
Invulveld

Inschrijver:

 Inschrijving voor perceel (geef voor welk perceel / welke 

percelen u inschrijft): 

a Beschermd Thuis: (zeer) intensieve ambulante begeleiding
Wmo-regio 

Lekstroom

Wmo-regio 

Utrecht Zuidoost

Wmo-regio 

Utrecht West

Wmo-regio 

Utrecht Stad

Geef het hier aan als het om volwassenen, 

jongvolwassenen, ouderen en/of gezinnen 

gaat. 

Geef hier aan op welke problematiek u zich 

richt, of welke combinaties: psychiatrisch, 

LVB, psychosociaal, verslaving, autisme

a1. Beschermd Thuis: intensieve ambulante begeleiding 

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

7 volwassenen/ jongvolwassenen psychiatrisch/ verslaving

a2. Beschermd Thuis: zeer intensieve ambulante begeleiding 

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

15 volwassenen/ jongvolwassenen psychiatrisch/ verslaving

b. Beschermd Thuis: intensieve ambulante begeleiding in 

prikkelarme omgeving

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

Incidentele wachtlijstplekken (par.1.4.1.6)

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

Biedt u nu beschermd wonen in PGB? : ja/nee (par.1.4.1.6)

Wmo-regio 

Lekstroom

Wmo-regio 

Utrecht Zuidoost

Wmo-regio 

Utrecht West

Wmo-regio 

Utrecht Stad

Geef het hier aan als het om jongvolwassenen, 

ouderen of gezinnen gaat. 

Geef hier aan op welke problematiek u zich 

richt, of welke combinaties: psychiatrisch, 

LVB, psychosociaal, verslaving, autisme

Beschermd Verblijf: 24-uursvoorzieningen 

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

(Jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en een 

tijdelijke behoefte aan beschermende woonomgeving

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

NVT

Incidentele wachtlijstplekken (par.1.4.1.6)

Vul in de betreffende cellen het aantal cliëntplekken in:

a. Beschermd Wonen: 24-uurs verblijfsvoorzieningen omwille van 

veiligheid en/of overlast en/of prikkelarme omgeving:

Aantal 

cliëntplekken:

1. Volwassenen met psychische en/of verslavingsproblematiek en 

ernstige gedragsproblemen, die intensieve begeleiding in een 24-

uurssetting nodig hebben en daarnaast dagelijks GGZ-behandeling 

krijgen. Er is vaak sprake (geweest) van veelvuldig contact met 

justitie, overlast en een prikkelarme omgeving is noodzakelijk.

2. Volwassenen met alcohol- en/of harddrugsverslaving en 

psychiatrische problemen (multiproblematiek). Voor personen die in 

groepsverband kunnen verblijven met een (zeer) beperkt perspectief 

op uitstroom naar Beschermd Verblijf of Beschermd Thuis.

3. Volwassenen met verslavingsproblematiek, vaak gecombineerd 

met een LVB (prikkelgevoelig) die gebaat zijn bij een prikkelarme 

omgeving, die niet in groepsverband kunnen verblijven met een 

(zeer) beperkt perspectief op uitstroom naar Beschermd Verblijf of 

Beschermd Thuis.
b. Beschermd Wonen: 24-uursvoorzieningen die niet regionaal of 

lokaal te organiseren zijn vanwege specifieke aanpak of 

schaalgrootte.

Aantal 

cliëntplekken:

1. 1. Volwassenen met verslaving die gebaat zijn bij abstinentie. Dit 

gaat om personen die in groepsverband kunnen verblijven met een 

goed perspectief op uitstroom naar Beschermd Thuis.
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2. Jongvolwassenen met eetstoornissen (betreft een voorziening met 

een landelijke functie). Dit gaat om personen die in groepsverband 

kunnen verblijven met een goed perspectief op uitstroom naar 

Beschermd Thuis.

