracht zero 

emissie/uitstootvrij gaat uitvoeren. Zie ter oriëntatie ook subgunningscriterium 4 

(paragraaf 6.2.2.4).  

4. Inschrijver slaat zijn prijzenblad vervolgens op in Excel format en levert het in Excel format 

aan via negometrix https://www.negometrix.com/nl/inloggen/ ; en 

5. Tot slot dient het prijzenblad te worden opgeslagen in pdf en rechtsgeldig ondertekend 

eveneens te worden ingediend via negometrix.  

Het niet volledig invullen van deze Bijlage, het aanbrengen van wijzigingen of het doen van 

aanvullingen in de prijzenbladen kan leiden tot het uitsluiten van de Inschrijving. De prijsopgave 

dient in Euro’s en exclusief BTW te geschieden.  

 

 

3.1.4 Formulier Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
 

Voor deelname aan deze Aanbesteding is het indienen van het formulier ‘Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument' (hierna ´UEA´) verplicht.  

 

Inschrijver dient een uitgeprint en vervolgens met natte handtekening in pen ondertekend en 

gescand exemplaar van het UEA bij zijn Inschrijving toe te voegen.  Een digitale ondertekening van 

minimaal het beveiligingsniveau II wordt geaccepteerd. 

 

Indien Inschrijver samen met een andere onderneming als combinatie of samenwerkingsverband 

inschrijft, dient elke partij apart het zelf ingevulde en ondertekende UEA bij de Inschrijving in te 

dienen.  

 

Indien Inschrijver ter voldoening aan de gestelde Geschiktheidseisen een beroep doet op een bij de 

opdracht te betrekken Onderaannemer, dan dient Inschrijver bij zijn Inschrijving eveneens een 

door betreffende Onderaannemer(s) ingevulde en ondertekend UEA in te dienen. 

 

Elk UEA dient te worden ondertekend door de daartoe blijkens het handelsregister 

vertegenwoordigingsbevoegde persoon of door iemand die over een door een 

vertegenwoordigingsbevoegde persoon afgegeven machtiging beschikt. 

 

Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het UEA hoeft de Inschrijver niet (alle)- 

officiële bewijsstukken te overleggen bij de Inschrijving. Na het versturen van de mededeling tot 

Gunning overlegt de Inschrijver die voor definitieve gunning in aanmerking komt, de officiële 

bewijsstukken binnen tien dagen na een verzoek van de Gemeente. Indien deze bewijsstukken niet 

https://www.negometrix.com/nl/inloggen/
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overeenkomen met wat in de UEA is verklaard, kan de Gemeente besluiten de Inschrijving, indien 

daartoe aanleiding bestaat, alsnog terzijde te leggen.  

 

 

3.1.5 Beroep op derden 
 

Indien de Inschrijver voor enige geschiktheidseis als bedoeld in Hoofdstuk 4 een beroep moet doen 

op inbreng van derden, zoals de holding, de moedermaatschappij of een Onderaannemer, dan 

toont Inschrijver in zijn Inschrijving aan dat hij een beroep op deze derde kan doen. De Inschrijver 

vermeldt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument met welke derden hij een beroept 

doet. Inschrijver dient voor derden waar een beroep op wordt gedaan tevens het ingevulde en 

ondertekende UEA in te dienen.  

 

Deel V van het UEA over beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden hoeft Inschrijver 

niet in te vullen.  

 

 

3.1.6 Combinatie en Onderaanneming  
 

Combinatie 

Een combinatie van Ondernemers als Inschrijver is toegestaan. De combinatie (hierna: de 

Inschrijver) dient een penvoerder aan te wijzen welke het aanspreekpunt zal zijn tijdens deze 

procedure. De penvoerder zal aangeven hoe de taakverdeling tijdens de contractperiode binnen 

de combinatie is geregeld. Ondernemers in een combinatie kunnen niet tevens apart of in een 

andere combinatie inschrijven indien de mededingingsregels worden overgeschreden. Indien de 

Ondernemer de mededingingsregels overschrijdt, zijn de betreffende Inschrijvingen ongeldig.  

 
 

Onderaanneming 

De Gemeente staat een samenwerking van de Inschrijver met een ander bedrijf, als 

Onderaannemer, voor het verrichten van de levering en diensten toe. De Inschrijver geeft namens 

de Onderaannemer in zijn Inschrijving in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan welk 

deel van de Opdracht door een Onderaannemer wordt uitgevoerd. De Inschrijver dient aan te 

tonen dat hij voor de Opdracht gebruik kan maken van de Onderaannemer en diens capaciteit. De 

Inschrijver blijft verantwoordelijk voor een juiste en complete afhandeling van de door hem 

aanvaarde Opdracht en alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen en is bij gebreke 

daarvan volledig aansprakelijk. Inschrijver dient namens de Onderaannemer(s) waar een beroep 

op wordt gedaan tevens het ingevulde en ondertekende UEA in te dienen.  

 

Voor de inzet van Onderaannemers tijdens de contractperiode waaruit hoofde van de Inschrijving 

geen beroep is gedaan, is geen toestemming van Opdrachtgever vereist. Zie ook eis 45 van het 

Programma van Eisen (hoofdstuk 5).  
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3.1.7 Formulieren 
 

De Ondernemer voegt bij zijn Inschrijving als volgt de volgende documenten:  

 

Document format van aanlevering 

bijlage 3: Uniform Europees Aanbestedingsformulier in pdf en ondertekend 

volmacht (alleen nodig indien de UEA is ondertekend dan een 
andere dan degene die als vertegenwoordigingsbevoegd staat 
vermeld in het register van de kamer van koophandel) in pdf en ondertekend 

Bijlage 4: Prijzenformulier 
1) in pdf en ondertekend en 
2) in excel 

Kwaliteitscertificaat ISO 9001-2015 in pdf 

Milieumanagementcertificaat ISO 14001 in pdf 

Bijlage 5: Formulier referenties in pdf en ondertekend 

Bijlage 6: Uitwerking subgunningscriteria 1) in pdf en 2) in word 

 

 

3.1.8 Nederlandse Taal  
 

De mondelinge en schriftelijke communicatie in deze Aanbesteding en gedurende de 

contractperiode geschiedt in de Nederlandse taal.  

 
 

3.2 Conformiteit 
 

De Inschrijving voldoet aan alle in de aanbestedingstukken gestelde eisen, voorschriften, 

bepalingen. Door het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver in met de procedure, 

voorschriften en gestelde eisen, zoals deze in de Leidraad en in de Raamovereenkomst zijn 

gesteld. Ook stemt de Inschrijver in met het uitvoeren van het integriteitsonderzoek en de 

eventuele bewakingsmaatregelen die hieruit voortvloeien. 

 

 

3.3 Gestanddoeningstermijn 
 

De Inschrijving is een onherroepelijk aanbod in de zien van artikel 6:219 lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek. De gestanddoeningstermijn voor de Inschrijving bedraagt 90 dagen na de openingsdag. 

Indien er een kort geding wordt aangespannen tegen de Gunningsbeslissing bedraagt de 

gestanddoeningstermijn minimaal zes weken na de onherroepelijke uitspraak in kort geding. 
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3.4 Mededinging 
 

De Gemeente wijst Ondernemers en Inschrijvers erop dat het verboden is overeenkomsten aan te 

gaan die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of 

een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 

 
 

3.5 Belangenverstrengeling 
 

De gemeente kan een Ondernemer van (verdere) deelname aan de aanbestedingsprocedure 

uitsluiten als: 

- deze aan de zijde van de Gemeente betrokken is, of is geweest, bij de (voorbereiding van 

de) aanbesteding, 

- deze zich bedient van ondernemingen, adviseurs, medewerkers en andere 

(rechts)personen die betrokken zijn of zijn geweest bij de (voorbereiding van de) 

aanbesteding. Datzelfde geldt als (rechts)personen uit de groep van de Ondernemer een 

dergelijke betrokkenheid hebben of hadden. 

 

De Gemeente zal een Ondernemer niet uitsluiten als die aantoont dat onder de omstandigheden 

van het concrete geval de mededinging door bedoelde betrokkenheid niet is of wordt belemmerd. 
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4 Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 
 

In dit Hoofdstuk omschrijft de Gemeente de eisen waaraan Inschrijver moet voldoen om aan deze 

Aanbesteding te kunnen deelnemen.  

 

 

4.1 Uitsluitingsgronden 
 

Voor deze Aanbesteding hanteert de Gemeente de verplichte Uitsluitingsgronden als bedoeld in 

artikel 2.86 van de Aanbestedingswet en de facultatieve Uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 

2.87 van de Aanbestedingswet. Om het gemeentelijk integriteitsbeleid als bedoeld in paragraaf 

2.9.2 in de praktijk vorm te kunnen geven, past de Gemeente alle facultatieve Uitsluitingsgronden 

toe op deze Aanbesteding. 

 

 

4.1.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
 

De Inschrijver verstrekt alle gegevens met betrekking tot de verplichte en de op deze 

Aanbesteding van toepassing verklaarde facultatieve Uitsluitingsgronden in het formulier Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 3). 

 

Bewijsstukken 

De Inschrijver dient, als bewijsstukken bij zijn Uniform Europees Aanbestedingsdocument op 

verzoek van de Gemeente te kunnen verstrekken:   

 

1. Gedragsverklaring Aanbesteden.  

De verklaring mag op het moment van de Inschrijving niet ouder zijn dan twee jaar. De 

Gedragsverklaring Aanbesteden dient te worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie. 

Inschrijver dient er rekening mee te houden dat het verkrijgen van deze verklaring 4, in het uiterste 

geval 16, weken kan duren.  

 

2. Verklaring van de belastingdienst,  

De Verklaring is op het moment van Inschrijven niet ouder dan zes maanden. 

 
De Inschrijvers met wie Gemeente een Raamovereenkomst wenst te sluiten, zullen deze officiële 

bewijsstukken na een verzoek van Gemeente daartoe binnen tien dagen moeten overleggen. 

Indien deze bewijsstukken niet overeenkomen met hetgeen in de UEA is verklaard, wordt de 

Inschrijver, indien daartoe aanleiding bestaat, in de verdere procedure alsnog buiten beschouwing 

gelaten. Gedurende de overeenkomstperiode kan de contractmanager deze bewijsstukken op 

ieder gewenst moment alsnog opvragen. Indien de bewijsstukken dan niet kunnen worden 

verstrekt omdat de situatie is veranderd, kan dit leiden tot ontbinding van de Raamovereenkomst 

zonder recht op enige vorm van schadevergoeding. 
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Overige informatie over de organisatie van de Inschrijver, die wordt uitgevraagd bij Inschrijvers 

met wie de Gemeente een Raamovereenkomst wenst te sluiten en die Inschrijver binnen tien 

dagen na een verzoek van de Gemeente hiertoe dient te overleggen, is:  

 Een organogram, waarbij in het organogram duidelijk de organisatieonderdelen en de 

daarvoor verantwoordelijke personen, waarmee Gemeente voor deze 

Raamovereenkomst te maken krijgt, aangegeven zijn. 

 Indien van toepassing: een overzicht van de concernstructuur waartoe Inschrijver behoort, 

waarbij duidelijk wordt aangegeven hoe de aandelen-  en zeggenschapsverhoudingen 

zijn, tot en met het uiteindelijke moederbedrijf (UBO) en/of natuurlijke personen (UBO’s) 

die de aandeelhouder(s) is/zijn. 

 

 

4.2 Overige Geschiktheidseisen 
 

Voor deze Aanbesteding hanteert de Gemeente de hieronder beschreven overige 

Geschiktheidseisen. Inschrijver dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 3) 

aan te geven of hij voldoet aan de Geschiktheidseisen. Per Geschiktheidseis wordt aangegeven 

wat de Inschrijver aan bewijsmiddelen op verzoek van de Gemeente dient te verstrekken. 

Bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan bij de Geschiktheidseis is aangegeven.  

 

 

4.2.1 Beroepsbekwaamheid 
 

Inschrijver moet zijn ingeschreven in het Handelsregister of het handelsregister van zijn Lidstaat. 

Aan de hand van het Handelsregister onderzoekt de Gemeente of de Inschrijving, inclusief de 

UEA, rechtsgeldig zijn ondertekend. Indien diegene die de Inschrijving ondertekent niet de 

vertegenwoordigingsbevoegde is op basis van het Handelsregister, dan dient bij de Inschrijving 

(achter Tab 2) een afschrift van de door de vertegenwoordigingsbevoegde rechtsgeldig 

ondertekende volmacht, te worden gevoegd. 

 

 

4.2.2 Financieel-economische draagkracht 
 

De continuïteit van de onderneming van Inschrijver bij de uitvoering van deze Opdracht is voor de 

Gemeente een daadwerkelijk risico. De Gemeente beheerst dit risico door de financiële 

ontwikkeling van de onderneming van de Inschrijver over de afgelopen drie jaar te bezien. 

 

De Gemeente wenst de continuïteit van de uitvoering van de Opdracht te borgen. De Inschrijver 

verklaart door in te schrijven dat de financiële en economische draagkracht van zijn organisatie 

zodanig is dat de continuïteit van zijn dienstverlening in het kader van deze Opdracht niet in 

gevaar komt.  De eis die de Gemeente hierbij hanteert is dat de Inschrijver over de afgelopen 3 

boekjaren geen verlies heeft geleden in combinatie met een negatief eigen vermogen en er de 

afgelopen 3 boekjaren geen continuïteitsparagraaf met een negatieve continuïteitsverwachting in 

zijn jaarverslagen en accountantsverklaringen staan opgenomen. Mocht dit wel het geval zijn dan 
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toont de Inschrijver aan dat er afdoende maatregelen zijn getroffen om de geconstateerde risico’s 

te beperken.  

 

 

4.2.2.1 Jaarverslag en continuïteitsparagraaf 

 

Voor de toetsing van de financiële draagkracht zal de Gemeente gebruik maken van de 

gedeponeerde jaarverslagen en accountantsverklaringen over de jaren 2017, 2018 en 2019. De 

Gemeente zal deze jaarverslagen zelf opvragen bij de Kamer van Koophandel. Indien de 

jaarverslagen niet zijn gedeponeerd dan dient de winnende Inschrijver, na verzoek van de 

Gemeente, deze zelf aan te leveren. Het niet op verzoek aanleveren van de jaarverslagen kan 

leiden tot uitsluiting van deze Aanbesteding. 

 

De toetsing door de Gemeente van de financieel-economische draagkracht zal in ieder geval 

worden gedaan bij de Inschrijver die voor gunning van de Opdracht in aanmerking komt. De 

Gemeente zal de jaarverslagen en accountantsverklaringen toetsen op de aanwezigheid van een 

continuïteitsparagraaf. De Gemeente hanteert het uitgangspunt: geen opmerkingen betekent 

geen bijzonderheden en dat impliceert dat er geen sprake is van specifiek verwachte risico’s. De 

Gemeente behoudt echter de bevoegdheid zelfstandig de gegevens te beoordelen. Indien er wel 

opmerkingen door de accountant zijn gemaakt, dan dient de Inschrijver aan te geven welke 

maatregelen zijn getroffen om eventuele risico’s te beperken of te voorkomen. Deze maatregelen 

dienen dan zodanig te zijn geborgd dat de Gemeente de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van 

de Opdracht op die maatregelen kan aanspreken. Wanneer twee of meer partijen als een 

Combinatie inschrijven, geldt voor elke partij afzonderlijk deze eis. 

