Q&A
WEBAPPLICATIE
“DOELZOEKER VOOR ZORGVERLENERS”
Dit in het kader van het EFRO 1302 project: digitale
zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom
voor Vlaanderen.

Efro 1302-W4: Q&A

Vraag 1:
Komt er ook nog een lot voor het testen van deze applicatie of is het de opzet dat testing van de
software mee in de offerte van de ontwikkeling is opgenomen?
Antwoord:
Een uitgebreide testfase na de ontwikkeling van de webapplicatie en de implementatie van de
webapplicatie zijn niet opgenomen in deze aanbesteding. Wel bevat de opdracht het opleveren van
een aantoonbaar werkende webapplicatie.

Vraag 2:
Op pagina 15 staat bij 2. Kostprijs: "De maximale kostprijs voor de uitvoering van deze opdracht
(vast + voorwaardelijk gedeelte) bedraagt 20.000 euro incl. BTW. Indien de ingediende offerteprijs
hoger ligt, wordt de offerte als onregelmatig beschouwd".
Betekent dit dat een offerte boven bovengenoemd bedrag automatisch terzijde wordt gelegd cq.
als ongeldig wordt bestempeld?
Antwoord:
Offertes boven het vernoemde bedrag van €20 000 incl. BTW worden als ongeldig beschouwd.

Vraag 3:
Is het mogelijk om als Nederlandse groep in te schrijven op de onderhandelingsprocedure?
Antwoord:
POM Limburg respecteert de Europese beginselen inzake overheidsopdrachten zoals vervat in artikel
4 Wet Overheidsopdrachten en behandelt alle ondernemers op een niet-discriminerende wijze.
Ondernemers uit andere lidstaten van de Europese Unie komen dus ook in aanmerking voor het
indienen van een offerte. Deze ondernemers mogen zich niet bevinden in één van de verplichte of
facultatieve uitsluitingsgronden van de Wet overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 67 en 68.
Ondernemers uit andere lidstaten moeten hiervan bewijsstukken (documenten of getuigschriften)
aanleveren, eventueel aangevuld met een verklaring op erewoord.

Vraag 4:
In uw uitvraag wordt een aantal keren gerefereerd aan een iteratief (Scrum Agile) proces. Aan de
andere kant wordt er voor de beoordelingscriteria gevraagd naar een kostprijs voor de realisatie.
In onze ervaring is het een uitdaging om een kostprijs te maken voor een oplossing middels een
iteratief proces?
Antwoord:
Het objectief van scrum, binnen het kader van het project "Efro 1302: doelzoeker voor zorgverleners",
is het monitoren en indien nodig bijsturen van de ontwikkeling van de webapplicatie door de
implementatie van korte feedbackloops. Hierbij beogen we eventuele fouten en afwijkingen
vroegtijdig op te sporen en zo de efficiëntie van het project te verhogen met als uiteindelijke doel het
opleveren van een webapplicatie volgens de vooropgestelde specificaties.
Efro 1302-W4: Q&A