Wmo-regio 

Lekstroom

Wmo-regio 

Utrecht Zuidoost

Wmo-regio 

Utrecht West

Wmo-regio 

Utrecht Stad

Aantal deelnemers

Samenwerking in de regio's: ja/nee

aantal locaties per regio

Peer support activiteiten gericht op ontwikkeling en scholing rond herstel bestaande uit :

- trainingen 

- cursussen

- workshops

- herstelwerkgroepen

- hersteltraining

Voorblad Aanbesteding Aanvullende Zorg Wmo - BW / MO

Overzicht voorzieningen per perceel

 PERCEEL 1 - Lokale voorzieningen - Beschermd Thuis

(paragraaf 1.4.1.1)

 PERCEEL 2 - Regionale voorzieningen - Beschermd Verblijf*

*Als u inschrijft voor perceel 2, dan moet u ook voor perceel 1 inschrijven

(paragraaf 1.4.1.2)

U vult uw bedrijfsnaam in. Vervolgens geeft u aan voor welk perceel u inschrijft. Bij perceel 1 en 2 geeft u aan in welke Wmo-regio danwel Wmo-regio's u uw diensten wilt aanbieden. 

Als u een huidige aanbieder bent, kunt u niet meer plekken aanbieden dan het huidige aantal (zie ook offerteaanvraag).

Als u inschrijft voor perceel 2, dan moet u ook voor perceel 1 inschrijven.

Definitie Cliëntplek: de plek die gedurende het kalenderjaar wordt bezet door een cliënt. Indien een traject korter duurt dan een kalenderjaar kan één cliëntplek worden bezet door meerdere cliënten.

Stichting Umah-hai

1 en 3

PERCEEL 3 - Bovenregionale voorzieningen - Beschermd Wonen

(paragraaf 1.4.1.3)

 PERCEEL 4 - Bovenregionale voorzieningen - Herstelacademie (paragraaf 1.4.1.4)



Bijlage verificatievragen en onderwerpen ter bespreking 
bij de aanbesteding BW/MO – Stichting Umah-hai 

 
 
Perceel 3: Beschermd wonen – bovenregionaal 
 
 

Gunningcriterium 8: Kwaliteit van dienstverlening  

• Omschrijving van de doelgroep en de verantwoordelijkheid voor de zwaarte van doelgroep 
gezien de contra-indicatie.  

• Methodisch werken. 
• De nodige abstinentie en de afstand tot de verleidingen. 
• Het betrekken van de mantelzorgers.  
• Het aanbod op activering, toeleiding naar betaald werk/IPS wordt gemist. 
• Borging van de GGZ-expertise. 
• Nazorg na uitstroom, en de samenwerking met partners in de regio’s, zoals buurt/wijkteams.  
• HTC in relatie tot Time-in. 

 

Gunningcriterium 9: Samenwerking  

• De effectuering van de plannen op samenwerking wordt vormgegeven.  
• De samenwerking met de medische zorg, zoals de huisarts. 
• De aandacht voor het omgevingsbeheer. 

 

Gunningcriterium 10: Organisatie en personeel 

• Verhouding ervaringsdeskundigen en professionals,  
• Het principe om uit te gaan van de mogelijkheden van de medewerkers en de mogelijke 

kwetsbaarheid daarmee in de zorgverlening. 
• Aandacht voor de veiligheid van medewerkers en wat de verzwaring van de doelgroep 

betekent voor de medewerkers. 

 



 

  
Aanbesteding:  Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang  
  
Perceel:   3 Beschermd Wonen 
  
Aanbieder:   Stichting Umah-hai 
  
In de bijlage Scorematrix bent u:  Aanbieder G 
  
 

Hierbij laat ik u weten dat uw organisatie vooralsnog in aanmerking komt voor gunning van de 
opdracht van de hierboven genoemde aanbesteding van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is 
voornemens deze opdracht aan uw organisatie te gunnen, onder voorwaarde dat het eventuele 
verificatiegesprek voor beide partijen een goed resultaat oplevert en de afgewezen inschrijvers niet in 
rechte tegen dit voorgenomen besluit opkomen. Het gunnen van de opdracht betekent niet dat de 
gemeente ook het aantal cliëntplekken gunt, dat bij de inschrijving is aangegeven. Dit wordt ook 
onderwerp van gesprek in het verificatiegesprek.  

De afgewezen inschrijvers kunnen dit doen tot en met 19 juli 2019. De gemeente Utrecht is 
voornemens deze opdracht ook te gunnen aan de genoemde inschrijver(s) zoals genoemd op 
www.utrecht.nl/inkoop2020wmo. 
 