 

4.2.2.2 Verzekering  

 

Inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen aanspraken van de Gemeente, Cliënten en 

derden bij de nakoming van de Opdracht en de uitvoering van de Nadere Opdrachten. Het is voor 

de Gemeente van belang dat het maximum verzekerd bedrag en de hoogte van het eigen risico 

aansluiten bij de uitvoering van de Opdracht te verwachten mogelijke (risico) aansprakelijkheid en 

dat de van toepassing zijnde voorwaarden (Raamovereenkomst met daarbij de Algemene 

Inkoopvoorwaarden) niet worden uitgesloten. De Gemeente zal in ieder geval aan de Inschrijver 

die voor gunning in aanmerking komt, verzoeken aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden 

die zijn gesteld ten aanzien van de verzekering. De Inschrijver vult formulier UEA (Bijlage 3) in en 

verstrekt indien het voornemen tot gunning aan hem bekend wordt gemaakt het volgende 

bewijsmiddel:  

 

Een afschrift van een recent, bij Inschrijving geldig polisblad (niet ouder dan één jaar) van een WA-

verzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 1.000.000 

per gebeurtenis, waarbij het eigen risico niet hoger mag zijn dan € 50.000. Deze polis dient in ieder 

geval tweemaal per jaar een maximale uitbetaling toe te staan.  

 



 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

31/69 

Indien de Inschrijver niet voldoet aan de eisen dient hij een offerte van zijn 

verzekeringsmaatschappij toe te voegen waarin deze aangeeft in geval van gunning van de 

Opdracht de dekking te verhogen of de voorwaarden te veranderen. 

 

Het is niet noodzakelijk dat een combinatie als combinatie verzekerd is, op voorwaarde dat de 

afzonderlijke partijen aan het samenwerkingsverband wel ieder voor zich zoals minimaal geëist 

verzekerd zijn. 

 
 

4.2.3 Technische bekwaamheid 
 

 

4.2.3.1 Referenties 

 

De Inschrijver dient aan te tonen dat hij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met 

betrekking tot de Opdracht. Voor het uitvoeren van de Opdracht dient de Inschrijver over de 

volgende Kerncompetenties te beschikken:   

 

1. Kerncompetentie 1: Inschrijver heeft ervaring met het Leveren, plaatsen, keuren, 

onderhouden, repareren en verwijderen van Trapliften gedurende ten minste drie jaar; en 

2. Kerncompetentie 2: Inschrijver heeft ervaring met het leveren van ten minste 65 

Trapliften per jaar, gedurende ten minste twee jaar.  

 

De Inschrijver dient reeds bij Inschrijving (middels het format van Bijlage 5) aan te tonen dat hij 

over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de Opdracht door middel 

van Kerncompetenties. Voor elk van de Kerncompetenties geldt: 

 

1. De Kerncompetentie is aantoonbaar middels een opdracht die in de laatste drie jaar 

uitgevoerd, terug te rekenen vanaf datum publicatie van de Aanbesteding. 

2. De uitvoering van de opdracht dient voldoende zijn te beoordeeld te zijn door de 

betreffende opdrachtgever. De Gemeente kan een referentiecheck uitvoeren om hier een 

controle op uit te voeren. De ingediende referent dient hiermee akkoord te zijn en 

hiervoor bereikbaar en beschikbaar te zijn. Indien een referent hiervoor niet bereikbaar en 

beschikbaar blijkt binnen 10 dagen naar een eerste verzoek hierom van de Gemeente, dan 

kan de Gemeente de referentie ongeldig verklaren.  

3. Korte beschrijving van de opdracht waaruit duidelijk de Kerncompetentie blijkt in 

maximaal 250 woorden (de woorden na de eerste 250 woorden worden niet gelezen). Uit 

deze gegevens moet blijken dat Inschrijver over de gevraagde Kerncompetentie beschikt 

voor de gevraagde dienstverlening. Een onvolledige of te summiere beschrijving van de 

opdracht is geheel voor rekening van Inschrijver. Herstel van een onvolledige of te 

summiere beschrijving in de vorm van een nieuwe schriftelijke uitleg van maximaal 250 

woorden is niet toegestaan. 

4. Inschrijver gebruikt zo veel referenties (dus ingevulde formats) als nodig is om alle 

Kerncompetenties aan te tonen. 
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5. Eén referentie mag betrekking hebben op meerdere Kerncompetenties. De Inschrijver 

geeft aan op welke Kerncompetentie(s) zijn referentie betrekking heeft.  

6. De referentie mag niet afkomstig zijn van de eigen organisatie van de Inschrijver of een 

andere organisatie binnen de holding of de moedermaatschappij.  

7. Een Onderneming (een Inschrijver, een combinant of een derde) kan zich slechts 

beroepen op de (in samenwerkingsverband) opgedane ervaring indien de onderneming de 

werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid berust daadwerkelijk zelf heeft 

verricht. 

8. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan hem overgelegde 

informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te (laten) controleren en te (laten) 

verifiëren. De Inschrijver is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. 

 

 

4.2.3.2 Overige eisen inzake de technische bekwaamheid  

 

Inschrijver beschikt over de volgende geldige certificaten of gelijkwaardige geldige certificaten, te 

uploaden bij de Inschrijving: 

 

 Kwaliteitszorgsysteem ISO 9001-2015; en 

 Milieumanagementsysteem ISO 14001. 

 

Aanbieder beschikt nog niet over een kwaliteitszorgsysteem 

Als Inschrijver niet beschikt over een kwaliteitszorgsysteem dan dient Inschrijver te beschikken 

over een eigen kwaliteitshandboek en tevens aantoonbaar voornemens te zijn te starten met een 

traject dat binnen 8 maanden na de aanvangsdatum van de Raamovereenkomst zal leiden tot het 

verkrijgen van een relevant kwaliteitszorgcertificaat.  

 

Het kwaliteitshandboek dient een omschrijving van tenminste de volgende onderwerpen te 

omvatten:  

• Afhandeling klachten.  

• Meting Cliëntervaring.  

• Verbeteracties naar aanleiding van metingen Cliëntervaring en/of evaluaties.  

 

Het voornemen om te starten met een certificeringstraject dient te worden aangetoond door 

middel van het overleggen van een offerte aan Opdrachtnemer van de onafhankelijke organisatie 

die het certificeringstraject gaat begeleiden.  

 

Indien een Inschrijver op de beschreven wijze aantoont dat hij beschikt over een 

kwaliteitshandboek en tevens dat hij voornemens is te starten met een certificeringstraject dan zal 

een eventuele gunning plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat het 

kwaliteitscertificaat uiterlijk 1 maart 2022 zal worden overlegd.  

 

Het kwaliteitshandboek dient bij indiening van de inschrijving te worden geüpload. Het 

voornemen om te starten met het certificeringstraject dient te worden aangetoond binnen tien 

dagen nadat de Gemeente de Gunningsbeslissing heeft verstuurd. 
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Aanbieder beschikt nog niet over een milieumanagementsysteem 

Als Inschrijver niet beschikt over een milieumanagementsysteem dan dient Inschrijver te 

beschikken over een eigen milieuhandboek en tevens aantoonbaar voornemens zijn te starten met 

een traject dat binnen 8 maanden na de aanvangsdatum van de Raamovereenkomst zal leiden tot 

het verkrijgen van een relevant milieumanagementcertificaat.  

 

Het milieuhandboek dient een omschrijving van ten minste de volgende onderwerpen te 

omvatten:  

• Het milieubeleid van de onderneming in relatie tot haar productieactiviteiten; 

• Beschrijving van de beheersmaatregelen die worden genomen om schadelijke 

milieueffecten van de productieactiviteiten te voorkómen of te beperken; en 

• Beschrijving van de wijze waarop de uitvoering van de beheersmaatregelen worden 

gemonitord en de resultaten hiervan worden gemeten.  

 

Het voornemen om te starten met een certificeringstraject dient te worden aangetoond door 

middel van het overleggen van een offerte aan Opdrachtnemer van de onafhankelijke organisatie 

die het certificeringstraject gaat begeleiden.  

 

Indien een Inschrijver op de beschreven wijze aantoont dat hij beschikt over een 

kwaliteitshandboek en tevens dat hij voornemens is te starten met een certificeringstraject dan zal 

een eventuele gunning plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat het 

kwaliteitscertificaat uiterlijk 1 maart 2022 zal worden overlegd.  

 

Het kwaliteitshandboek dient bij indiening van de Inschrijving te worden geüpload. Het 

voornemen om te starten met het certificeringstraject dient te worden aangetoond binnen tien 

dagen nadat de Gemeente de Gunningsbeslissing heeft verstuurd. 

 

 

  



 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

34/69 

5 Programma van Eisen  
 

De Inschrijving dient te voldoen aan de eisen in het Programma van Eisen. Indien de Inschrijving 

niet aan de Eisen in dit Programma van Eisen voldoet neemt de Gemeente de Inschrijving niet in 

beoordeling. Daarnaast dient de uitvoering van de Opdracht te voldoen aan dit Programma van 

Eisen. Hieronder beschrijft de Gemeente de Opdracht in meer details en de eisen die hieraan 

verbonden zijn. 

 

De naleving van de eisen uit dit Programma van Eisen tijdens contractperiode wordt bewaakt door 

de afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam. De afdeling Zorg ontwikkelt het gemeentelijke 

Wmo-beleid en hiermee ook de kaders voor de opdracht aan Opdrachtnemer. Via 

contractmanagement wordt de beleidsrealisatie gemonitord en vindt sturing en beheersing van de 

contractafspraken plaats. De afdeling Services & Data van de gemeente Amsterdam is 

verantwoordelijk voor het vormgeven van de werkprocessen en afspraken voor de uitvoering van 

de Wmo. Beide afdelingen werken nauw samen met Opdrachtnemer. Nadere Opdrachten 

ontvangt de Opdrachtnemer van de afdeling Services & Data.  

 

 

5.1 Nadere omschrijving Opdracht 
 

 

5.1.1 Standaard versus Niet Standaard Trapliften  
 

De Gemeente verstrekt Nadere Opdrachten aan de Opdrachtnemer. Dit kan een Nadere Opdracht 

zijn inzake een: 

A. Standaard Traplift, of 

B. Niet Standaard Traplift 

 

Ad A) Standaard Traplift 

Nadere Opdrachten voor een Standaard Traplift  worden door Opdrachtnemer uitgevoerd 

overeenkomstig de gestelde eisen. Hiervoor gelden de overeengekomen standaard all-in tarieven. 

Binnen de Standaard Trapliften worden de volgende typen Trapliften onderscheiden: 

1. Rechte Traplift 

2. Traplift met één bocht 

3. Traplift met twee of meer bochten.  

 

Uitgegaan wordt van buitenbocht Trapliften.  

 

Bij Standaard Trapliften zijn eventueel noodzakelijke bouwkundige aanpassingen tot een bedrag 

van € 400 inbegrepen bij de all-in prijs van de Traplift. Indien noodzakelijke bouwkundige 

aanpassingen meer dan € 400 kosten, dan brengt Opdrachtnemer hiervoor een Nadere Offerte uit 

en valt de Traplift niet meer onder de Standaard Trapliften, maar onder de categorie Niet 

Standaard Trapliften.  
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Ad B) Niet Standaard Traplift 

Wanneer de Gemeente meent dat een Traplift niet te realiseren is met behulp van een Standaard 

Traplift, dan verzoekt zij Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn een Nader Offerte uit te 

brengen voor het Leveren van een Niet Standaard Traplift. De volgende typen Trapliften vallen in 

ieder geval onder de Niet Standaard Trapliften: 

1. Binnenbocht Trapliften; 

2. Trapliften voor buiten; 

3. Trapliften met een benodigd draagvermogen groter dan 125 kg; en 

4. Trapliften voor kinderen; en  

5. Traplift die meer dan één verdiepingshoogte overbrugt met 1 doorgaande rail.  

Ook (andere) maatwerkTrapliften vallen onder de Niet Standaard Trapliften. 

 

De geoffreerde prijs voor het Leveren van Niet Standaard Trapliften is inclusief de Opname. In de 

Nadere Offerte wordt de levertijd aangegeven. Indien de Nadere Offerte meerdere Trapliften 

betreft, wordt de langste levertijd van de betreffende Trapliften gehanteerd als uiterste 

leverdatum voor de gehele uitvoering van de Nadere Opdracht.  

 

Toetsing Nadere Offertes 

 De Gemeente kan iedere ingediende Nadere Offerte voor een Niet Standaard Traplift 

laten toetsen op marktconformiteit door een door de Gemeente aan te wijzen 

onafhankelijke deskundige. De onafhankelijke deskundige mag niet een andere 

gecontracteerde Opdrachtnemer zijn. 

 Als het verschil tussen de prijs van de Opdrachtnemer en het advies van deze 

onafhankelijke deskundige groter is dan 5 %, waarbij de offerte van de Opdrachtnemer 

hoger is, dan krijgt Opdrachtnemer de gelegenheid om een gewijzigde Nadere Offerte 

aan te bieden. Als het verschil groter blijft dan 5 %, dan mag de Gemeente uitwijken naar 

een andere Opdrachtnemer, waarbij indien nodig ook de kavelverdeling mag worden 

losgelaten. 

 Als de Prijs voor de betreffende Nadere Offerte de primaatgrens overschrijdt, dan zal de 

Gemeente een verhuisadvies geven aan de Cliënt en komt de opdrachtverstrekking op 

basis van de Nadere Offerte te vervallen. De primaatgrens bedraagt momenteel € 10.000.  

 

 

5.2 Ketenbeschrijving 
 

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015, de bijbehorende Nadere 

regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2021 en het Financieel besluit heeft de 

Gemeente de kaders vastgesteld waarbinnen aanvragen voor onder meer het verstrekken van 

Trapliften worden beoordeeld. Hieronder wordt een ketenbeschrijving gegeven inclusief 

betrokken ketenpartners.  

 

De zorgketen is in ontwikkeling. De Opdrachtnemer dient zich ervan bewust te zijn dat in de loop 

van de contractperiode aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in de keten, in de methode en 

route van indicatiestelling, in de vorm van informatieoverdracht en in de informatievoorziening 
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aan de Cliënt. De Opdrachtgever eist van haar Opdrachtnemers dat zij (naar redelijkheid en 

billijkheid) een bijdrage leveren aan en meegaan in deze ontwikkeling. 

 

 

5.2.1 Ketenpartners  
 

Bij het indiceren en het Leveren van een Traplift zijn de volgende ketenpartners betrokken: 

 

Wmo Helpdesk 

Cliënten kunnen bij de Wmo Helpdesk een melding doen van een ondersteuningsvraag onder 

andere op het gebied van wonen. De Wmo Helpdesk zet de melding, na het stellen van enkele 

vragen, door naar het Indicatieadviesorgaan voor indicatiestelling.  

 

Sociale Loketten 

Cliënten kunnen bij de het Sociaal Loket een melding doen van een ondersteuningsvraag op onder 

andere het gebied van wonen. Het Sociaal Loket voert een gesprek met de Cliënt over de 

ondersteuningsvraag en zet de melding door naar het Indicatieadviesorgaan voor indicatiestelling.  

