SECRETAR IAAT

‘s-Gravenhage, 29 juni 2006
06.361/IWW/iww
Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand het formulier voor het indienen van een offerte in het kader van de openbare
aanbesteding van contracten voor de eerste berging van personenvoertuigen op IM-wegen
in de periode 1 april 2007 - 31 maart 2010. Volledige informatie over de
aanbestedingsprocedure kunt u vinden op onze website (www.stichtingimn.nl). Op het
formulier kunt u de tarieven opgeven voor welke u bereid bent de gevraagde diensten te
verlenen. Verder biedt het formulier ruimte voor het vermelden van de rayons op welke de
aanbieding betrekking heeft.
In afwijking van het gestelde in het aanbestedingsreglement biedt het formulier NIET de
mogelijkheid om kortingen te bieden op het geoffreerde tarief bij gunning van meerdere
rayons. Als u op het formulier meerdere rayonnummers invult, worden de opgegeven
tarieven geacht van toepassing te zijn op ALLE vermelde rayons, ook als niet alle rayons
aan uw bedrijf worden gegund. Het is mogelijk om voor verschillende rayons verschillende
tarieven aan te bieden. Dit kunt u doen door het formulier te copiëren en twee of meer
offertes uit te brengen voor twee of meer verschillende (combinaties van) rayons. Het is
niet gewenst dat één rayonnummer op meer dan één offerteformulier wordt genoemd.
Gebeurt dit toch, dan zal voor dat rayon het laagste (gewogen gemiddelde) offertetarief
worden gehanteerd.
Offertes worden alleen in behandeling genomen als is voldaan aan alle eisen die zijn
gesteld in het aanbestedingsreglement. Ter informatie zouden wij hier de nadruk willen
vestigen op de volgende eisen:
•
het formulier dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend door een bevoegde
vertegenwoordiger van uw onderneming,
•
bij het formulier dient een maximaal zes maanden oud uittreksel uit het
Handelsregister te worden gevoegd, op naam van het offrerende bedrijf,
•
bij het formulier dient een kwaliteitscertificaat te worden gevoegd dat aantoont dat
uw bedrijf voldoet aan de door de Stichting IMN vastgestelde kwaliteitseisen,
•
u dient aan de Stichting IMN een vergoeding voor inschrijfkosten te voldoen ten
bedrage van 178,50 (inclusief BTW),
•
offerteformulier en bijlagen alsook de vergoeding voor inschrijfkosten dienen
uiterlijk op 1 augustus 2006 te zijn ontvangen door de Stichting IMN.
De Stichting IMN zal u rond 2 oktober 2006 berichten over de genomen gunningsbesluiten.
Hoogachtend,
I.W. Wildenberg
Secretaris
NB

In de afgelopen maanden zijn (merendeels kleine) mutaties doorgevoerd in het
bestand van IM-wegen. Wij adviseren u daarom om voordat u uw offerte indient,
kennis te nemen van de laatste versie van de rayonindeling die op maandag 3 juli
aanstaande wordt gepubliceerd op onze website bij de aanbestedingsdocumenten.
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Offerteformulier
in het kader van de openbare aanbesteding van contracten voor de eerste berging van
personenvoertuigen op IM-wegen in de periode 1 april 2007 - 31 maart 2010.

De offerte heeft betrekking op het (de) rayon(s):

.............................................................................

Ondergetekende verbindt zich de in de Bergingsovereenkomst Stichting IMN 2007 - 2010
beschreven werkzaamheden uit te voeren voor de tarieven (exclusief BTW) zoals gegeven
in onderstaand schema:

werkdagen
overdag (8.00 - 18.00 uur)

weekend (00.00 - 24.00 uur)
en werkdagen
's nachts (18.00 - 8.00 uur)

A1 berging naar berger

...........

A2

...........

B1 berging naar bestemming

...........

B2

...........

C loze rit

...........

Stalling per dag

...........

Bedrijf:

…………………………………….

Naam:

…………………………………….

Handtekening:…………………………………….
Datum:

…………………………………….
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