Zoals al aangegeven in de offerteaanvraag, willen wij van u de Gedragsverklaring Aanbesteden 
ontvangen.  

1. U stuurt dit document via de berichtenmodule van TenderNed uiterlijk zeven kalenderdagen 
na de verzenddatum van dit bericht.  

2. Ook vragen wij u om een bevestiging via de berichtenmodule van TenderNed om de 
gestanddoeningstermijn van uw offerte te verlengen tot het moment van definitieve gunning.  

Indien u meerdere opdrachten gegund krijgt, hoeft u deze gegevens slechts één keer aan te leveren. 
 
De beoordeling van de geldige inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van het criterium 
economisch meest voordelige inschrijving. In de bijlage Scorematrix kunt u zien, hoeveel punten u 
ontvangen heeft per gunningscriterium. Onderaan dit bericht is de onderbouwing van de score per 
gunningscriterium opgenomen.  
 
Mogelijk zijn tijdens de beoordeling van uw inschrijving bij de beoordelingscommissie nog een aantal 
vragen gerezen. Deze vragen worden dan tijdens het verificatiegesprek besproken. De vragen zijn 
toegevoegd in de bijlage “vragen t.b.v. de verificatie”. Als u deze bijlage niet heeft is er geen 
verificatiegesprek nodig. Mogelijk is het verificatiegesprek met uw organisatie al ingepland. Als dit nog 
niet het geval is neemt de gemeente binnenkort contact met u op voor het inplannen van een 
verificatiegesprek. 
 

 

http://www.utrecht.nl/inkoop2020wmo


Gunningscriterium 8 Kwaliteit van Dienstverlening (45%) 
Kenmerken van de best scorende inschrijver op gunningscriterium 8 
De best scorende inschrijving heeft de hoogste score gekregen, omdat de inschrijver ingaat op alle 
gestelde vragen. Uit de beschrijving blijkt een goede en toegespitste visie op de meest complexe 
doelgroep waar de bovenregionale voorzieningen voor bedoeld zijn. Inschrijver geeft duidelijk blijk 
van veel kennis van de doelgroep en uit het verhaal spreekt een grote betrokkenheid. Ook wordt er 
breder gekeken dan alleen het eigen aanbod en wordt duidelijk hoe inschrijver per doelgroep 
samenwerkingspartners, ervaringsdeskundigen en de buurt betrekt.  
Met name bij een crisis of dreigende terugval komt de echte problematiek naar boven. Duidelijk wordt 
dat de cliënt dan niet aan zijn/haar lot overgelaten wordt, maar juist wordt ‘vastgehouden’.  
Ook komt van alle aanvragen de ruimte voor de leefwereld van de cliënt de invulling van 
ervaringsdeskundigheid, cliëntregie en cliëntparticipatie het meest concreet, realistisch en 
onderbouwd tot uiting in de beschrijving van deze inschrijver. 
 
Motivering lagere score op gunningscriterium 8 
U heeft niet de hoogste score op dit gunningscriterium. Het beoordelingsteam heeft u een lagere score 
gegeven om de volgende redenen. 
In uw beschrijving staat een goede onderbouwing waarom u een keuze gemaakt heeft voor 
de  specifieke doelgroep abstinent en waarom dit een bovenregionale voorziening is. Het verhaal is 
concreet en toegespitst op de rol als organisatie, waarbij de gemeenschap een centrale rol heeft en het 
concept van ‘door en voor ervaringsdeskundigen’ gericht op herstel.   
Uw beschrijving inzake de ontwikkelopgaven activering en persoonlijke ontwikkeling en begeleiding 
bij financiën (bij punt 5) is echter minder concreet uitgewerkt en onderbouwd wat wanneer wordt 
ingezet. Ook ontbreekt een voorstel voor het inzichtelijk maken van welk aanbod aan activering of 
begeleiding bij financiën bij cliënten wordt ingezet. Dde mantelzorgers (punt 4) komen onvoldoende 
voor in uw beschrijving, en hoe u omgaat met uitstroom en de samenwerking met sociale wijkteams. 
Uw beschrijving van de ‘time-in’ klinkt als een veelbelovend concept. 
 