 

Buurtteam 

Per 1 april 2021 kent Amsterdam zeven buurtteams die in de zeven gemeentelijke stadsdelen de 

spil van het sociale stelsel gaan vormen. Dit houdt in dat de Cliënt zich rechtstreeks tot het 

buurtteam kan wenden met een (hulp) vraag op het gebied van maatschappelijke zelfredzaamheid 

en participatie op het gebied van zorg en ondersteuning. Trapliften behoren tot het taakveld van 

de Wmo, maar niet tot het taakgebied van het buurtteam. Voor Trapliften zal het buurtteam 

doorverwijzen naar de Wmo Helpdesk of het Sociale Loket.  

 

Het Indicatieadviesorgaan 

Het Indicatieadviesorgaan verzorgt voor Opdrachtgever (Directie OJZ) de indicatiestelling 

(indicatieadviesrapporten) voor onder andere Trapliften. Het Indicatieadviesorgaan adviseert 

Opdrachtgever of er recht bestaat op een Traplift, en doet dit aan de hand van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Amsterdam, de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 

Amsterdam en het financieel besluit. Zie ook 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/regels-verordening/ 

 

Adviesbureau Reade - Dienstverlening Wmo-accent 

De dienstverlening met Wmo-accent wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam momenteel 

uitgevoerd door adviesbureau Reade. Ten aanzien van de rol- en taakverdeling vervult 

adviesbureau Reade een vergelijkbare rol als het indicatieadviesorgaan (zie hierboven). De 

doelgroepen van het indicatieadviesorgaan en Adviesbureau Reade verschillen evenwel.  

 

Wmo Accent is een bijzondere gemeentelijke dienstverlening waarbij een casemanager de Cliënt 

begeleidt gedurende de gehele melding- en uitvoeringsprocedure. De dienstverlening Wmo-

accent is in het leven geroepen voor een groep Amsterdammers, die beperkt door complexe 

meervoudige problematiek niet in staat is om zelfstandig de benodigde aanvraagtrajecten te 

doorlopen. Ook kan het Amsterdammers betreffen waarbij uitgebreider onderzoek wordt vereist 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/regels-verordening/


 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

37/69 

dan in de reguliere procedure wordt geboden om een goed beeld te verkrijgen van de medische 

situatie en de daaruit voortvloeiende aanvraag.  

 

De doelgroepen die tot Wmo-accent behoren zijn:  

1) Gehandicapte kinderen tot 18 jaar met een Wmo aanvraag;  

2) Wmo-cliënten met een complexe combinatie van progressieve aandoeningen en/of 

beperkingen zoals, maar niet uitsluitend, ALS en MS;  

3) Klinische revalidanten met complexe Wmo aanvragen;  

4) Poliklinische revalidanten met een Wijkzorg aanvraag;  

5) Wmo-cliënten met een complex woonprobleem;  

6) Wmo-cliënten met complex gedrag en/of een verstoorde relatie met organisatie(s) van de 

Wmo uitvoeringsketen.  

 

Cliënten die behoren tot de doelgroep van Wmo Accent vragen soms extra tijd en inspanning van 

alle ketenpartners, als gevolg van de ondersteuningsvraag (zoals bijv. een Traplift). Complexiteit 

en de noodzaak tot samenhang vergen meer afstemming/overleg binnen de keten. 

 

Extra aandacht Cliënt 

Voor een deel van de Wmo Accent Cliënten geldt dat zij extra aandacht behoeven. In die gevallen 

is de rol van de casemanager extra belangrijk, maar er kan ook een extra beroep op de tijd, 

flexibiliteit, communicatievaardigheden en professionaliteit van de medewerkers van de overige 

ketenpartners (waaronder Opdrachtnemer) gedaan worden. 

 

Afdeling Services & Data 

De afdeling Services & Data (onderdeel van de gemeente Amsterdam) geeft de formele 

Beschikking af aan de Cliënt en verstrekt de Nadere Opdrachten aan de Opdrachtnemer.  

 

Woningeigenaren  

Er is geen toestemming van de woningeigenaren nodig voor het plaatsen van de Traplift. 

 

Stadsdelen: vergunning 

Voor bepaalde Trapliften die buiten, dus niet in de woning, worden geplaatst, kan een 

omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Of er een vergunning nodig is, hangt vooral af de aard 

van de Trapliften en van de plaats waar deze wordt aangebracht. In geval een vergunning nodig is, 

dient Opdrachtnemer deze met een machtiging van de Cliënt aan te vragen bij het betreffende 

stadsdeelkantoor. De Opdrachtnemer verzorgt het gehele proces teneinde de 

omgevingsvergunning voor Traplift te verkrijgen. 

 

Op het Prijzenblad geeft Opdrachtnemer zijn Prijs op hiervoor. Alle kosten gepaard gaande met 

het online of schriftelijk aanvragen en verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een Traplift 

wanneer de plaatsing van de Traplift in strijd is met het bouwbesluit, de welstandeisen en/of het 

bestemmingsplan of als het een rijksmonument betreft, inclusief gemeentelijke legeskosten, dient 

Opdrachtnemer te bekostigen uit zijn Prijs.  
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Alle in het kader van de vergunningaanvraag vereiste gegevens dienen te worden aangeleverd aan 

het stadsdeel. Er dient rekening gehouden te worden met afwijkende regels van het betreffende 

stadsdeel. Opdrachtnemer werkt actief samen met het stadsdeel en indien noodzakelijk wordt 

samen een werkbezoek gedaan op locatie. Een kopie van de vergunning / het besluit wordt aan de 

Gemeente ter beschikking gesteld. 

 

 

5.2.1.1 Rol- en taakverdeling Opdrachtnemer bij combinatie en Onderaannemerschap 

 

Indien de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van 

Onderaannemers dan voert de Opdrachtnemer ten minste zelf de navolgende taken zelf uit. 

Hetzelfde geldt indien de Opdrachtnemer een combinatie is. In dat geval voert de penvoerder van 

de combinatie ten minste de navolgende taken zelf uit. 

 

1) Contact met de Gemeente; 

2) Ieder contact met de benodigde ketenpartners; 

3) Alle meldingen en communicatie via het digitale systeem van de Gemeente (momenteel 

ZorgNed); 

4) Klachtaanname en afhandeling; 

5) Voeren van een transparante administratie;  

6) Facturering; en 

7) Verstrekken van alle rapportages aan de Gemeente. 

 

 

5.2.2 Procesbeschrijving Nadere Opdrachten 
 

In deze paragraaf worden het proces van de Nadere Opdrachten beschreven. Opdrachtnemer 

conformeert zich aan dit proces.  

 

1. De hulpvraag van de Cliënt komt binnen bij de Wmo Helpdesk, het Buurtteam of het 

Sociaal Loket. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag wordt de vraag doorgezet naar 

het indicatieadviesorgaan. 

2. Het indicatieadviesorgaan stelt het indicatieadvies op en stelt dit beschikbaar aan de 

Cliënt en via ZorgNed 1 aan de afdeling Services & Data. 

3. De afdeling Services & Data beoordeelt de aanvraag en toetst of deze voldoet aan de 

begrippen rechtmatigheid en doelmatigheid (Verordening voorziening maatschappelijke 

ondersteuning, bijbehorende beleidsregels en nadere regels). 

4. De Gemeente beslist over het al dan niet afgeven van een Beschikking op basis van het 

indicatieadvies. 

5. Na een positieve Beschikking: 

a. geeft de Gemeente direct via ZorgNed een Nadere Opdracht aan de 

Opdrachtnemer indien sprake is van een Standaard Traplift; of 

                                                                    
1 Voorheen Wmo-Ned 
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b. vraagt de Gemeente een Nadere Offerte aan bij de Opdrachtnemer indien sprake 

is van een Niet Standaard Traplift. 

6. Desgevraagd stelt de Opdrachtnemer een Nadere Offerte op voor de Traplift. 

Opdrachtnemer dient de Nadere Offerte te specificeren. De Opdrachtnemer stuurt de 

Nadere Offerte op aan  Woonvoorzieningenwmo@amsterdam.nl. 

7. Ook indien Opdrachtnemer bij de Opname voor een Standaard Traplift constateert dat de 

bouwkundige aanpassingen het bedrag van € 400 te boven zullen gaan, brengt hij 

hierover een Nadere Offerte uit.  

8. De bouwkundige van de Gemeente beoordeelt de Nadere Offerte op inhoud en prijs. De 

Nadere Offerte dient te zijn voorzien van een Plaatsingsplan. Indien daar aanleiding voor 

is, pleegt de bouwkundige een huisbezoek.  

9. Indien plaatsing van een Traplift naar oordeel van Opdrachtnemer niet mogelijk is, dan 

brengt hij hierover een rapportage uit aan Opdrachtgever.  

10. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met een Nadere Offerte treden Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer in overleg of vraagt Opdrachtgever een second opinion aan.  

11. De Gemeente geeft via ZorgNed de Opdrachtnemer Nadere Opdracht tot voor een Niet 

Standaard Traplift.  

12. Tegelijk met de verstrekking van de Nadere Opdracht stuurt de Gemeente de Beschikking 

naar de Cliënt. De Cliënt heeft vervolgens vijf Werkdagen de tijd om eventuele 

bedenkingen te uiten over het Plaatsingsplan. Verder kan de Cliënt kan gedurende een 

periode van zes weken bezwaar maken tegen de Beschikking. 

13. De Levertermijn start direct nadat de Nadere Opdracht is verstrekt.  

14. Opdrachtnemer voert de Levering van de Traplift uit conform de contractueel gemaakte 

afspraken, de eisen uit dit Programma van Eisen en indien van toepassing de Nadere 

Offerte. 

15. Bij plaatsing van de Traplift draagt Opdrachtnemer zorg voor het ondertekenen van de 

bruikleenovereenkomst door de Cliënt en bewaart deze in ieder geval ook digitaal in de 

eigen administratie.  

16. Indien een Cliënt geselecteerd is voor Wmo Accent en deze Cliënt bij zijn aanvraag voor 

een Traplift begeleid wordt door een casemanager van Wmo Accent, dan wordt dit direct 

gecommuniceerd aan Opdrachtnemer.  

17. Na afronding van de Nadere Opdracht dient Opdrachtnemer zijn factuur in en zal 

Opdrachtgever deze voldoen.  

18. Na afronding van de Nadere Opdracht evalueert de bouwkundige van het Team Services 

& Data van de Gemeente steekproefsgewijs met de Cliënt het resultaat.  

 

 

 

5.3 Overige eisen 
 

5.3.1 Algemene eisen 
 

Eis Beschrijving 

mailto:Woonvoorzieningenwmo@amsterdam.nl
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1.  Opdrachtnemer verzorgt het gebruiksklaar Leveren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, 

repareren en verwijderen van Trapliften en de hiermee samenhangende dienstverlening.  

2.  Opdrachtnemer conformeert zich aan de ketenbeschrijving zoals genoemd in paragraaf 5.2.  

3.  Opdrachtnemer Levert zowel Standaard als Niet Standaard Trapliften. 

4.  Opdrachtnemer dient te allen tijde alle (typen) Trapliften te kunnen Leveren waar deze 

Opdracht betrekking op heeft. 

5.  Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de 

werkzaamheden en het opleveren van een bruikbare en veilige eindsituatie, zowel voor de 

Cliënt als voor zijn huisgenoten en omwonenden. 

6.  Opdrachtnemer werkt volgens het asbest protocol. 

7.  Opdrachtnemer Levert altijd de goedkoopst adequate oplossing. Dit kan zowel de Levering 

van een nieuwe Traplift betreffen als een Herverstrekking.  

8.  Als Opdrachtnemer twijfelt of de door de Gemeente voorgeschreven Traplift de 

goedkoopste adequate oplossing is, dan treedt Opdrachtnemer direct in contact met de 

Gemeente om de Gemeente te adviseren over een alternatief. Indien van toepassing schrijft 

de Gemeente een andere Traplift voor. Uitgangspunt hierbij blijft dat de Cliënt niet onnodig 

lang moet hoeven wachten. 

9.  Als Opdrachtnemer op verzoek van de Gemeente een Nadere Offerte heeft uitgebracht, dan 

is de Gemeente niet verplicht een hier op aansluitende Nadere Opdracht te verstrekken.  

10.  Als naar het oordeel van de Gemeente bij een Niet Standaard Traplift advies van een 

ergonomisch adviseur noodzakelijk is, dan zorgt Opdrachtnemer voor een ter zake kundig 

adviseur. Deze kosten van deze adviseur worden niet apart vergoed.  

11.  Als voor een Traplift een vergunning nodig is, dan verzorgt de Opdrachtnemer in 

hoedanigheid van aanvrager de aanvraag en de volledige verdere afhandeling hiervan. 

12.  Opdrachtnemer herstelt op zijn kosten eventuele schade die ten gevolge van de uitvoering 

van de Nadere Opdracht is ontstaan.  

13.  Opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid om inspecties uit te voeren om vast te stellen of 

de geïnstalleerde Traplift voldoet aan de vastgestelde eisen. 

14.  Opdrachtnemer conformeert zich aan de meest recente werkwijze zoals beschreven in het 

klachtenprotocol in Bijlage 9. Het klachtenprotocol is aan verandering onderhevig. Indien 

het klachtenprotocol tussentijds wijzigt zal Opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer 

toesturen. 

15.  Opdrachtnemer beschikt over een eigen vastgestelde klachtenregeling die in lijn is met 

het klachtenprotocol in Bijlage 9. 

16.  Alle uit te voeren werkzaamheden geschieden conform vigerende en van toepassing zijnde 

Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. 

 

 

 

5.3.2 Garanties en aansprakelijkheid  
 

Eis Beschrijving 

17.  Opdrachtnemer garandeert dat de te Leveren Trapliften van fabriekswege voldoen aan de 

technische eisen zoals omschreven in paragraaf 5.2.3 .(= technische eisen aan Trapliften). 
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18.  Opdrachtnemer garandeert de nalevering van originele onderdelen of gelijkwaardige 

alternatieve onderdelen voor een periode van minimaal 8 jaar na de eerste Levering van de 

Traplift aan een Cliënt.  

19.  Opdrachtnemer garandeert dat de te Leveren Traplift te allen tijde voldoet aan de geldende 

normen, wet- en regelgeving (zoals aan de norm NEN-EN 81-40: 2017 en de Richtlijn 

machines 2006/42/EG).     

20.  Opdrachtnemer garandeert dat de werkwijze rond het construeren, produceren, installeren 

en verwijderen van de Traplift plaatsvindt conform de veiligheidsregels zoals die zijn 

vastgelegd in de NEN-EN 81-40:2017, de Richtlijn machines 2006/42/EG of gelijkwaardig. 

21.  Opdrachtnemer verleent een garantietermijn van één jaar na plaatsing van de Traplift bij de 

Cliënt waarin Opdrachtnemer de kosten op zich neemt voor All-in Onderhoud. Deze 

bepaling geldt ook in geval van Herverstrekking.  

22.  Opdrachtnemer aanvaardt de volledige productaansprakelijkheid voor de door 

Opdrachtnemer en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer geleverde- en 

uitstaande Trapliften inclusief Aanpassingen tot een maximum van € 1.000.000 per 

gebeurtenis. Opdrachtnemer dient aan te kunnen tonen dat hij voldoende verzekerd is voor 

productaansprakelijkheid. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig van iedere 

aanspraak in deze. Het bewijs van verzekering dient binnen twee (2) dagen na een daartoe 

strekkend verzoek te kunnen worden overgelegd.   

