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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Voorgeschiedenis
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor
onder andere de ondersteuning in de zelfredzaamheid van haar burgers. Het toekennen van
hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een traplift kan daar onderdeel van zijn.
De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben sinds 2018, na een Europese
aanbestedingsprocedure, gezamenlijk overeenkomsten gesloten met Convertium (Welzorg Woning op
Maat) voor het leveren van trapliften.
Concrete aanleiding
Deze overeenkomst loopt af op 30 april 2022 en biedt geen mogelijkheid meer tot verlengen. Er is een
aanbestedingstraject gestart, gezamenlijk met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn onder
begeleiding van inkoopbureau Stichting Rijk. Op 21 december 2021 heeft het college de
“Inschrijvingsleidraad aanbesteding trapliften” vastgesteld. De uitgangspunten van de
inschrijvingsleidraad zijn verder uitgewerkt in het definitieve Programma van Eisen. Hierin zijn de
kaders vertaald in concrete wensen en eisen.
Op 22 december 2021 zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op Tenderned. Op basis van
deze publicatie hebben 3 leveranciers een offerte uitgebracht, te weten: Otolift Trapliften BV, Smienk
Trapliften BV en TK Home Solutions NV.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 1 maart 2022
Er is geheimhouding (Gemeentewet art. 55, lid 1) opgelegd op het collegebesluit vanwege
vertrouwelijke bedrijfsgegevens (Wob art.10, lid 1, sub c) in de stukken. De geheimhoudingsplicht is
vervallen per 23 maart 2022, 20 dagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing aan de
inschrijvers op de aanbeteding. Gezien deze geheimhoudingsplicht is deze informatie van het college
niet eerder gedeeld met de gemeenteraad.

Samenvatting
Op 14 februari 2022 heeft het beoordelingsteam bestaande uit de beleidsmedewerkers van de
gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, een uitvoerend medewerker van de gemeente
Diemen en een contractmanager van Duo+, onder begeleiding van inkoopbureau Stichting Rijk de
beschreven kwaliteit op het onderdeel communicatie en duurzaamheid en circulariteit beoordeeld
alvorens het geoffreerde tarief mee te laten wegen.
Op basis van de vooraf gestelde gunningscriteria is de unanieme uitkomst om een overeenkomst per
1 mei 2022 af te sluiten met Otolift Trapliften BV voor het leveren van trapliften.
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Financieel
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de hoogste score heeft behaald op kwaliteit
(onderverdeeld in de subcriteria communicatie met opdrachtgever en client en duurzaamheid en
circulariteit) in combinatie het laagste geoffreerde tarief. Otolift Trapliften BV heeft de maximale
punten behaald op de kwaliteitscriteria en heeft met het laagst geoffreerde tarief tevens het maximaal
aantal punten behaald voor tarief. De inschrijfprijs is een fictieve prijs over de looptijd van het contract
zijnde zes jaar, voor het totaal van de drie gemeenten.
Voorafgaand aan de aanbesteding is op basis van uitgaven over 2018-2021 een prognose gemaakt
voor de uitgaven over zes jaar voor de drie gemeenten. De inschrijfprijs ligt 30% lager dan de
prognose van de DUO-gemeenten. Hierbij is geen rekening gehouden met indexatie en toenemende
vraag naar trapliften. Wel lijkt een aanzienlijke besparing op de uitgaven voor Wmo-trapliften mogelijk
gedurende de looptijd van het contract.
Gevolgen voor de burger
De huidige cliënten met een traplift zullen in eerste instantie weinig merken van de nieuwe
overeenkomsten. De uitstaande Wmo-trapliften blijven bij de cliënt totdat het middel wordt ingenomen
ofwel aan vervanging toe is. Onderhoud en reparatie vindt plaats door de leverancier die van
oorsprong de traplift heeft geplaatst. De gemeente Diemen blijft, gedurende de periode dat de traplift
door de cliënt wordt gebruikt de kosten van noodzakelijk onderhoud bekostigen.
Doordat er vaste prijsafspraken worden gemaakt voor categorieën trapliften (bijvoorbeeld rechte trap,
trap met 1 bocht, trap met 2 of meer bochten, etc.) kan een Wmo-consulent bij een huisbezoek al
meteen een beoordeling doen wat voor categorie traplift geplaatst zou moeten worden. De consulent
zal dan rechtstreeks opdracht geven aan de nieuwe leverancier wanneer de officiële aanvraag van de
cliënt eenmaal is ontvangen. De leverancier zal daarna het inmeten en de plaatsing van de traplift bij
de cliënt verzorgen. Op deze manier is een snelle methode ontwikkeld waarbij er niet standaard op
offertes hoeft te worden gewacht en de cliënt sneller geholpen is.
Deze methode van werken wordt in het huidige contract ook al aangehouden en wordt als prettig
ervaren, zowel voor de consulent en de cliënt.

Ter inzage in iBabs
Ja
- EINDE -
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