 
Gunningscriterium 9 Samenwerking (25%) 
Kenmerken van de best scorende inschrijver op gunningscriterium 9  
De best scorende inschrijving heeft de hoogste score gekregen om de volgende redenen. De 
betreffende inschrijver geeft duidelijk, concreet en realistisch aan met welke vormen van 
samenwerking men (blijvend) wil ontwikkelen, versterken en welke men wil onderhouden. Denk hierbij 
aan informele zorg en vrijwilligers, met de buurt, met GGZ en verslavingszorg, op veiligheid en justitie, 
in de gezondheidszorg, met huisartsen en wijkverpleging. Ook geeft de beschrijving een goed zicht op 
de keten en de verbetermogelijkheden. Ook de werkwijze met beheergroepen rondom voorzieningen 
wekt vertrouwen. 
 
Motivering lagere score op gunningscriterium 9 
U heeft niet de hoogste score op dit gunningscriterium. Het beoordelingsteam heeft u een lagere score 
gegeven om de volgende redenen. 
U gaat redelijk duidelijk, concreet en realistisch in op welke vormen van samenwerking u (blijvend) wil 
ontwikkelen, versterken en onderhouden. Bij u zijn echter veel contacten nog niet geëffectueerd. Nog 
niet duidelijk is, hoe u dit gaat doen. In uw beschrijving ontbreekt bovendien de medische basiszorg. 
 
 
  



Gunningscriterium 10 Organisatie en personeel (30%) 
Kenmerken van de best scorende inschrijver op gunningscriterium 10  
De best scorende inschrijving heeft de hoogste score gekregen om de volgende redenen. 
De betreffende inschrijver heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers en geeft 
duidelijk aan, welke competenties medewerkers nodig hebben. Door met name de beschrijving van de 
samenwerking met opleidingsinstituten springt de beschrijving bij punt 1 er positief uit. Inschrijver 
faciliteert veel voor de medewerkers qua opleidingsmogelijkheden. Inschrijver benoemt het beste  
de professionalisering van medewerkers vorm krijgt. 
Als enige inschrijver heeft deze aanzienlijke aandacht voor de veiligheid en nazorg voor de 
medewerker na/ bij agressie. Dit is zowel bij punt 1 als punt 2 van belang. Bij de beschrijving van punt 
2 valt positief op, dat nieuwe kandidatenmarkten aangeboord worden, zoals zij-instromers en de inzet 
van trainees, wat van ambitie en creativiteit getuigt.  
 
Motivering lagere score op gunningscriterium 10 
U heeft niet de hoogste score op dit gunningscriterium. Het beoordelingsteam heeft u een lagere score 
gegeven om de volgende redenen. 
U heeft aantoonbare ervaring met het aanbieden van deze zorg voor de betreffende doelgroep. Uw 
beschrijving is duidelijk en geschreven vanuit de mogelijkheden en wensen van de medewerkers. U 
heeft daarbij goed beschreven hoe u het leren en ontwikkelen van de medewerkers, en vooral 
ervaringsdeskundigen, organiseert zowel binnen uw organisatie als met andere organisaties (punt 1). 
Echter, de inzet van vooral ervaringsdeskundigen maakt volgens de beoordelingscommissie de 
continuïteit in de begeleiding van cliënten ook kwetsbaar.   
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Scorematrix BWMO-perceel 3 definitief Scorematrix 21-6-2019

Beoordelingsresultaat AVZ Wmo - BW-MO - Perceel 3 Beschermd Wonen (bovenregionaal)

Weegfactor 45% Weegfactor 25% Weegfactor 30%

Inschrijver Aantal punten Score Aantal punten Score Aantal punten Score

Inschrijver A
0 0,00 0 0,00 0 0,00

0,00 8
Inschrijver B

30 13,50 85 21,25 80 24,00
58,75 6

Inschrijver C
100 45,00 97 24,25 100 30,00

99,25 1
Inschrijver D

40 18,00 90 22,50 85 25,50
66,00 5

Inschrijver E
75 33,75 80 20,00 65 19,50

73,25 4
Inschrijver F

20 9,00 60 15,00 55 16,50
40,50 7

Inschrijver G
85 38,25 95 23,75 85 25,50

87,50 3
Inschrijver H

95 42,75 100 25,00 90 27,00
94,75 2

Kwaliteit van dienstverlening

Totaalscore 
(aantal punten * 

weegfactor):