 

 

5.3.3 Technische Eisen 
 

Eis Beschrijving 

23.  De Traplift dient te allen tijde te voldoen aan de geldende normen, wet- en regelgeving 

zoals in de branche van toepassing zijnde. 

24.  De te Leveren Traplift is geschikt voor het gestelde gebruiksdoel en voor de beoogde 

doelgroep en kan worden geleverd conform dit Programma van Eisen voor alle 

voorkomende vaste trappen.  

25.  De te Leveren Standaard Traplift dient ter overbrugging van maximaal één étage. Voor Niet 

Standaard Trapliften, bijvoorbeeld binnenbocht Trapliften, kan gevraagd worden om te 

overbruggen over meer étages.  

26.  Uitgegaan wordt van buitenbocht Trapliften. In de gevallen waar de veiligheid in het 

gedrang is en/of in situaties waarin een buitenbocht Traplift niet mogelijk is, stelt 

Opdrachtnemer voor om een binnenbocht Traplift te plaatsen.  

27.  De te Leveren Standaard Traplift heeft een draagvermogen van ten minste 125 kilogram. 

28.  Een Niet Standaard Traplift dient Opdrachtnemer desgevraagd te kunnen Leveren tot ten 

minste 150 kilogram. Indien nodig dient Opdrachtnemer zich in te spannen, eventueel met 

behulp van een Onderaannemer, om een Traplift met een hoger draagvermogen dan 150 

kilogram te kunnen Leveren.  

29.  De te Leveren Traplift heeft (ook in geval van Herverstrekking) een technische en 

functionele levensduur van ten minste 8 jaar. 

30.  Veiligheidswaarschuwingen en -aanduidingen dienen zichtbaar en in de 

Nederlandse taal te zijn opgesteld. 
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31.  De te Leveren Traplift voldoet ten minste aan de onderstaande specificaties/eisen:  

a) Voorzien van een veiligheidsgordel; 

b) De bediening dient op de Cliënt en zijn/haar beperkingen afgestemd te (kunnen) 

worden. Zowel links- als rechtszijdige bediening dient mogelijk te zijn;  

c) Er dient zowel beneden als boven aan de trap een bedieningsknop aanwezig te zijn;  

d) Geluidsarm (binnen de wettelijke normen); 

e) CE markering (of gelijkwaardig); 

f) De Traplift is voorzien van een droge accu. De accu kan opgeladen worden middels 

de reguliere stroomvoorziening; en 

g) De Traplift kan voorzien worden van alle voorkomende accessoires, opties en 

aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een veilig en functioneel gebruik van de 

Traplift door de Cliënt.  

32.  Wanneer sprake is van een Herverstrekking, dan dient de Traplift te voldoen aan ten minste 

de volgende eisen:   

a) De Traplift heeft, bij normaal gebruik, een minimale technische en functionele 

levensduur van acht jaar na ingebruikname van de Traplift door de Cliënt vanaf het 

moment van de laatste Levering en plaatsing; 

b) De Traplift verkeert in technisch normale staat (regulier onderhouden en voldoet aan 

de technisch/functioneel gestelde eisen); 

c) De Traplift is visueel als nieuw (schoon, geen of nauwelijks (zichtbare) 

beschadigingen en zo nodig ontsmet); en,  

d) De Traplift wordt geleverd, geplaatst, onderhouden en verwijderd als ware het een 

nieuwe Traplift.  

 

 

5.3.4 Aanpassingen 
 

Eis Beschrijving 

33.  Bij aanpassing van de Traplift wordt onderscheid gemaakt in opties, individuele 

aanpassingen, na-aanpassingen en Bouwkundige Aanpassingen. 

34.  Opties zijn standaard verkrijgbare fabrieksopties voor de Traplift. Een opklapbare draaibare 

stoel, opklapbare armleuningen en een handmatig opklapbare voetensteun behoren in ieder 

geval tot de opties. Opties zijn inbegrepen in de all-in aanschafprijs van de Traplift zoals 

vermeld op het prijzenblad (Bijlage 4). 

35.  Individuele aanpassingen zijn aanpassingen die niet standaard verkrijgbaar zijn voor de 

betreffende Traplift die nodig zijn voor een veilig gebruik van den Traplift door de Cliënt. 

Voor individuele aanpassingen geldt dat deze zijn inbegrepen in de all-in aanschafprijs van 

de Traplift.  

36.  Na-aanpassingen zijn functionele aanpassingen aan een bestaande Traplift welke 

voortkomen uit het niet veilig kunnen gebruiken van de Traplift. Voor na-aanpassingen 

geldt dat deze zijn inbegrepen in de all-in aanschafprijs van de Traplift.  

37.  Bouwkundige Aanpassingen tot en met een bedrag van € 400,- exclusief BTW  zijn 

inbegrepen in de all-in aanschafprijs. Noodzakelijke bouwkundige aanpassingen waarbij de 

prijs hoger is dan € 400,- exclusief BTW dienen in een Nadere Offerte separaat te worden 
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geoffreerd en schriftelijk goedgekeurd te worden door Opdrachtgever. Opdrachtgever 

beoordeelt de Nadere Offerte uiterlijk vijf Werkdagen na ontvangst en kan hier zo nodig een 

second opinion over vragen.   

38.  Voor opties, individuele aanpassingen en na-aanpassingen brengt Opdrachtnemer geen 

bijkomende aparte opslagen en/of toeslagen (bijv. voorrijkosten, de Opname, 

materiaalkosten et cetera) bij Opdrachtgever in rekening.  

 

 

5.3.5 Eisen aan Personeel 
 

Eis Beschrijving 

39.  Personeel dat wordt ingezet voor deze Opdracht is hiervoor gekwalificeerd.  

40.  Personeel van Opdrachtnemer dient zich bij bezoeken aan de Cliënt te kunnen legitimeren 

en te kunnen aantonen dat het werkzaam is voor Opdrachtnemer. 

41.  Personeel van Opdrachtnemer communiceert met Cliënten in de Nederlandse taal, tenzij de 

Cliënt de voorkeur geeft aan een andere taal en het personeel deze taal eveneens beheerst.  

42.  Personeel dat Nadere Opdrachten uitvoert dient over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

te beschikken van maximaal vijf jaar oud op het moment dat de Nadere Opdracht wordt 

uitgevoerd.  

43.  De eisen in dit onderdeel gelden tevens voor het personeel van Onderaannemers van 

Opdrachtnemer.  

 
5.3.6 Inzet Onderaannemers 

 

Eis Beschrijving 

44.  Het uitvoeren van Nadere Opdrachten in onderaanneming is toegestaan zonder 

toestemming van Opdrachtgever 

45.  Opdrachtnemer draagt als hoofdaannemer volledige verantwoordelijkheid over zijn 

Onderaannemers. Opdrachtnemer verzorgt de communicatie namens en naar de 

Onderaannemer(s). 

 

 

5.3.7 Keuze van de Traplift 
 

Eis Beschrijving 

46.  Opname ten behoeve van de te plaatsen Traplift vindt plaats binnen vijf Werkdagen nadat: 

1. Opdrachtgever een Nadere Opdracht heeft verstrekt voor een Standaard Traplift; 

en 

2. Opdrachtgever een Nadere Offerte heeft aangevraagd aan Opdrachtnemer voor 

een Niet Standaard Traplift.   

47.  Voor de Opname wordt vooraf met de Cliënt een afspraak gemaakt. Cliënten worden niet 

zonder afspraak door Opdrachtnemer benaderd. 

48.  Opdrachtnemer voert zelfstandig de Opname uit. 
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49.  Opdrachtnemer legt de bevindingen van de Opname vast in het Plaatsingsplan en deelt het 

Plaatsingsplan met de afdeling Services & Data.  

50.  In het kader van verwachtingenmanagement deel Opdrachtnemer ten minste de visual die 

onderdeel is van het Plaatsingsplan met de Cliënt of diens vertegenwoordiger. Indien de 

Cliënt en/of diens vertegenwoordiger daar behoefte aan hebben deelt Opdrachtnemer het 

gehele Plaatsingsplan.  

51.  Opdrachtnemer stelt vast of het installeren van de Traplift technisch haalbaar is. In het 

geval dat het installeren van de Traplift technisch niet haalbaar is, wordt dit middels een 

onderbouwde rapportage binnen drie Werkdagen teruggekoppeld aan de afdeling Services 

& Data. Onderdeel van deze rapportage is een technische tekening, waaruit naar voren 

komt dat plaatsing van de Traplift technisch niet haalbaar is.  

52.  Voor de Opname brengt Opdrachtnemer bij Opdrachtgever geen extra kosten in rekening.  

53.  Wanneer geen Standaard Traplift geleverd kan worden dan dient Opdrachtnemer binnen 

twee Werkdagen na Opname een gespecificeerde Nadere Offerte in bij Opdrachtgever. 

54.  De keuze van de toe te kennen Traplift in de offertesituatie is altijd aan Opdrachtgever. Het 

is mogelijk dat Opdrachtgever vraagt om een tweede offerte, bijvoorbeeld voor een 

binnenbocht Traplift, als dit wellicht een betere oplossing is voor de Cliënt, zijn huisgenoten 

en/of buren met wie trap en/of trappenhuis worden gedeeld. Opdrachtgever bericht 

Opdrachtnemer binnen vijf Werkdagen na ontvangst van de Nadere Offerte of hij akkoord 

is hiermee.  

55.  Indien noodzakelijk vraagt Opdrachtnemer een omgevingsvergunning aan bij het 

Stadsdeel en verzorgt de gehele verdere verkrijging hiervan. De Opdrachtnemer vraagt 

hiertoe om een machtiging van de Client. De gestelde doorlooptijd voor het Leveren van de 

Traplift gaat in op het moment dat de omgevingsvergunning is afgegeven. 

56.  Als tijdens de Opname of de tijdens de plaatsing van de Traplift blijkt dat asbest in de 

woning aanwezig is, dan meldt de Opdrachtnemer dit bij Opdrachtgever. Op verzoek van 

Opdrachtgever levert Opdrachtnemer een kostenopgave voor de (extra) werkzaamheden 

inclusief afvoerkosten asbest. Uitvoering van deze (meer)werkzaamheden kan alleen nadat 

Opdrachtgever hiervoor expliciet opdracht heeft verleend. 

57.  Als na of tijdens de Opname blijkt dat Cliënt geen veilig gebruik kan maken van de Traplift 

zal Opdrachtnemer dit direct melden aan de afdeling Services & Data en zal het verdere 

proces tot Levering vooralsnog stopgezet worden. 

 
5.3.8 Leveren en Plaatsen 
 

Eis Beschrijving 

58.  Levering, plaatsing en installatie van Standaard Trapliften inclusief eventuele aanpassingen 

vinden plaats binnen vijfentwintig Werkdagen nadat de Nadere Opdracht is verstrekt, 

tenzij een omgevingsvergunning nodig is.  

59.  Levering, plaatsing en installatie van Niet Standaard Trapliften vindt plaats binnen de 

termijn die in de Nadere Offerte is overeengekomen.  

60.  Ingeval een omgevingsvergunning nodig is, start de levertermijn nadat deze vergunning 

onherroepelijk is geworden. Dit geldt zowel voor Standaard als Niet Standaard Trapliften.   
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61.  Bij spoedleveringen wordt de Traplift zo snel mogelijk, uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen 

na de Nadere Opdracht geleverd en geplaatst. Onder spoedlevering wordt verstaan het 

noodzakelijke Leveren van een Traplift op acuut medische of sociale gronden. 

Opdrachtgever geeft aan of de situatie spoedeisend is en neemt hierover telefonisch 

contact op met Opdrachtnemer. De inschatting van Opdrachtgever is dat een 

spoedplaatsing ongeveer 10 keer per jaar plaats vindt voor de gehele Opdracht (dus niet 

per kavel). 

62.  Het Leveren van de Traplift dient zodanig te geschieden dat de Nadere Opdracht 

aaneengesloten wordt afgerond en de Cliënt zo min mogelijk hinder ondervindt.  

63.  Bij dreigende overschrijding van de afgesproken levertijd meldt de Opdrachtnemer dit 

direct aan zowel Cliënt en aan Opdrachtgever en geeft daarbij de oorzaak en de 

consequenties aan van de dreigende vertraging. 

64.  Opdrachtnemer zorgt voor plaatsing op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip.  

65.  Het plaatsen van een Traplift vindt plaats op Werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. 

Voor een plaatsing buiten deze tijden kunnen geen extra kosten in rekening worden 

gebracht.  

66.  Opdrachtnemer stelt de Traplift bij aflevering op adequate wijze af.  

67.  Voor de medebewoners die geen gebruik maken van de Traplift dient te allen tijde een veilige 

oplossing te worden geboden om gebruik te kunnen blijven maken van de trap. 

68.  Opdrachtnemer verstrekt bij aflevering van de Trapliften zodanige informatie en instructie 

aan de Cliënt over gebruik, onderhoud en bediening van de Traplift, inclusief een 

Nederlandstalige handleiding (desgewenst een Engelstalige handleiding), zodat een veilig 

en deugdelijk gebruik van de Traplift mogelijk is. Het gezamenlijk oefenen maakt 

onderdeel uit van de instructie. Tevens wordt de Cliënt duidelijk geïnformeerd op welke 

wijze de 24/7 serviceverlening geregeld is en de klachtenprocedure. 

69.  Opdrachtnemer voorziet de Traplift van een sticker waarop de naam van Opdrachtnemer en 

het telefoon-/alarmnummer staat vermeld. De sticker moet goed leesbaar zijn en 

aangebracht worden op een voor de Cliënt goed afleesbare plaats.  

70.  Opdrachtnemer laat de locatie waar de Traplift is gerealiseerd bezemschoon achter en 

neemt  verpakkingsmateriaal en afvalresten mee. 

71.  In het kader van nazorg neemt Opdrachtnemer binnen twee weken na Levering contact op 

met de Cliënt om navraag te doen naar diens tevredenheid. Opdrachtnemer verhelpt 

eventuele problemen en verzorgt indien gewenst aanvullende instructie. Rapportage 

hierover is onderdeel van de management rapportage. 

72.  Als na afronding van een Nadere Opdracht blijkt dat de geplaatste Traplift en/of de 

bijbehorende dienstverlening gebreken of tekortkomingen vertoont, dan verhelpt 

Opdrachtnemer de geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen binnen vijf Werkdagen 

op zijn kosten. 

73.  Als de Cliënt bij de start van plaatsing van de Traplift en/of bij het opstellen van de Nadere 

Offerte geen akkoord geeft voor de plaatsing van de Traplift dan neemt Opdrachtnemer 

contact op met de afdeling Services & Data. 

74.  In het uitzonderlijke geval dat een Traplift nog niet geplaatst is en niet meer nodig is, kan 

deze Nadere Opdracht te allen tijde kosteloos door de Opdrachtgever worden 

geannuleerd. 
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75.  Opdrachtgever kan altijd een verzoek indienen tot het bijwonen van een bezoek aan de 

Cliënt en/of diens woning. Opdrachtnemer verleent hieraan medewerking en past indien 

noodzakelijk de Planning van een bezoek hierop aan. 

