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Onderwerp
Raamovereenkomst Otolift trapliften B.V

Voorstel
1. In te stemmen met de verlenging van de raamovereenkomst met Otolift trapliften B.V

Inleiding
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekt

de gemeente

trapliften in bruikleen. In 2015 is na een gezamenlijke aanbesteding van (op dat moment)
21 gemeenten, een raamovereenkomst met Otto Ooms B.V. (nu: Otolift Trapliften B.V.)
gesloten. Het betreft de levering, de servicedienstverlening en het beheer van trapliften.
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar en 7 maanden en eindigt
van rechtswege op 1 november 2018.

In artikel 2.2 van de raamovereenkomst is bepaald dat de raamovereenkomst tweemaal
met twee jaar verlengd kan worden onder dezelfde voorwaarden. Uiterlijk 1 augustus
2018 dienen wij aan te geven of de gemeente wil verlengen.
Beoogd effect/doel
Het doel van de Wmo is het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van mensen
met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. Een woonvoorziening in de vorm van een traplift kan compensatie bieden in de zelfredzaamheid
door cliënt in staat te stellen tot het verrichten van de noodzakelijke algemene dagelijkse
levensverrichtingen. Met verlenging van de huidige raamovereenkomst is de levering, de
servicedienstverlening en het beheer van trapliften geborgd tot 1 november 2020.

Argumenten
1.1 De contractvoorwaarden zijn gunstig, vooral wat betreft prijsstelling.
De verwachting is dat de huidige tarieven, die tot stand zijn gekomen in een periode
dat prijzen onder druk stonden vanwege de financiële crisis en die binnen het huidige
contract maximaal B jaar gelijk blijven en niet worden geïndexeerd, bij een nieuwe
aanbesteding zullen stijgen. De huidige prijzen zijn desalniettemin marktconform;
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1.2 Op één gemeente
twee

na witten alle deelnemende gemeenten de raamovereenkomst met

iaar verlengen.

Voorafgaand aan dit voorstel heeft er een evaluatie plaatsgevonden tussen de
nten en de leverancier. Alle betrokken gemeenten hebben
betrokken
ge
overeen
ng van
n zun over
aangegeven dat zij tev
van
dit
contract.
uitvoering
is
bij
de
betrokken
in
Weert
dat
ook voor het Wmo team
In verband met een bestuurlijke fusie zal de gemeente Schinnen een nieuwe
aanbesteding aangaan en zijn zij cle enige gemeente die de raamovereenkomst niet
zullen verlengen;
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De Europese aanbesteding is destijds voor een groot aantal gemeenten in Limburg en
Gelderland uitgevoerd door Inkoopcentrum Zuid met het oog op te behalen efficiencyen schaalvoordelen. Dit heeft in eerste instantie geleid tot gunning aan Kersten
Revalidatietechniek. Nadat Kersten in gebreke bleef met betrekking tot de
leveringsvoorwaarden heeft uw college dit contract partieel (namelijk niet voor het
onderhoud van reeds geleverde trapliften) ontbonden. Per 1 april 2015 is een nieuwe
raamovereenkomst gesloten met Otto Ooms B.V. waarmee al een wachtkamerovereenkomst was gesloten. Dit is een zeer tijdrovende procedure geweest;
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kans dat Ototift traptiften B.V. opnieuw als leverancier wordt gegund is reëel.

Het aantal leveranciers in Nederland dat in staat is om de door gemeenten vereiste
24-uurs servicedienstverlening te bieden is beperkt. De kans dat Otolift trapliften B'V
opnieuw als leverancier wordt gegund is dan ook reëel, met dien verstande dat de
tarieven naar verwachting hoger zullen liggen na een nieuwe aanbestedlng;
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De behaatde kwatiteit en continuïteit bl¡jft behouden voor de komende twee jaar.

Kanttekeningen en risico's
Financiële, personele en juridische gevolgen
Binnen de begroting is een structureel budget besehikbaar voor woonvoorzieningen Wmo
(6520001-6423004). De kosten van trapliften die geleverd worden door Otolift trapliften
B.V. worden binnen dit budget opgevangen. De verlenging van de raamovereenkomst
heeft geen aanvullende financiële gevolgen, omdat de tarieven gelijk blijven.

Uitvoering/evaluatie

De medewerkers van het team Wmo worden geïnformeerd over deze verlenging. Otolift
trapliften B.V. wordt geÏnformeerd over deze verlenging middels een brief. Gedurende de
looptijd van het contract, wordt minimaal tweemaal per jaar regionaal de voortgang
rondom de uitvoering besproken met Otolift trapliften B.V.
Com

municatie/ partici Patie

Twee keer per jaar hebben er voortgangsgesprekken plaatsgevonden met Otolift. Bij deze
gesprekken zijn diverse gemeenten aangesioten, waaroncier ook cie gemeente Weeri.
Voorafgaandran dit voorstel. heeft er een evaluatie plaatsgevonden tussen de betrokken
gemeenten en leverancier. Hierin is aangegeven door alle betrokken gemeenten, dat zij
tevreden zijn over de uitvoering van deze raamovereenkomst. Alle gemeenten zullen over
deze verlenging apart besluit nemen.

Overleg gevoerd met
Intern:
Petra van Haren (Teamleider Wmo)
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Patricia Vos (Financieel adviseur)
Dinie Louwers (Business controller sociaal domein)
Extern
Harmen Ketelaars (Otolift trapliften B.V.) en afgevaardigden van de diverse
deelnemende gemeenten.

Bijlagen:
Verlengi ngsbrief overeen komst Otol ift trapl iften B.V

Raamovereenkomst 2015
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