Rang:

Samenwerking Organisatie

Gunningscriterium 9 Gunningscriterium 10Gunningscriterium 8



Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA)
Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende 

dienst of aanbestedende entiteit

Informatie over bekendmaking
Voor een aanbestedingsprocedure waarvoor in het Publicatieblad van de Europese Unie 

een oproep tot mededinging is bekendgemaakt, worden de in deel I gevraagde gegevens 

automatisch opgezocht, mits voor het aanmaken en invullen van het UEA gebruik wordt 

gemaakt van de elektronische UEA-dienst. Verwijzing naarde relevante aankondiging die in 

het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt:

Nummer van de aankondiging in het PB S:
2019/S 030-068188 

URL PB S

Vermeld wanneer bekendmaking van een aankondiging in het Publicatieblad van de 

Europese Unie niet is vereist, andere gegevens op basis waarvan ondubbelzinnig kan worden 

vastgesteld om welke aanbestedingsprocedure het gaat (bijvoorbeeld verwijzing naar een 

bekendmaking op nationaal niveau)

Identiteit van de aanbesteder
Officiële benaming:
Gemeente Utrecht 

Land:
Nederland

Informatie over de aanbestedingsprocedure
Titel:
Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang

Beknopte beschrijving:
De gemeente Utrecht is voornemens per perceel overeenkomsten af te sluiten met betrekking 

tot beschermd thuis, beschermd verblijf, beschermd wonen en de herstelacademie.

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst of aanbestedende 

entiteit (indien van toepassing):
212498
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Deel II: Gegevens over de ondernemer

E : Gegevens over de ondernemer
Naam:
Stichting Umah-Hai
Straat en huisnummer:
De Vos 13 

Postcode:
3972VD
Plaats:
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Land:
Nederland
Internetadres (indien van toepassing):
http://www.umah-hai.nl
E-mail:
petra@umah-hai.info
Telefoonnummer:

Contactpersoon of -personen:
Petra van der Lubbe 

Btw-nummer, indien van toepassing:

Vermeld, indien er geen btw-nummer van toepassing is, een ander nationaal 
identificatienummer, indien vereist en toepasselijk.

Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote onderneming?
•Ja
ONee
Alleen wanneer de aanbesteding voorbehouden is: is de ondernemer een sociale 

werkplaats of een "sociale onderneming" of zorgt de ondernemer voor de uitvoering 

van het contract in het kader van programma's voor beschermde arbeid?
O Ja 

•Nee
Indien van toepassing: is de ondernemer ingeschreven op een officiële lijst van 

erkende ondernemers of is hij in het bezit van een gelijkwaardig certificaat (bv. op 

grond van een nationaal (voor)selectiesysteem)?
-2-
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O Ja 

•Nee

□Niet van toepassing

Vul bovendien al naargelang het geval de ontbrekende gegevens in in deel IV, afdelingen A, 

B, C of D, ALLEEN wanneer dit in de betrokken aankondiging of aanbestedingsstukken wordt 
gevraagd

e) Kan de ondernemer een certificaat verstrekken inzake de betaling van 

socialezekerheidsbijdragen en belastingen of gegevens verstrekken met behulp 

waarvan de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit een dergelijk certificaat 
rechtstreeks kan verkrijgen door in een lidstaat een gratis toegankelijke nationale 

databank te raadplegen?

•Ja

ONee

Indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn, vermeld dit:

Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de aanbestedingsprocedure?
OJa

•Nee
Vermeld, indien van toepassing, het perceel/de percelen waarop de ondernemer wil 
inschrijven:

B: Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer #1
Vermeld, indien van toepassing, naam en adres van een of meer personen die gemachtigd 

zijn om de ondernemer bij deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen:

Voornaam
Petra

Achternaam 

van der Lubbe 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer:

Postcode:
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Plaats:

Land:
Nederland

E-mail:
petra@umah-hai.info

Telefoonnummer:

Functie/optredend als:
Directeur-bestuurder

Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging (vorm, 
reikwijdte, doel enz.):
gezamenlijk bevoegd met