 

 

5.3.9 Bruikleenovereenkomst 
 

Eis Beschrijving 

76.  Opdrachtnemer overlegt na aflevering en plaatsing van de Traplift de 

Bruikleenovereenkomst van Bijlage 8 aan de Cliënt en laat de Cliënt deze ondertekenen. De 

Bruikleenovereenkomst heeft tevens betrekking op nalevering, opties en dergelijke, ook als 

die door de Cliënt zelf bekostigd worden/zijn.   

77.  De eigendom van de Traplift berust bij de Opdrachtnemer totdat de Cliënt de 

Bruikleenovereenkomst heeft ondertekend. Vanaf het moment van ondertekening berust 

de eigendom bij de Gemeente. 

78.  De Bruikleenovereenkomst eindigt, zonder dat opzegging hiertoe is vereist, vanaf het 

moment dat de Traplift is verwijderd. Vanaf het moment dat de Bruikleenovereenkomst is 

geëindigd, is de eigendom van de Traplift overgegaan van de Gemeente naar 

Opdrachtnemer.  

 

 

5.3.10 Klantenservice en reparatie bij storingen  
 

Eis Beschrijving 

79.  Opdrachtnemer dient voor algemene en servicegerichte vragen van de Cliënt op Werkdagen 

zowel telefonisch als via internet of mail bereikbaar te zijn tussen 09.00 uur tot 17.00 uur. 

80.  Opdrachtnemer beschikt over een storingsdienst die vierentwintig (24) uur per dag, zeven 

(7) dagen per week bereikbaar is middels een telefoonnummer (standaard lokaal tarief) of 

per berichtendienst (WhatsApp of SMS). De Cliënt krijgt rechtstreeks contact. 

81.  Opdrachtnemer rekent voor telefonisch contact van Cliënt naar Opdrachtnemer lokale 

gesprekstarieven, exclusief de extra kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon. 

82.  Voor de telefonische bereikbaarheid zoals omschreven in deze paragraaf geldt dat 

(vertegenwoordigers van) de Cliënt in alle gevallen, door een medewerker van 

Opdrachtnemer persoonlijk te woord worden gestaan. 

83.  Cliënt en Opdrachtgever worden op een klantvriendelijke wijze, correct en in de 

Nederlandse taal door de Opdrachtnemer te woord gestaan. 

84.  Opdrachtnemer hanteert de onderstaande termijnen voor reparatie bij storingen, tenzij de 

Cliënt heeft ingestemd met een andere termijn:  

a. Urgentiestatus 1 (Calamiteit): de Cliënt zit op de Traplift met een storing en kan de 

Traplift niet verlaten. Opdrachtnemer is zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 

één uur na melding van de storing bij de Cliënt ter plaatse om de Traplift te repareren. 

b. Urgentiestatus 2: de Traplift heeft een storing waardoor deze niet meer veilig kan 

worden gebruikt waarbij er voor de Cliënt een probleem zal ontstaan in de eerste 

levensbehoeften (persoonlijke verzorging, slapen, drinken, eten, toiletgebruik, 
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medicijngebruik) of spoedeisende verzorging van een gezinslid. Opdrachtnemer zal 

zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee uur bij de Cliënt ter plaatse zijn om de 

Traplift te repareren. 

c. Urgentiestatus 3: de Cliënt kan de Traplift zonder reparatie nog veilig gebruiken. 

Opdrachtnemer gaat in overleg met de Cliënt en maakt een afspraak om het defect 

te verhelpen, uiterlijk binnen twee Werkdagen.  

85.  Als blijkt dat reparatie en/of het onderhoud van de Traplift niet binnen genoemde termijnen 

mogelijk is, dan monteert Opdrachtnemer direct een technisch/functioneel gelijkwaardig en 

adequaat vervangende Traplift, conform de urgentiestatus en hierbij horende termijnen van 

eis 84. Als een technisch/functioneel gelijkwaardige Traplift niet direct kan worden geplaatst, 

dan plaats Opdrachtnemer direct een tijdelijke noodoplossing die veilig en bruikbaar is. De 

vervangende (tijdelijke) Traplift voldoet minimaal aan alle in deze Leidraad gestelde eisen. 

Hieraan zijn voor Opdrachtgever geen extra kosten verbonden.  

 

 

 

 

5.3.11 Onderhoud, keuring, reparatie en tussentijdse vervanging  
 

Eis Beschrijving 

86.  Opdrachtnemer verzorgt voor alle Geleverde Trapliften het All-in Onderhoud tegen het 

geoffreerde tarief bij Inschrijving gedurende de gehele periode dat een Traplift uitstaat bij één 

Cliënt.  

87.  In het kader van het All-in Onderhoud is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de volgende 

taken en verantwoordelijkheden: 

a. Preventief onderhoud; 

b. Verzekering van de Traplift gedurende de looptijd van de Bruikleenovereenkomst; 

c. Tweejaarlijkse keuring;  

d. Tijdige vervanging van slijtagegevoelige onderdelen; 

e. Alle reparaties inclusief de kosten van de onderdelen, en het materiaal; 

f. Vervangen van onderdelen; 

g. Aanpassing van de Traplift; 

h. Storingsdienst 24/7; 

i. Afhandeling van gemelde calamiteiten binnen de omschreven termijnen; 

j. Tussentijdse vervanging en aanpassing indien nodig; 

k. Kosten van administratieve handelingen, reiskosten en arbeidsloon. 

88.  Opdrachtnemer mag niet aan de Cliënt vragen om de Traplift te verzekeren.  

89.  De verplichtingen op het gebied van onderhoud, verzekering, reparatie, keuring, tussentijdse 

vervanging en de overige verplichtingen van eis 87 gaan in op het moment van ondertekening 

van de Bruikleenovereenkomst en eindigen op het moment van eindiging van de bruikleen. 

90.  De verplichtingen op het gebied van All-in onderhoud, reparatie, keuring en tussentijdse 

vervanging betreffen zowel Standaard als Niet Standaard Trapliften. 

91.  De onderhouds-, service- en reparatieverplichtingen met het hierbij horende All-in 

Onderhoudstarief blijven van kracht, zo lang de Traplift bij de Cliënt uitstaat, ook in het geval 
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wanneer bij toekomstige aanbestedingen de Opdracht voor het Leveren en onderhouden van 

Trapliften gegund wordt aan een andere partij.  

92.  Tussentijdse vervanging van de Traplift voert Opdrachtnemer kosteloos uit. Dit geldt ook 

indien de Traplift technisch niet meer voldoet en niet meer kan worden gerepareerd.  

93.  De verplichting om een Traplift tussentijds te vervangen vervalt nadat een Traplift ten minste 

8 jaar heeft gestaan bij de betreffende Cliënt, waarbij deze termijn berekend wordt vanaf het 

moment dat de gemeente betaald heeft voor de aanschaf van de Traplift. Deze 8-jaarstermijn 

begint dus niet opnieuw te lopen bij tussentijdse vervanging.  

94.  Opdrachtnemer is vrij het onderhoudsinterval voor het All-in Onderhoud zelf te bepalen, met 

uitzondering van het preventieve onderhoud, onder voorwaarde dat het functioneren en de 

veiligheid van gebruik van de Traplift gewaarborgd is. 

95.  Uitzondering op Eis 94 is het uitvoeren van preventief onderhoud. Het preventieve onderhoud 

dient minimaal éénmaal per 12 maanden uitgevoerd te worden. 

96.  Het periodieke onderhoud mag uitgevoerd worden tijdens het uitvoeren van een reparatie, 

om onnodig extra voorrijden te voorkomen, mits het laatste periodieke onderhoud langer dan 

negen maanden geleden is uitgevoerd. 

97.  Behoudens het huishoudelijk reinigen van de buitenzijde van de Traplift is onderhoud voor en 

door Cliënt niet van toepassing. 

98.  Opdrachtnemer informeert de Cliënt tenminste 10 Werkdagen voorafgaand aan gepland 

onderhoud over de uit te voeren werkzaamheden, de beoogde datum en het tijdstip voor het 

uitvoeren van het onderhoud. Indien de beoogde datum en tijdstip niet werkbaar is voor de 

Client stemmen Client en Opdrachtnemer onderling een andere datum en tijdstip af. 

99.  Na uitvoering van de preventieve onderhoudsbeurt en keuring wordt de Traplift voorzien van 

een sticker waarop de datum van de preventieve onderhoudsbeurt en keuring staan 

aangegeven.  

100.  Opdrachtnemer dient (een vermoeden van) Oneigenlijk Gebruik van een Traplift door de 

Cliënt te melden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de Cliënt hierop aanspreken conform 

het Protocol misbruik en Oneigenlijk Gebruik middelen (zie Bijlage 10). 

 

 

5.3.12 Demontage en verwijdering 
 

Eis Beschrijving 

101.  Het demonteren en afvoeren van een Traplift dient binnen vijf Werkdagen na 

opdrachtverstrekking te geschieden. 

102.  Opdrachtnemer neemt voor het maken van een afspraak zelf contact op met de Cliënt of de 

nabestaanden, nieuwe bewoner of woningbouwvereniging. 

103.  Opdrachtnemer verwijdert de Traplift en voert deze af. 

104.  Na demontage van de Traplift zorgt Opdrachtnemer voor het veilig afdoppen van 

elektrische leidingen en het opvullen van bevestigingsgaten in de muur. Indien van 

toepassing en aanwezig dient de trapleuning opnieuw aangebracht of teruggeplaatst te 

worden 
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105.  Schade die ontstaan is door het plaatsen en vervolgens demonteren en verwijderen van de 

Traplift dient door Opdrachtnemer te worden hersteld. Bouwkundige aanpassingen worden 

niet tot schade gerekend.  

106.  Afval en (rest)materialen die overgebleven zijn na het demonteren van de Traplift worden 

meegenomen door Opdrachtnemer en op een verantwoorde wijze afgevoerd en 

Opdrachtnemer laat de locatie bezemschoon achter.  

107.  Opdrachtnemer garandeert dat de woning op geen enkele voorwaarde verlaten wordt 

wanneer deze in een onveilige situatie verkeert die veroorzaakt is door het demonteren van 

de Traplift. 

108.  Alle werkzaamheden in deze paragraaf geschieden voor Opdrachtgever kosteloos.  

 

 

5.3.13 Duurzaamheid en milieu 
 

Eis Beschrijving 

109.  De door Opdrachtnemer gebruikte verpakkingen zijn uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding 

van de Raamovereenkomst geschikt voor hergebruik of Recyclebaar. Het gebruik van single-

use plastic is na die datum niet meer toegestaan.  

110.  Opdrachtnemer laat de locatie waar de Traplift is gerealiseerd bezemschoon achter, neemt 

verpakkingsmateriaal en afvalresten mee en zorgt  voor een duurzame verwerking hiervan 

(producthergebruik of recycling). 

111.  De Trapliften zijn, waar mogelijk, zodanig ontworpen dat het mogelijk is deze in onderdelen 

te scheiden (modulariteit) die in hun geheel als materiaal of als grondstof kunnen worden 

hergebruikt. 

112.  Opdrachtnemer doet zoveel mogelijk aan hergebruik van onderdelen en materialen. 

113.  Opdrachtnemer is – waar mogelijk – bereid en in staat Opdrachtgever en Cliënt voor te 

lichten over de wijze waarop duurzaam met de Traplift kan worden omgegaan. 

 

 

5.3.14 Naleving termijnen 
 

Eis Beschrijving 

114.  Norm termijnen 

Minimaal 90 % van alle genoemde Doorlooptijden zoals opgenomen in de eisen 58, 59, 84, 

85 en 101 dienen te worden gehaald. Zowel de Standaard als de Niet Standaard Trapliften 

vallen onder deze norm van 90 %. Indien de Opdrachtnemer na ontvangst van een Nadere 

Opdracht vermoedt dat hij deze niet binnen de afgesproken termijn kan realiseren, dan 

maakt de Opdrachtnemer hiervan per direct melding met opgaaf van reden bij de 

Opdrachtgever en de Cliënt. 

 

115.  Boete bij overschrijding termijnen  

Als de genoemde termijnen bij meer dan 10% van de Nadere Opdrachten worden 

overschreden dan wordt er een boete berekend, op basis van een percentage van het 
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maandelijkse factuurbedrag. Is het percentage ‘te laat’- Leveringen 11% dan kan er een 

boete van 1% in rekening gebracht over de totale maandfactuur.  

 

Percentage op tijd: Omvang van de boete 

90%  of meer op tijd 0 % 

89%  op tijd 1 % 

88%  op tijd 2 % 

87%  op tijd 3 % 

86% op tijd 4 % 

85% op tijd 5 % 

Etc Etc  

 

De data uit de gemeentelijke systemen zijn leidend bij de bepaling van de overschrijding van 

de termijnen.  Als overschrijdingen niet aan de Opdrachtnemer te wijten zijn, dan kan 

Opdrachtnemer dit toelichten in het contractmanagementgesprek op basis van zijn 

managementrapportage.  

 

Het komt voor dat Leveringen te laat zijn zonder dat dit toe te wijzen is aan de 

Opdrachtnemer. Bijvoorbeeld in de volgende situaties: 

 Cliënt heeft zelf de afspraak voor aflevering verzet; en/of 

 Cliënt verblijft nog in een zorginstelling en/of ziekenhuis.  

 

Binnen de aan te leveren managementrapportage dient de Opdrachtnemer aan te geven of 

het niet halen van de gestelde Doorlooptijden gevolg is van een interne- (de organisatie zelf) 

of een externe oorzaak. Uitsluitend ‘te laat’- Leveringen die gevolg zijn van een interne 

oorzaak worden meegenomen binnen sanctieregeling.  

 

Indien termijnen overschreden worden vanwege een verlate levering van een fabrikant 

(toeleverancier van de Opdrachtnemer) dan wordt dit als een ‘interne reden’ beschouwd en 

telt dit derhalve mee in de sanctieregeling.  

 

Indien de gestelde termijn niet gehaald wordt zowel door externe als interne oorzaken is dit 

uiteraard wel verwijtbaar.  

116.  De overschrijding van termijnen en de hiermee samenhangende boete wordt één maal per 

kwartaal bepaald op basis van de gemeentelijke data en de uitkomsten van het 

contractmanagementgesprek over dat kwartaal. 

117.  De boete wordt berekend over de gefactureerde productie van het kwartaal waar de 

overschrijding van de termijnen over is berekend. 

118.  De boete wordt afgerond op hele percentages. Vanaf 0,5 wordt naar boven afgerond. 

119.  De boete bedraagt maximaal 10 % van de over dat kwartaal gefactureerde productie. 

120.  Wanneer een boete wordt opgelegd, dan voldoet Opdrachtnemer deze middels een 

creditnota (niet via ZorgNed) in de maand volgend op de maand waarin de boete is 

opgelegd.  
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5.3.15 Logboek per Traplift 
 

Eis Beschrijving 

121.  Opdrachtnemer houdt per Traplift een digitaal logboek bij waarin alle gebeurtenissen met 

betrekking tot preventief en correctief onderhoud en keuringen worden vast gelegd.  

122.  In het logboek worden eveneens de aard van de reparatie, bijzonderheden en 

cliëntcontacten vastgelegd.  

123.  Het logboek is gekoppeld aan de Traplift en bevat alle relevante gegeven zoals; bouwjaar, 

inzet van tweedehands onderdelen, soort Traplift, artikelnummer, serienummer, aanwezige 

opties en aanpassingen.  

124.  Het logboek is altijd in te zien door de Gemeente en de contractmanagers van de 

Gemeente.  

