< 035115441 >
RAAMOVEREENKOMST
Gemeente
De ondergetekenden :
Woudenberg
1. De gemeente Woudenberg, gevestigd aan het adres Parklaan 1 te 3931 KK Woudenberg te
dezen, ingevolge van artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
en L. Baars hiema te noemen: de opdrachtgever;
2. Zorggroep Charim kantoor houdende op het adres Wiltonstraat 42, te 3905 KW Veenendaal
rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter raad van bestuur, H.J. Prins, hierna te noemen: de
opdrachtnemer:
Gezamenlijk te noemen: partijen
Overwegende:
dat de gemeente Woudenberg een onderhandse aanbesteding in de zin van het gemeentelijk
inkoop en aanbestedingsbeleid heeft uitgeschreven met betrekking tot 'Huishoudelijke hulp
Hospice De Wingerd van zorggroep Charim ' met kenmerk : 035115441 voor de gemeente
Woudenberg ;
dat de eisen voor het indienen van de aanbieding en de uitvoering van de opdracht zijn
vastgelegd inde uitnodigingsbrief"Huishoudelijke hulp Hospice De Wingerd van zorggroep
Charim A' met
kenmerk
: <035175637> (verder genoemd: uitnodigingsbrief ), zoals aangehecht als
overeenkomst;
bijlage
bij deze
dat er ;geen nota van inlichtingen is opgesteld en verzonden, gezien er geen vragen ingezonden
waren
dat opdrachtgever op basis van de resultaten van de voornoemde uitnodigingsbrief de opdracht
aan opdrachtnemer wenst te verstrekken;
dat partijen de nadere voorwaarden voor deze opdrachtverstrekking in deze overeenkomst
wensen vast te leggen.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Opdracht
1.1 . Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan opdrachtnemer, tot het uitvoeren van het begeleiding
van Huishoudelijke hulp Hospice voor de gemeente Woudenberg conform de uitnodigingsbrief
inclusief haar enbijlagen,
inlichtingen enbeschreven
deze overeenkomst
voorwaarden
tegen debijbehorende
betaling van de innota
dezevanovereenkomst
tarieven, eengenoemde
en ander
behoudens het op te dragen meer of minderwerk .
1.2. Opdrachtnemer verklaart hierbij deze opdracht te aanvaarden en zich maximaal te zullen
inspannen om de opdracht volgens de in de uitnodigingsbrief en haar bijlage (n ), bijbehorende
nota
van inlichtingen,
de door
de opdrachtnemer
ondertekend
inschrijfformulier en deze
overeenkomst
genoemde
voorwaarden
uit te voeren
.
Artikel 2
Uitnodigingsbrief, nota van inlichtingen en de aanbieding
De uitnodigingsbrief en haar bijlagen , de nota van inlichtingen en het inschrijfformulier van
vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst
Artikel 3
Duur van de overeenkomst
3.1 . met
De raamovereenkomst
31 december 2020.heeft een looptijd van 6 maanden. Het betreft de periode 1 juli 2020 tot en
3.2. Opzegging door opdrachtgever of opdrachtnemer kan plaatsvinden in de volgende situaties:
Indien partijen samen tot de conclusie komen dat de uit deze uitnodigingsbrief
voortvloeiende nieuwe werkwijze en vorm niet leidt tot de beoogde resultaten .
Bij grotere wijzigingen in wet en regelgeving.
Een en ander met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
Artikel 4
Bedragen
4.1 . Opdrachtnemer zal de verplichtingen op grond van deze overeenkomst uitvoeren tegen de
volgende
€ 28,59 perbedragen:
uur
Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer de dor hem werkelijk gemaakte uren vergoeden indien
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voor zover dit binnen het kader blijft van de aan cliënt afgegeven beschikking
(maximaal 2,75 uur per week).
Gemeente
4.2 . Prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro's (exclusief BTW ), geldend per
aanbiedingsdatum en zijn vast gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
Het uurtarief zoals in het inschrijfformulier is aangegeven in euro's (exclusief BTW ). Woudenberg
geldend per indieningsdatum offerte en is vast gedurende de uitvoering van de
raamovereenkomst. Er vindt geen indexering plaats in deze zes maanden.
4.3. De prijsaanpassingen kunnen alleen plaats vinden per 1 januari en dienen uiterlijk op 1 december
daaraan voorafgaand aan de opdrachtgevers aangetekend kenbaar gemaakt te worden .
Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk
Artikel 5
Algemene inkoopvoorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de " algemene inkoopvoorwaarden gemeente Woudenberg" van
toepassing voor zover hiervan in deze overeenkomst en haar bijlagen niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken. Deze algemene inkoopvoorwaarden gemeente Woudenberg zijn als bijlage B aan
deze overeenkomst gehecht.
Artikel 6
Rangorde
Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de overeenkomst en haar bijlagen, geldt de
volgende rangorde:
de bepalingen in deze overeenkomst;
nota van inlichtingen;
uitnodigingsbrief inclusief bijlagen ;
algemene inkoopvoorwaarden gemeente Woudenberg;
ondertekend inschrijfformulier d.d. 26 juni 2020 met kenme
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Opdracht
Datum : 6 - d' - QORO
Datum : V
Plaats:
Plaats:
L. Baars woudenboy
H.J. Prins
Beleidsadviseur sociaal domein
Voorzitter
Gemeente Woudenberg
Zorggroep
Bijlagen:
A. Uitnodigingsbrief Enkelvoudig onderhandse 'Huishoudelijke hulp Hospice De Wingerd van
zorggroep Charim
B. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Woudenberg;
C. Inschrijvingsformulier Zorggroep Charim d.d. 26 juni