B: Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer #2
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Land:
Nederland
E-mail:

lumah-hai.info

Telefoonnummer:
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Functie/optredend als:

Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging (vorm, 
reikwijdte, doel enz.):
gezamenlijk bevoegd met Petra van der Lubbe

C: Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten
Consortium Naam

Doet de ondernemer een beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te 

voldoen aan de selectiecriteria van deel IV en de (eventuele) criteria en regels van 

onderstaande afdeling V?
O Ja 

•Nee

D: Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen 

beroep doet
(Gedeelte dat alleen moet worden ingevuld wanneer de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit expliciet om deze gegevens vraagt.)
Is de ondernemer van plan een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan 

derden te geven?
OJa

•Nee
Vermeld de informatie die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III voor 
elk van de (categorieën van) betrokken onderaannemers indien de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit expliciet om deze informatie vraagt naast de informatie in deel I.

Deel III: Uitsluitingsgronden

5 : Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen
Artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden: 
Deelneming aan een criminele organisatie
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid heeft, wegens deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld 

bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijfjaar of die expliciet 
een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van artikel 2
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van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42).

Uw antwoord?

OJa

•Nee

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

Corruptie
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- 

of controlebevoegdheid heeft, wegens corruptie veroordeeld bij een definitief geworden 

rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijfjaar of die expliciet een uitsluitingsperiode 

bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter 

bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de 

lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1) en artikel 

2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding 

van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54). Deze uitsluitingsgrond 

omvat ook corruptie in de zin van de nationale wetgeving van de aanbestedende dienst 

(aanbestedende entiteit) of de ondernemer.

Uw antwoord?

OJa

•Nee

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

Fraude
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, wegens fraude veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke 

beslissing die niet ouder is dan vijfjaar of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die 

nog steeds van toepassing is? In de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de 

bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 

27.11.1995, blz. 48).

Uw antwoord?

OJa

•Nee
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Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- 

of controlebevoegdheid heeft, wegens terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband 

met terroristische activiteiten veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing 

die niet ouder is dan vijfjaar of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds 

van toepassing is? In de zin van de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3). Deze 

uitsluitingsgrond omvat ook aanzetten tot, deelneming en medeplichtigheid aan of poging tot 

het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit.
Uw antwoord?

OJa

•Nee

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

Witwassen van geld of financiering van terrorisme
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- 

of controlebevoegdheid heeft, wegens witwassen van geld of financiering van terrorisme 

veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijfjaar 

of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van 

artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 
2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15).
Uw antwoord?

OJa

•Nee

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-
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of controlebevoegdheid heeft, wegens kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel 

veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is dan vijfjaar 

of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? In de zin van 

artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers 

daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 

15.4.2011, blz. 1).

Uw antwoord?

OJa

•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

B: Gronden die verband houden rnet de betaling van belastingen of sociale premies
Artikel 57, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden: 
Betaling van belastingen
Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van 

belastingen, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende 

dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?
Uw antwoord?

OJa

•Nee

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee

Betaling van sociale premies
Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling 

van sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de 

aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van 

vestiging?

Uw antwoord?

OJa

•Nee

Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa

•Nee
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C: Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten
Artikel 57, lid 4, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden: 
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht
Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het 
milieurecht geschonden? Als vermeld, voor zover het om deze aanbestedingsprocedure gaat, 
in de nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken of in 

artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.
Uw antwoord?
OJa

•Nee
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht
Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het sociaal 
recht geschonden? Als vermeld, voorzover het om deze aanbestedingsprocedure gaat, in de 

nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken of in artikel 
18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.
Uw antwoord?
OJa
•Nee
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht
Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het 
arbeidsrecht geschonden? Als vermeld, voor zover het om deze aanbestedingsprocedure 

gaat, in de nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken 

of in artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU.
Uw antwoord?
OJa
•Nee
Faillissement
Is de ondernemer failliet? Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting 

van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige 

mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te 

voeren.
Uw antwoord?
OJa

•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?
OJa
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•Nee
Insolventie
Is de ondernemer insolvent of in liquidatie? Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt 
indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is 

zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de 

opdracht uit te voeren.
Uw antwoord?