125.  De Gemeente behoudt zich het recht voor om de staat van de Trapliften te controleren.  

 

 

5.3.16 Contractmanagement, managementinformatie en evaluatie 
 

Eis Beschrijving 

126.  Direct na het definitief worden van de gunning stellen zowel de Gemeente als 

Opdrachtnemer elk één contactpersoon met vervanger vast voor deze Opdracht. 

127.  Gedurende de contractperiode zal ten minste eenmaal per kwartaal (of zoveel vaker als 

één van de partijen nodig acht) overleg plaatsvinden tussen (de contactpersonen van) de 

Opdrachtnemer en de Gemeente. Tijdens dit overleg komt de gang van zaken aan bod 

 (basis vormen de Raamovereenkomst en de managementrapportages) en worden 

klachten of onvolkomenheden besproken en afgehandeld. Onderwerpen van overleg 

vormen tevens de realisatie van de streefcijfers (kavelverdeling), de kwaliteit van de 

uitvoering en Doorlooptijden. Deze overleggen vinden plaats op basis van vooraf 

opgestelde agenda’s. 

128.  Voor de managementrapportage wordt een gemeentelijke format gebruikt. De 

Gemeente vult deze format eerst met haar eigen data en verzoekt Opdrachtnemer 

vervolgens om de managementrapportage aan te vullen met zijn eigen data. 

Opdrachtnemer levert zijn bijdrage aan de managementrapportage binnen vijftien 

Werkdagen na het verzoek van de Gemeente hierom.  

129.  Bij verschil tussen de data van de Gemeente en de data van Opdrachtnemer zijn de data 

uit de eigen systemen van de Gemeente leidend, tenzij de Gemeente op basis van de data 

van Opdrachtnemer heeft geconcludeerd dat de informatie die uit haar eigen data naar 

voren komt, bijstelling behoeft.   

130.  Op basis van de eigen gemeentelijke data bewaakt Opdrachtgever de naleving van de 

kavelverdeling op kwartaalbasis en bespreekt de data hierover in het eerstvolgende 

contractmanagementoverleg. Indien nodig stuurt Opdrachtgever vervolgens bij in de 

toedeling van Nadere Opdrachten.  
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131.  De Gemeente gebruikt de contractmanagementgesprekken om de uitvoering van deze 

Opdracht, de resultaten hiervan en de overige prestaties van Opdrachtnemer tussentijds 

te evalueren. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval:  

 De kwaliteit 

 De Prijs van Nadere Offertes 

 Oplevering en naleving van termijnen 

 De naleving van zero emissievervoer conform het aanbod van Opdrachtnemer 

 Service, nazorg, herstel van gebreken en garantie 

 Algemene ervaringen met Opdrachtnemer 

 

Hierbij worden in ieder geval de volgende aspecten mede in beschouwing betrokken: 

 Gerealiseerde Doorlooptijden, zoals blijkend uit de gemeentelijke administratie; 

 Percentage Herverstrekkingen; 

 Nazorg aan Cliënten; 

 De uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken; 

 Ontvangen en behandelde klachten; 

 Verstrekte Nadere Opdrachten die naar aanleiding van signalering door 

Opdrachtnemer zijn ingetrokken door de Gemeente omdat: 

o De Cliënt niet meer in de woning woonde; of 

o De geïndiceerde Traplift niet de goedkoopst adequate oplossing was.  

 Bevindingen nav steekproefsgewijze nacontrole door de gemeente 

 De KPI’s die de Inschrijver in zijn Inschrijving heeft voorgesteld. In samenhang 

hiermee worden ook de activiteiten, risico’s en borging besproken en getoetst 

aan de Inschrijving.  

132.  Wanneer een Opdrachtnemer niet voldoet aan één of meerdere normen m.b.t. de 

gestelde kwaliteitseisen of termijnen, dan dient Opdrachtnemer een verbeterplan op te 

stellen en binnen de door de Gemeente te stellen termijn (maar maximaal 3 maanden) te 

voldoen aan de gestelde eisen. Na goedkeuring van dit verbeterplan door de Gemeente, 

geeft Opdrachtnemer hier uitvoering aan en rapporteert hierover aan de Gemeente. De 

Gemeente er bepaalt de frequentie en aanleverdatum van deze rapportage(s).  

 

Indien verbeteracties betrekking hebben op overschrijding van de termijnen en deze 

binnen de termijn van het plan van aanpak door de Gemeente er niet leiden tot het 

behalen van de norm dan kan de Gemeente een opdrachtenstop invoeren en/of een 

boete opleggen.  

133.  Opdrachtnemer beschikt voor de uitvoering van de Opdracht over aantoonbaar 

deugdelijke geautomatiseerde administratie. 

134.  Opdrachtgever verzorgt de registratie van de Nadere Opdrachten en Leveringen alsmede 

mutaties en beëindigingen in haar eigen zorgsysteem (ZorgNed). 

135.  Opdrachtnemer krijgt toegang tot dit systeem. Opdrachtnemer hanteert het 

zorgsysteem van de Gemeente voor de acceptatie van en het verwerken van de Nadere 

Opdrachten tot Leveren alsmede voor het indienen van de maandfacturen.  

136.  De Gemeente is voornemens standaardberichtenverkeer (iWmo) gedurende de 

contractperiode in te zetten voor de Trapliften. Opdrachtnemer is verplicht mee te 
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werken aan de totstandkoming van informatieuitwisseling via iWmo-berichtenverkeer en 

de hiervoor benodigde koppelingen. 

137.  Opdrachtnemer werkt mee aan verbeteringen ten aanzien van informatievoorziening en 

ICT. Aansluiting van het systeem van Opdrachtnemer op systemen van de Gemeente is 

voor eigen rekening van Opdrachtnemer.  

Opdrachtnemer werkt mee aan gegevenslevering voor bestandvergelijkingen op de door 

de Gemeente gestelde data, voorwaarden en sleutels waaronder, maar niet uitsluitend: 

- BSN 

- Geboortedatum 

- NAW-gegevens 

- Voorziening 

- Codering 

- Omvang 

De Gemeente gebruikt bovenstaande gegevensleveringen om de eigen administratie en 

de administratie van de Opdrachtnemer te controleren, corrigeren en aan te vullen.  

Opdrachtnemer werkt mee aan communicatie door middel van BSN en indien van 

toepassing het door de Gemeente gegenereerd kenmerk. 

Opdrachtnemer werkt mee aan de door de Gemeente gestelde nader te communiceren 

technische eisen, wat betreft berichtenverkeer, passende technische en organisatorische 

beveiligingseisen en privacy. 

138.  Opdrachtnemer hanteert voor zowel de toegang tot de Gemeentelijke systemen als voor 

de elektronische berichtenuitwisseling de eisen die de Gemeente zal stellen t.a.v. 

gegevensverwerking. 

139.  Opdrachtnemer werkt mee aan verbeteringen ten aanzien van informatievoorziening, ICT 

en werkprocessen. Veelal wordt hierbij projectmatig gewerkt en de Opdrachtnemer 

participeert in het projectteam van de Gemeente. Participatie geschiedt voor eigen 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 
 

5.3.17 Tarieven, facturatie en betaling  
 

 

Eis Beschrijving 

140.  Opdrachtnemer mag slechts die Trapliften en All-in onderhoudscontracten factureren 

waarvoor een Nadere Opdracht is verstrekt en waarvan de Levering in het ZorgNed 

gereed gemeld is door de Opdrachtnemer. 

141.  Het verzorgen van een vergunning is ook facturabel als de aanvraag hiervan uiteindelijk 

niet heeft geleid tot de verkrijging van deze vergunning. Op verzoek van Opdrachtgever 

dient Opdrachtnemer te kunnen aantonen dat hij de vergunning heeft aangevraagd.  

142.  Opdrachtnemer factureert inclusief BTW en maandelijks achteraf middels indiening van 

een gedigitaliseerd overzicht van factuurregels op cliëntniveau.  

De format voor dit overzicht wordt door de Gemeente ter beschikking gesteld (conform 

het iWmo303-bericht) en dient door Opdrachtnemer gevuld te worden met de daar 
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gevraagde informatie. De factuurregels worden automatisch gecontroleerd met de 

administratie van de Gemeente.  

143.  Opdrachtnemer dient zijn maandelijkse factuur in uiterlijk binnen drie weken na afloop 

van de maand waarop de factuur betrekking heeft.  

144.  De Gemeente behoudt zich het recht voor om naast voornoemd digitaal 

maandoverzicht een pdf-factuur op te vragen waarin de totale maandomzet 

weergegeven wordt, voorzien van btw-specificatie. 

145.  De Gemeente zal binnen 30 dagen na indiening van het digitale overzicht zorg dragen 

voor betaling van de factuur. 

146.  Het All-in onderhoudscontract mag maximaal één keer per kalenderjaar worden 

gefactureerd, voor het eerst na het eerste jaarlijkse preventieve onderhoud.  

147.  Opdrachtgever geeft en ontvangt geen vergoeding voor de verwijdering een Traplift.  

148.  Gemeentelijke legeskosten in verband met een vergunning voor een Traplift worden 

niet apart vergoed. Opdrachtnemer dient gemeentelijke leges te bekostigen uit zijn 

Prijs voor de verzorging van een omgevingsvergunning.  

149.  Het niet kunnen plaatsen van een Traplift of het niet kunnen plegen van onderhoud, 

keuring of reparatie wegens afwezigheid van de Cliënt of het niet akkoord zijn van de 

Cliënt is niet apart facturabel.  

 

 

5.3.18 Verantwoording en materiële controle 
 

Eis Beschrijving 

150.  Opdrachtnemer legt jaarlijks vóór 1 juni een verklaring over van een geregistreerd 

accountant over de gefactureerde productie van het voorgaande kalenderjaar. De aan de 

Gemeente gefactureerde productie moet hierbij apart inzichtelijk zijn. De kosten hiervan 

komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

151.  De Gemeente is gerechtigd een materiële controle uit te laten voeren bij de 

Opdrachtnemer voor de controle op de rechtmatigheid van de declaratie en de juistheid 

van de gevoerde administratie en de administratieve procedures. Als de uitkomsten van 

de materiële controle daar aanleiding toe geven, dan kan de Gemeente opdracht geven 

tot één of meer hercontroles per jaar. Opdrachtnemer werkt volledig mee aan deze 

controles en kan hiervoor bij de Gemeente geen kosten in rekening brengen. De 

materiële controles worden uitgevoerd door een door de Gemeente aangestelde 

accountant en zijn voor rekening van de Gemeente. Nacontrole is een vast onderdeel van 

de Opdracht op verzoek van de Gemeente. 

 

 

5.3.19 Privacy Cliënten  
 

Eis Beschrijving 

152.  Opdrachtnemer voldoet bij het ontvangen en verwerken van persoonsgegevens aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Opdrachtnemer 
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beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid dat voldoet aan de ISO-27001. Indien de 

Gemeente wordt aangemerkt als ‘verantwoordelijke’ en de Opdrachtnemer als ‘bewerker’ 

(of ‘verwerker’ in de AVG) tekent Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst volgens 

de standaard van de Gemeente. 

153.  Opdrachtnemer registreert en beheert gegevens van Trapliften zodanig dat in geval van 

calamiteiten (bijvoorbeeld fabricagefouten die de veiligheid van Cliënten in gevaar 

brengt) de Traplift onmiddellijk terug te halen of te verwijderen is. 

154.  Opdrachtnemer mag cliëntgegevens niet overdragen en niet aanwenden voor andere 

doelen dan voor het uitvoeren van de onderhavige Opdracht. 

 

 

5.3.20 Cliënttevredenheidsonderzoek 
 

Eis Beschrijving 

155.  Opdrachtnemer voert doorlopend onderzoek uit naar de tevredenheid van Cliënten. Na 

iedere levering of reparatie wordt gevraagd hoe de Cliënt de Traplift en de 

dienstverlening ervaart. De Opdrachtnemer informeert de Cliënt actief over de werkwijze 

en zorgt voor representatieve inzichten. In het onderzoek wordt ten minste gevraagd 

naar een oordeel over:  

 Deskundigheid van medewerkers;  

 Niveau van dienstverlening (m.b.t. Opname, Levering, service en onderhoud);  

 Doorlooptijden;  

 Communicatie naar Cliënt;  

 Bejegening van Cliënt;  

 Klachtafhandeling.  

 Algehele tevredenheid over de dienstverlening (cijfer 1 t/m 10)  

 

De Opdrachtnemer verschaft de Opdrachtgever inzicht in de resultaten op basis van de 

Amsterdamse Cliëntpopulatie.  

De resultaten zijn te allen tijde beschikbaar voor de Opdrachtgever.  

De Opdrachtgever kan verzoeken de vraagstelling te uniformeren met andere 

Opdrachtnemers.  

156.  Het staat de Gemeente vrij ook zelf cliënttevredenheidsonderzoek te (laten) uitvoeren 

onder Cliënten bij wie Opdrachtnemer een Traplift heeft geplaatst. Opdrachtnemer dient 

aan een dergelijk onderzoek de benodigde medewerking te verlenen. 

 

 

5.3.21 Klachtenprocedure 
 

Eis Beschrijving 

157.  De Gemeente beschikt over een protocol (Bijlage 9) voor het afhandelen van klachten. In 

dit protocol staat beschreven wat minimaal gedaan moet worden voor een adequate 

afhandeling van een klacht. Opdrachtnemer conformeert zich aan de werkwijze zoals 

beschreven in het protocol. 
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5.4 Evaluatie van de Opdracht 
 

De Gemeente evalueert bij de uitvoering van deze Opdracht het resultaat en de overige prestaties 

van Opdrachtnemer tijdens de reguliere voortgangsgesprekken met de contractmanager. Zie 

paragraaf 5.4.16. De uitkomsten van de evaluatie kunnen worden gebruikt bij de beslissing om de 

opdracht al dan niet te verlengen. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien 

van toepassing:  

 Doorlooptijden en termijnen 

 Klanttevredenheid, klachten en afhandeling van klachten 

 De kwaliteit van de samenwerking met de Gemeente en andere ketenpartners 

 Het gerealiseerde budgetbeslag 

 Algemene ervaringen met Opdrachtnemer 

 

 

5.5 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return 
 

Voor deze Aanbesteding hanteert de Gemeente Social Return als bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde.  

 

  

5.5.1 Invulling van de verplichting 
 

Bij deze opdracht verplicht de Opdrachtnemer zich een waarde gelijk aan tenminste 5% van de 

totale uiteindelijke opdrachtwaarde van de gehele overeenkomstperiode, inclusief eventuele 

verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return.   

 

 

5.5.2 Procedure na gunning 
 

Uiterlijk zeven Werkdagen na definitieve gunning dient de Opdrachtnemer contact op te nemen 

met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam via: social.return@amsterdam.nl.  

Bureau Social Return adviseert de Opdrachtnemer over de invulling van Social Return. 

De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken 

maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende Raamovereenkomst. 

 

5.5.2.1 Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage 

 

In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de Opdrachtnemer 

invulling zal geven aan de Social-Returnverplichting (tijdspad, kosten en inzet  

ten behoeve van de Doelgroep). De Opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor Social 

Return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR. Bureau Social Return voert een controle 
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uit op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens, en informeert de 

Opdrachtgever over de behaalde resultaten. 

 

De Opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social 

Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de 

Doelgroep. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) 

overdraagt aan Onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return 

verplichting ligt bij de Opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te 

maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende 

Social Return verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning. 

 

De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return 

werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De Opdrachtnemer levert 

hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende 

instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette 

kandidaat blijkt. Iemand behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij minimaal 3 

maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht, en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV 

Werkbedrijf, de Gemeente of een vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-, WGA -/WAO-, of 

NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren 

tot de Doelgroep, evenals MBO-studenten BOL en BBL niveau 1 en 2. De Opdrachtnemer heeft op 

grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om de 

persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return 

verplichting. 

  

De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn 

gemaakt. De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende 

arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan een kopie van 

de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In 

het geval van 0-uren, uitzend- en detacheringscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte 

uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een 

salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van 

producten en diensten van Pantar of een andere sociale firma dienen facturen te worden overlegd.  

 

Bij verrekening van inspanningen voor de Doelgroep met de Social Return verplichting wordt 

uitgegaan van de kosten die de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de 

volgende uitgangspunten:  

 

a. inschaling van kandidaten uit de Doelgroep geschiedt conform de geldende 

  CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een 

  andere werkgever; 

b. indien de Opdrachtnemer bij het plaatsen van de Doelgroep gebruik maakt van 

  subsidies of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering 

  gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting; 

c. scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten 

  gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's 
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  van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten 

  schriftelijk te worden onderbouwd; 

d. begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, 

  zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet 

  van de kandidaat uit de Doelgroep; 

e.  het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,  

  opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma’s is alleen mogelijk in                

overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.  

 

 

5.5.2.2 Tekortkoming Social Return 

Indien de Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het 

resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte 

van 100% van het resterende bedrag, bij de Opdrachtnemer in rekening gebracht.  
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6 Beoordeling van de Inschrijving 
 

6.1 Gunningscriterium 
 

De Gemeente beoordeelt op het Gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving op 

basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.  Dit Gunningscriterium is als volgt opgebouwd:  

 

 

Gunningscriteria Wegingsfactor 

A. Kwaliteit 40 % 

1. Communicatie en bejegening Cliënt 15 % 

2. Nakoming Doorlooptijden 10 % 

3. Percentage inzet tweedehands trapliften 10 % 

4. Vervoer zero emissie 5 % 

B. Prijs 60 % 

 

5. 

 

Referentieprijs 

 

 

60 % 

 

Totaal 

 

 

 

 

6.2 Beoordelingssystematiek  
 

Ten aanzien van de beoordelingssystematiek is gekozen voor ‘Gunnen op waarde’. Hierbij wordt 

de kwaliteit van de Inschrijving zodanig te beoordeeld dat dit kan worden vertaald in een fictief 

geldbedrag/fictieve korting. Deze systematiek werkt als volgt:  

 Het Beoordelingsteam geeft een cijfer voor de waardering van het aanbod van Inschrijver op 

de subgunningscriteria 1 en 2 voor kwaliteit;  

 Uw opgaven voor de subgunningscriteria 3 en 4 voor kwaliteit worden vertaald in een cijfer 

voor kwaliteit; 

 Ieder cijfer correspondeert met een vast gesteld kortingspercentage op de Totale Fictieve 

Inschrijfprijs. Dit kortingspercentage is te zien in het Prijzenblad, op het tabblad Fictieve 

Inschrijfprijs;  

 Het bedrag van de korting wordt berekend over de Referentieprijs; 

 Het totaal gescoorde bedrag voor de kwaliteit wordt vervolgens, als zijnde fictieve korting, 

afgetrokken van de Referentieprijs wat resulteert in de Fictieve Inschrijfprijs; en 

 De Referentieprijs bestaat hierbij uit het gewogen gemiddelde conform de aantallen uit het 

prijzenblad.  
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6.2.1 Prijs 
 

Inschrijver gebruikt het prijzenblad (Bijlage 4) voor de Inschrijving van zijn Prijzen. Elk product kent 

een eigen Prijs. Inschrijver vult op het blad ‘referentieprijs’ in de kolom ‘Prijs’ (= groene kolom) de 

Prijs in die hij aanbiedt voor elk product. Inschrijver dient alle gevraagde Prijzen volledig in te 

vullen met gebruikmaking van dit prijzenblad. Het prijzenblad rekent de ingevulde Prijzen door 

naar een referentieprijs per product op basis van een wegingsfactor per product. De wegingsfactor 

van elk product is gelijk aan het aantal leveringen van dat product in 2019. Waar het nieuwe 

producten betreft is een schatting gemaakt. Het totaal van de referentieprijzen per product vormt 

de totale Referentieprijs.  

 

De geoffreerde Prijs heeft betrekking op zowel nieuwe als tweedehands Trapliften. De Gemeente 

vraagt dus geen aparte Prijs uit voor tweedehands Trapliften. 

 

Het is niet toegestaan om een irreële Prijs aan te bieden, dat wil zeggen een prijs van € 0,-, een 

abnormaal lage prijs of een negatieve Prijs, op straffe van mogelijke uitsluiting van de Inschrijving / 

Inschrijver van deze Aanbesteding.   

 

In geval van een ongeldigheidsverklaring van een Inschrijving na de beoordeling op het 

Gunningscriterium blijft de rangorde van Inschrijvers in stand.  

 

 

6.2.2 Kwaliteit 
 

Het Beoordelingsteam beoordeelt de Inschrijving op kwaliteit. Het Beoordelingsteam baseert haar 

waardering op het totaalbeeld van de kwaliteit van de Inschrijving met betrekking tot de 

Gunningscriteria. De Gemeente licht de subgunningscriteria in deze paragraaf toe en benoemt de 

elementen die de Gemeente zal betrekken bij haar beoordeling: 

 

6.2.2.1 Subgunningscriterium 1: Communicatie en bejegening Cliënt (maximaal 1.5oo 

woorden) 

 

De Gemeente hecht waarde aan goede en toegankelijke communicatie voor alle doelgroepen 

binnen de Wmo. De gebruikers van Trapliften zijn Cliënten met uiteenlopende beperkingen. Dat 

kunnen ook beperkingen zijn die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de behoefte aan een 

traplift. Denk bijvoorbeeld aan hoor-, spraak, of zichtproblemen. De Amsterdamse 

Cliëntendoelgroep onderscheidt zich door een grote diversiteit aan culturele achtergronden. Ook 

kan sprake zijn van een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en/of van 

laaggeletterdheid. Verder kenmerkt de Amsterdamse woningvoorraad zich door een relatief groot 

aantal portiek- en etagewoningen, waardoor regelmatig een functioneel en technisch creatieve 

oplossing noodzakelijk is. Trapliften in gemeenschappelijke trappenhuizen komen vaak voor. Al 

deze zaken vragen om zorgvuldige communicatie en zorgvuldig verwachtingenmanagement door 

Opdrachtnemer richting de Cliënt, omwonenden, woningcorporaties en woningeigenaren, zoals 

Verenigingen van Eigenaren.  
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Bij het uitvoeren van Nadere Opdrachten staat binnen de hierboven geschetste context het doel 

om de Cliënt zo tevreden mogelijk te maken centraal. Geef in uw uitwerking voor dit 

subgunningscriterium in maximaal 1.500 woorden aan hoe u middels uw communicatie, 

bejegening en verwachtingenmanagement inspeelt op de verwachtingen van de Cliënt en hoe u, 

binnen de kaders van de gemeentelijke beschikking voor een Traplift, ervoor zorgt dat de Cliënt 

krijgt wat hij verwacht wat hij gaat krijgen. Hoe richt u hierbij uw communicatie in met andere 

partijen zoals woningcorporaties en woningeigenaren, bijvoorbeeld als een creatieve oplossing 

nodig is in een gemeenschappelijke ruimte van het gebouw? Omschrijf hoe u uw zelfoplossend en 

de-escalerend vermogen hierbij inzet en welke communicatiemiddelen u hierbij inzet.  

 

 

6.2.2.2 Subgunningscriterium 2: Nakoming Doorlooptijden (maximaal 1.5oo woorden) 

 

Aan de uitvoering van Nadere Opdrachten zijn maximale Doorlooptijden verbonden, zowel voor 

reguliere situaties als voor spoedsituaties. In het streven naar tevreden cliënten wenst de 

Gemeente dat de Opdrachtnemer in spoedsituaties zo snel mogelijk handelt en dat voor reguliere 

situaties de gemiddelde Doorlooptijden worden behaald. Hierbij verwacht de Gemeente dat 

Opdrachtnemer oog heeft voor de specifieke behoeften van individuele Cliënten en waar wenselijk 

kan versnellen of vertragen bij de uitvoering van een Nadere Opdracht. Ook is het mogelijk dat de 

aantallen Trapliften die de Gemeente wenst af te nemen, stijgen of in een bepaalde periode hoger 

ligger dan gemiddeld. De Gemeente verwacht van Opdrachtnemer dat hij ook in dat geval de 

maximale Doorlooptijden kan nakomen. Geef in een uitwerking voor dit subgunningscriterium in 

maximaal 1.500 woorden aan hoe u met de Doorlooptijden voor deze Opdracht zo goed mogelijk 

inspeelt op 1) spoedsituaties, 2) de uiteenlopende behoeften van Cliënten bij reguliere situaties en 

3) een (tijdelijke) toename van het aantal Nadere Opdrachten.  

 

 

Zie voor uw verdere oriëntatie op de subgunningscriteria 1 en 2 met name hoofdstuk 1 en het 

Programma van Eisen uit hoofdstuk 5.  

 

Afbeeldingen, titelpagina’s en eventuele bijlagen tellen niet mee voor het aantal woorden.  

 

 

6.2.2.3 Subgunningscriterium3: Percentage Tweedehands Trapliften 

 

De Gemeente heeft als doel dat de Opdracht met zo min mogelijk milieubelasting wordt 

uitgevoerd. Om deze reden wil de Gemeente de inzet van Tweedehands Trapliften bevorderen. 

Voor u als Inschrijver betekent dit dat uw Inschrijving op kwaliteit positiever wordt beoordeeld 

naarmate u een hoger percentage Tweedehands Trapliften gaat leveren. Van een Tweedehands 

Traplift is sprake als ten minste één van de volgende onderdelen van de Traplift eerder geplaatst is 

geweest bij een klant en vervolgens in het kader van Herverstrekking opnieuw wordt geplaatst bij 

een Cliënt: 

 Stoel 

 Motor/accu 

 De rail 
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Het percentage wordt hierbij gerelateerd aan het totale aantal Trapliften dat u gaat leveren voor 

deze Opdracht. In formule is dat dus: 

 

Aantal te leveren Tweedehands Trapliften voor deze Opdracht / totaal aantal te leveren Trapliften 

voor deze opdracht = percentage Tweedehands Trapliften.   

 

Geef op het Prijzenblad aan welk percentage Tweedehands Trapliften u gaat inzetten voor deze 

Opdracht. U dient uw aanbod op dit subgunningscriterium aspect ook (nog) te kunnen nakomen 

indien u de grootste kavel krijgt aangeboden en/of eventuele aanvullende kavelgedeelten 

toebedeeld krijgt.  

 

Richtlijn Puntenscore Fictieve 

korting (% 

van het % 

per 

subgunnings-

criterium) 

80 – 100 % levering Tweedehands Trapliften  3 100% 

50 – 80 % levering Tweedehands Trapliften 2 70% 

20 – 50 % levering Tweedehands Trapliften 1 40% 

0 – 20 % levering Tweedehands Trapliften 0 0% 

 

 

6.2.2.4 Subgunningscriterium 4: Zero emissie vervoer  

 

In het kader van de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek heeft ook de Gemeente 

Amsterdam zero emissie vervoer tot doel gemaakt. Onder zero emissievervoer wordt vervoer 

verstaan dat geen schadelijke uitstoot veroorzaakt zoals fijnstof, koolwaterstoffen, koolmonoxide, 

ozon, lood en diverse stikstofoxiden. De Gemeente beschikt over een subsidieregeling voor 

uitstootvrije bedrijfsvoertuigen, zie Subsidie Aanschaf uitstootvrije bedrijfsvoertuigen in 

Amsterdam 2019-2021 - Gemeente Amsterdam 

 

Geef op het prijzenblad aan vanaf welk moment u het vervoer dat plaatsvindt ten behoeve van de 

opdracht, zero emissie gaat uitvoeren binnen de ruit van Amsterdam. De ruit van Amsterdam 

wordt begrensd door de autosnelwegen A10, A4, A9 en A5.  

 

Aan uw opgave zijn de volgende puntenscores verbonden: 

 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBCA74071-7A96-4F67-9A75-088F4E819F79%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBCA74071-7A96-4F67-9A75-088F4E819F79%7D
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Richtlijn Puntenscore Fictieve 

korting (% 

van het % 

per 

subgunnings-

criterium) 

Zero emissievervoer vanaf 1 juli 2021  3 100% 

Zero emissievervoer vanaf 1 juli 2022 2 70% 

Zero emissievervoer vanaf 1 juli 2023 1 40% 

Zero emissievervoer vanaf een latere datum of helemaal 

niet.  

0 0% 

 

 

6.2.2.5 Uitwerking beoordeling kwaliteit subgunningscriteria 1 en 2 

 

Elementen die de Gemeente betrekt bij haar beoordeling 

 

Het aanbod van Inschrijver op de subgunningscriteria 1 en 2wordt beter door de Gemeente 

beoordeeld naarmate beter wordt voldaan aan de volgende aspecten (in volgorde van prioriteit): 

 

1. Het aanbod sluit aan bij de context, uitgangspunten en doelstellingen van deze Opdracht, 

zoals verwoord in de Leidraad (zie met name, doch niet uitsluitend, hoofdstuk 1); 

2. Het aanbod gaat in op de genoemde elementen bij elk subgunningscriterium;  

3. Het aanbod is realistisch, relevant, concreet, volledig onderbouwd en niet multi-

interpretabel, derhalve SMART, waarbij SMART staat voor:  

S Specifiek: de mate waarin Inschrijver zijn uitwerking eenduidig en gericht op de 

Opdracht heeft omschreven;  

M Meetbaar: de mate waarin Inschrijver aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat 

met zijn uitwerking het beoogde doel zal worden bereikt;  

A Acceptabel: de mate waarin Inschrijver aantoont dat zijn uitwerking aanvaardbaar is 

binnen de daaraan te stellen en gestelde eisen;  

R Realistisch: de mate waarin Inschrijver aantoont dat zijn uitwerking haalbaar en robuust 

is, wat ondersteund kan worden door een eerdere succesvolle toepassing;  

T Tijdsgebonden: de mate waarin Inschrijver aan kan geven dat zijn uitwerking binnen de 

daarvoor beschikbare tijd zal kunnen worden gerealiseerd.  

4. Het aanbod geeft inzicht in hóe Inschrijver het gevraagde gaat realiseren en beschrijft niet 

alleen dát Inschrijver het gevraagde gaat realiseren. Inschrijver kan dit bijvoorbeeld doen 

door in zijn aanbod inzicht te geven in:  

a) De concrete stappen, activiteiten of processen die Inschrijver gaat uitvoeren om 

invulling te geven aan het betreffende subgunningscriterium; 

b) De risico’s die hierbij voor Inschrijver aanwezig zijn. Welke impact hebben deze risico’s 

en hoe worden ze tijdig onderkend? Op welke wijze worden deze risico’s beheerst of 

vermeden?  