OJa

•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?
OJa

•Nee
Regeling met schuldeisers
Heeft de ondernemer een regeling met schuldeisers getroffen? Deze informatie hoeft niet te 

worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale 

recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks 

in staat is de opdracht uit te voeren.
Uw antwoord?

OJa

•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?
OJa
•Nee
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht
Verkeert de ondernemer in een andere, met faillissement vergelijkbare toestand ingevolge 

een soortgelijke procedure uit hoofde van nationale wet- of regelgeving? Deze informatie 

hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het 
toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de 

ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.
Uw antwoord?

OJa
•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?
OJa
•Nee
Activa beheerd door vereffenaar
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Worden de activa van de ondernemer door een vereffenaar of door de rechtbank beheerd? 

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers 

krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking 

wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.
Uw antwoord?

OJa

•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa
•Nee
Staking van bedrijfsactiviteiten
Zijn de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer gestaakt? Deze informatie hoeft niet te worden 

verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers krachtens het toepasselijke nationale recht 
verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in 

staat is de opdracht uit te voeren.
Uw antwoord?
OJa
•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?

OJa
•Nee
Vervalsing van de mededinging
Heeft de ondernemer met andere ondernemers overeenkomsten gesloten die op vervalsing 

van de mededinging zijn gericht?
Uw antwoord?

OJa

•Nee
Ernstige beroepsfouten
Heeft de ondernemer zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten? Zie, indien van 

toepassing, de definities in de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de 

aanbestedingsstukken.
Uw antwoord?

OJa
•Nee
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure
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Is de ondernemer zich bewust van enig belangenconflict, zoals vermeld in de nationale 

wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken, als gevolg van zijn 

deelneming aan de aanbestedingsprocedure?
Uw antwoord?
OJa

•Nee
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze 

aanbestedingsprocedure
Heeft de ondernemer of een met de ondernemer verbonden onderneming de aanbestedende 

dienst of aanbestedende entiteit geadviseerd of is de ondernemer of een met hem 

verbonden onderneming anderszins betrokken geweest bij de voorbereiding van de 

aanbestedingsprocedure?
Uw antwoord?
OJa
•Nee
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties
Is het de ondernemer overkomen dat een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht 
van een aanbestedende entiteit of een eerdere concessieovereenkomst heeft geleid tot 
voortijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere 

vergelijkbare sancties?
Uw antwoord?
OJa
•Nee
Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te 

verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure
Heeft de ondernemer in een van de volgende situaties verkeerd:
a) hij heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 

van de informatie die nodig is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting zijn dan 

wel of aan de selectiecriteria wordt voldaan,
b) hij heeft dergelijke informatie achtergehouden,
c) hij heeft de door de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gevraagde 

ondersteunende documenten niet onverwijld kunnen verstrekken, en
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d) hij heeft getracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te 

verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of 
om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben 

op besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?
Uw antwoord?

OJa

•Nee

D: Louter nationale uitsluitingsgronden
Zijn de louter nationale uitsluitingsgronden die in de betreffende aankondiging of in de 

aanbestedingsstukken worden vermeld, van toepassing?

Deel IV: Selectiecriteria (in de Nederlandse regelgeving wordt hiervoor 

de term 'Geschiktheidseisen' gebruikt)

mE: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteriaÉ
Wat de selectiecriteria betreft, verklaart de ondernemer het volgende: 
Hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria
Uw antwoord?

•Ja
ONee

Klaar

Deel V: Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden
De ondernemer verklaart dat:
Hij op de volgende wijze aan de objectieve en niet-discriminerende criteria en regels 

ter beperking van het aantal gegadigden voldoet:
Geef, in geval bepaalde certificaten of andere vormen van bewijsstukken zijn vereist, 
voor elk daarvan aan of de ondernemer over de vereiste documenten beschikt:
Vermeld, indien een aantal van deze certificaten of andere vormen van bewijsstukken 

elektronisch beschikbaar zijn, voor elk daarvan:
Uw antwoord?
OJa

•Nee
Zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar?
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O Ja
•Nee