 

 

Gemeente Amsterdam 
Aanbestedingsleidraad Wmo Trapliften AIS-2020-0008 

 

 

  

64/69 

c) De borging die Inschrijver inzet. Onder borging wordt verstaan: De methode en 

instrumenten waarmee de Inschrijver garandeert dat hetgeen hij beschrijft in het 

proces ook zo wordt uitgevoerd. De Inschrijver betrekt tevens methoden en 

instrumenten voor bijsturing. Een sterkere en duidelijkere borging scoort hoger dan 

een borging die zwakker of vaag is. 

d) De prestatieindicatoren die Inschrijver inzet om zijn aanbod op de subgunningscriteria 

te kunnen monitoren, meten en toetsen.  

Inschrijver betrekt hierbij ook de rol en acties die zij van Opdrachtgever verwacht. 

 

De beoordeling van de subgunningscriteria 1 en 2 vindt plaats op een schaal van 0 t/m 3. Voor ieder 

subgunningscriterium wordt een score van 0, 1, 2 of 3 gegeven. De beoordeling komt als volgt tot 

stand:  

 

Ieder lid van het Beoordelingsteam zal de Inschrijvingen op de uitwerking van de kwalitatieve 

subgunningscriteria onafhankelijk beoordelen en waarderen op de wijze zoals hierna is bepaald.  

De individuele beoordelingen van de leden van het Beoordelingsteam op basis van de Inschrijving 

worden vervolgens in een plenaire vergadering besproken om tot een consensusbeoordeling te 

komen. Uit deze consensusbeoordeling volgt een scoretoekenning in de vorm van een geheel 

getal (dus zonder decimalen) variërend van 0 t/m 3 per kwalitatief subgunningscriterium. 

 

 

Beoordelingsrichtlijn Subgunningscriteria 1 en 2 kwaliteit  

 

De beoordelingsrichtlijn die het Beoordelingsteam zal hanteren voor de subgunningscriteria 1 t/m 

3 is als volgt: 

 

 

Richtlijn Score Fictieve 

korting(% 

van het % 

per 

subgunnings-

criterium) 

Uitstekend: Het aanbod van de Inschrijver op hetgeen is 

uitgevraagd bij het betreffende subgunningscriterium voldoet, 

met inachtneming van de elementen die de gemeente betrekt 

bij haar beoordeling, volledig en overtreffend ten opzichte van 

de bij het subgunningscriterium gestelde aspecten en doelen 

van deze opdracht.  

3 100% 

Goed: Het aanbod van de Inschrijver op hetgeen is uitgevraagd 

bij het betreffende subgunningscriterium voldoet, met 

inachtneming van de elementen die de gemeente betrekt bij 

haar beoordeling, volledig ten opzichte van de bij het 

2 70% 
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subgunningscriterium gestelde aspecten en doelen van deze 

opdracht.   

Voldoende: Het aanbod van de Inschrijver op hetgeen is 

uitgevraagd bij het betreffende subgunningscriterium voldoet, 

met inachtneming van de elementen die de gemeente betrekt 

bij haar beoordeling, in ruime mate, maar niet volledig, ten 

opzichte van de bij het subgunningscriterium gestelde aspecten 

en doelen van deze opdracht.   

1 40% 

Onvoldoende: Het aanbod van de Inschrijver op hetgeen is 

uitgevraagd bij het betreffende subgunningscriterium voldoet, 

met inachtneming van de elementen die de gemeente betrekt 

bij haar beoordeling, (te) beperkt ten opzichte van de bij het 

subgunningscriterium gestelde aspecten en doelen van deze 

opdracht.  

0 0% 

 

  

 

6.3 Economisch Meest Voordelige Inschrijving, verdeling kavels 
 

De Inschrijver met de laagste Fictieve Inschrijfprijs heeft de economisch meest voordelige 

Inschrijving gedaan op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding en mag als eerste een kavel 

uitkiezen. 

 

De drie kavels worden als volgt verdeeld over de winnende Inschrijvers: 

1) De Inschrijvingen worden beoordeeld op EMVI, en in rangorde geplaatst. De best scorende 

Inschrijving op 1, de op één na beste score op 2, enzovoort; 

2) Nummer 1 mag als eerste een kavel kiezen, nummer 2 als tweede en nummer 3 krijgt de 

laatste kavel toebedeeld; 

3) Indien voor de Opdracht minder dan drie Inschrijvers voor gunning in aanmerking komen, 

dan wordt/worden het resterende kavel/de resterende kavels in delen van gelijke omvang 

verdeeld over de Inschrijvers die wel voor gunning in aanmerking komen.   

4) Indien gedurende de contracttermijn de Raamovereenkomst met één van de 

Opdrachtnemers eindigt, dan wordt zijn kavel in gelijke delen verdeeld onder de resterende 

Opdrachtnemers.  

5) Inschrijver mag de toedeling van een (gedeelte van een) extra kavel als bedoeld in de 

voorgaande twee punten weigeren. De kavel wordt dan in gelijke delen verdeeld onder de 

overige Inschrijvers/Opdrachtnemers.  

 

Ook indien tijdens de contractperiode een Opdrachtnemer wegvalt wordt diens kavel in gelijke 

delen verdeeld onder de resterende Opdrachtnemer(s). Indien toebedeling van een kavel op deze 

manier niet mogelijk blijkt, dan is Opdrachtgever bevoegd om de kavel enkelvoudig onderhands 

aan te besteden voor de resterende contracttermijn.  
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7 Begrippenkader 
 

 

Aanbesteding De Aanbesteding zoals beschreven in deze Leidraad. 

Aanbestedingsdocumenten Alle documenten die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of 

vermeld ter omschrijving of vermeld ter omschrijving of bepaling van 

onderdelen van de Aanbesteding, met inbegrip van de aankondiging 

van de Opdracht, de Leidraad, het Programma van Eisen, de Nota(‘s) 

van Inlichtingen, de voorgestelde contractvoorwaarden, formats voor 

het aanbieden van documenten, informatie over algemeen 

toepasselijke verplichtingen en aanvullende documenten.  

Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de 

Gemeente Amsterdam d.d. 27 mei 2020, KvK 34366966  

All-in onderhoud Het volledig uit handen nemen van de dienstverlening met betrekking 

tot het onderhouden van een Traplift met als doel om de Traplift ten 

alle tijden veilig te kunnen gebruiken. Dit betreft onder andere 

(preventief) onderhoud, keuringen, reparaties en tussentijdse 

vervangingen.  
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Beoordelingsteam Het team dat namens de Gemeente de Inschrijvingen beoordeelt 

Beschikking Beschikking als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht 

Bijlage  Aanhangsel bij de Leidraad dat deel uitmaakt van deze Aanbesteding. 

Bruikleenovereenkomst De bruikleenovereenkomst waarvan de format als Bijlage 8 bij deze 

Leidraad is gevoegd 

Cliënt Cliënt als bedoeld in de Wet maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon 

 

De door de Gemeente aangewezen contactpersoon voor deze 

Aanbesteding.  

Contractant Opdrachtnemer 

Contractjaar Het contractjaar voor deze opdracht loopt steeds van 1 juli tot 1 juli 

van het daarop volgende jaar. 

Doorlooptijd De termijn die de Opdrachtnemer ter beschikking heeft om een 

Nadere Opdracht uit te voeren.  

EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

Gemeente De publieke rechtspersoon Gemeente Amsterdam, de rechtspersoon 

die deze Aanbesteding organiseert en partij is bij het sluiten van de 

Raamovereenkomst. 

Geschiktheidseisen De eisen die aan de Inschrijver worden gesteld als bedoeld in 

Hoofdstuk 4 van deze Leidraad. Geschiktheidseisen zien op de 

geschiktheid van de Inschrijver. 

Gunningsbeslissing Besluit van de Gemeente aan welke Inschrijver(s) zij voornemens is de 

Opdracht te gunnen. 
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Gunningscriterium Gunningscriterium van deze Aanbesteding, zoals dit 

Gunningscriterium is omschreven in Hoofdstuk 6 van deze Leidraad. 

Criteria op basis waarvan de Inschrijvingen zich onderling 

onderscheiden en op basis waarvan de Inschrijvingen worden 

beoordeeld teneinde een Gunningsbesluit te nemen. 

Herverstrekking Het opnieuw inzetten van een reeds gebruikte Traplift of van de 

volgende onderdelen van een reeds gebruikte Traplift: 

 Stoel 

 Motor/accu 

 Rail  

Inschrijver 

 

Een Ondernemer (of een combinatie van Ondernemers) die naar 

aanleiding van deze Leidraad een Inschrijving heeft ingediend. 

Inschrijving De Inschrijving van een Ondernemer op deze Aanbesteding. 

Kerncompetentie De combinatie van specifieke kennis en vaardigheden die 

fundamenteel kenmerkend zijn voor een Inschrijver. 

Lead Buyer De Lead Buyer is namens de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk 

voor het zo optimaal mogelijk verwerven en managen van een of 

meerdere inkooppakketten. Een Lead Buyer is geen functie maar een 

rol die wordt vervuld door een Resultaatverantwoordelijke Eenheid 

(RVE), een organisatieonderdeel van de Gemeente, die 

verantwoordelijk is voor een betreffend inkooppakket. 

Levering/Leveren Het conform (Nadere) Opdracht plaatsen en gebruiksklaar maken van 

een Traplift bij een Cliënt waarna het eigendom overgaat van 

Opdrachtnemer naar Opdrachtgever.  
Leidraad Deze aanbestedingsleidraad, geregistreerd als AIS-2020-0008. 

Maatwerkvoorziening Maatwerkvoorziening als bedoeld in de Wmo. 

MKB Midden- en kleinbedrijf. Een onderneming met maximaal 250 

medewerkers. Voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van een 

holding, is deze definitie van toepassing op de specifieke 

onderneming die inschrijft op de Aanbesteding. 

Nadere Offerteaanvraag Een offerteaanvraag van de Gemeente voor een Niet Standaard 

Traplift.  

Nadere Offerte Een door Opdrachtnemer ingediende aanbieding voor een Nadere 

Opdracht die is gebaseerd op de Nadere Offerteaanvraag. 

Niet Standaard Traplift Trapliften die niet vallen onder de definitie van Standaard Trapliften 

No Show Cliënt is niet aanwezig op een afspraak of niet bereikbaar tijdens een 

telefonische afspraak. 

Onderaannemer 

 

Een leverancier of dienstverlener die in opdracht van Opdrachtnemer 

en onder diens verantwoordelijkheid een deel van de Opdracht 

uitvoert. 

Ondernemer Een marktpartij die geïnteresseerd is om op deze Aanbesteding te 

gaan inschrijven.  

Oneigenlijk Gebruik Oneigenlijk Gebruik als bedoeld in Bijlage 10 bij de Leidraad. 
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Opdracht 

 

De overheidsopdracht die het voorwerp van deze Aanbesteding is, en 

zoals is omschreven in deze Leidraad.  

Opdrachtgever Gemeente 

Opdrachtnemer 

 

 

 

De Inschrijver die deze Aanbesteding heeft gewonnen en de 

wederpartij wordt van de Gemeente, als zij besluit de 

Raamovereenkomst met de winnende Inschrijver aan te gaan. Met 

Opdrachtnemer wordt tevens de Contractant bedoeld als 

gedefinieerd in de Algemene Inkoopvoorwaarden. 

Overeenkomst  Raamovereenkomst 

Opname Het, naar aanleiding van de verstrekking van een Nadere Opdracht 

voor een Standaard Traplift of het ontvangen van een Nadere 

Offerteaanvraag voor een niet Standaard Traplift, inmeten en passen 

van de Traplift om de best passende Traplift te kunnen te leveren (in 

geval van een Standaard Traplift) of te kunnen adviseren (in geval van 

een Niet Standaard Traplift).  
Plaatsingsplan Het plaatsingsplan bestaat uit: 

1. een technische tekening van de Traplift en hoe deze geplaatst 

zal zijn in de woning; en 

2. Een visual van de nieuwe situatie met Traplift.  
Planning De Planning van deze Aanbesteding, zoals omschreven in paragraaf 

2.1.2.  

Programma van Eisen De minimale eisen waaraan de Inschrijving dient te voldoen. 

Raamovereenkomst De overeenkomst die naar aanleiding van deze Aanbesteding kan 

worden gesloten en waarvan een model bij deze Leidraad als Bijlage 1 

is toegevoegd, inclusief de daarbij behorende bijlagen waaronder de 

Algemene Inkoopvoorwaarden. 

Social Return 

 

Social Return is het opnemen van de in deze Leidraad en de 

Raamovereenkomst beschreven uitvoeringsvoorwaarde, waarbij 

Opdrachtnemer een bijdrage levert aan de uitvoering van het 

Amsterdamse beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Standaard Traplift Alle Leveringen, werkzaamheden en diensten die opgenomen zijn op 

de prijzenblad (Bijlage 4) en waar een vaste prijs aan verbonden is. 

Tweedehands Traplift Een Traplift waarvan ten minste één de volgende onderdelen eerder 

geplaatst is geweest bij een klant: 

 Stoel 

 Motor/accu 

 Rail 

Traplift Een Traplift is een stoel die wordt voortbewogen door een 

elektromotor over een rail die is bevestigd op een trap. Een dergelijke 

lift is primair bedoeld voor personen die niet op eigen kracht naar 

boven of naar beneden kunnen. Onder een Traplift in het kader van 

deze Opdracht wordt verstaan een compleet functionerende 

Trapliftinstallatie, inclusief fabrieksopties en aanpassingen, die 
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voldoet aan en -gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst – 

blijft voldoen aan hetgeen is gesteld in het Programma van Eisen. 

Trapliften worden op grond van deze Opdracht gerekend tot de 

woningaanpassingen als bedoeld in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning.  

Trapliftenleverancier Opdrachtnemer 

Uitsluitingsgronden De verplichte gronden voor uitsluiting van deelneming aan deze 

Aanbesteding bedoeld in artikel 2:86 van de Aanbestedingswet en de 

door Gemeente gehanteerde facultatieve Uitsluitingsgronden als 

bedoeld in artikel 2:87 van de Aanbestedingswet. 

Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument 

Een Eigen Verklaring zoals bedoeld in artikel 2:84 van de 

Aanbestedingswet, waarin is opgenomen de verplichte 

Uitsluitingsgronden boven de aanbestedingsdrempel, de facultatieve 

Uitsluitingsgronden boven de aanbestedingsdrempel, de 

Geschiktheidseisen, de technische specificaties en 

uitvoeringsvoorwaarden, en het samenwerkingsverband of beroep op 

een derde/ derden.  

Werkdag Een kalenderdag, niet zijnde een zaterdag of zondag, een algemeen 

erkende feestdag in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, 

een plaatselijke feestdag of een door de Gemeente aangewezen 

brugdag. 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wmo-Ned ICT-Informatiesysteem dat Opdrachtgever gebruikt voor de 

afhandeling en registratie van Nadere opdrachten. Opdrachtnemer 

ontvangt een Nadere Opdracht van Opdrachtgever via Wmo-Ned. In 

Wmo-Ned accepteert Opdrachtnemer de Opdrachten en meldt deze 

af als ze voltooid zijn. De leverancier van Wmo-Ned is ZorgNed. 

 