Deel VI: Slotverklaringen
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de 

delen ll-V verstrekte informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn 

van de consequenties van het afleggen van een valse verklaring.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor 
bedoelde certificaten en andere vormen van bewijsstukken te kunnen verstrekken, tenzij: 
a) de aanbestedende dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten 

rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke 

nationale databank (op voorwaarde dat de ondernemer de noodzakelijke informatie heeft 
verstrekt (internetadres, afgevende entiteit, precieze referentienummers van de stukken) 
waardoor de aanbestedende dienst of aanbestedende instantie daartoe in staat wordt 
gesteld. Indien voorgeschreven, moet dit vergezeld gaan van de betreffende instemming met 
een dergelijke raadpleging), of
de aanbestedende dienst of instantie met ingang van uiterlijk 18 oktober 2018 (afhankelijk 

van de nationale uitvoering van artikel 59, lid 5, tweede alinea van Richtlijn 2014/24/EU) 
reeds over de betrokken informatie beschikt.
Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat [vermeld de aanbestedende 

dienst of aanbestedende entiteit bedoeld in deel I, afdeling A] toegang krijgt tot stukken 

tot staving van de informatie die is verstrekt in [vermeld de betrokken delen/afdelingen/ 
punten] van dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument met het oog op [vermeld de 

aanbestedingsprocedure: (beknopte beschrijving, verwijzing naar bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, referentienummer)].

Datum, plaats en, indien vereist of noodzakelijk, handtekening(en):

Datum
28-03-2019
Plaats
DRIEBERGEN-RIJSENBURG



Inschrijving van Stichting Umah-Hai
 

Samenvatting

Adresgegevens

Contactpersoon

Eisen

Ingediend door Mevrouw van der Lubbe Datum 11-04-2019 16:02
E-mail petra@umah-hai.info Aantal documenten 11

Telefoon +31 Voortgang 0% beoordeeld
Ingeschreven op P1 Beschermd Thuis (lokale

voorzieningen) (score: -)
P3 Beschermd Wonen
(bovenregionaal) (score: -)

Naam
opdrachtnemer

Stichting Umah-Hai

Adres De Vos 13

Postcode 3972VD
Plaats DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Land Nederland
Website http://www.umah-hai.nl

KvK nummer 30199429
KvK Land Nederland

Rechtsvorm Stichting

Ter attentie van Petra van der Lubbe
Telefoonnummer +31

Faxnummer -
E-mailadres petra@umah-hai.info

Eis 1: Uitsluitingsgronden - Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Beoordeling: Niet beoordeeld

Perceel 3: Beschermd Wonen
(bovenregionaal)
Perceel 1: Beschermd Thuis (lokale
voorzieningen)

Beschrijving Aan de hand van het ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument constateert de
gemeente of u voldoet aan de in die verklaring genoemde eisen en selectiecriteria.

Invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument doet u op de volgende wijze:
- download het XML bestand met de benaming < UEA - kenmerk document.XML >. Dit
bestand is te vinden onder het kopje Documenten -> Aanbestedingsdocumenten in deze
aanbesteding.
- u gaat vervolgens naar de Internetpagina https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
en kiest een taal.
- nadat u gekozen heeft voor ‘ik ben een ondernemer’ kunt u middels de knop ‘een UEA
importeren’ het eerder gedownloade document inladen.
- U vult het document in.
- Nadat u het document op de website heeft ingevuld drukt u op overzicht. Vervolgens kiest u
voor downloaden in pdf-formaat.
- U voegt dit document in pdf-formaat toe aan uw Inschrijving.

Categorie Persoonlijke situatie ondernemers (uitsluitingsgrond)
Wetsverwijzing Overige

Bewijsstuk Overig

2E

2E



Criteria

Bewijsstuk(ken) De gemeente zal eventuele gevraagde bewijsstukken slechts opvragen bij partijen(en)
waaraan voorlopig wordt gegund. Wanneer de gemeente zelfstandig bewijsstukken kan
opvragen, zoals bijvoorbeeld een KvK inschrijving, zal de gemeente deze zelf opvragen.

In eerste instantie volstaat het om het volledig ingevulde Uniform Europees
Aanbestedingsdocument toe te voegen.

Antwoord Ja
Documenten ueagetekendUmah-hai.pdf (Portable Document Format, 8 MB)

Interne toelichting
op beoordeling

-

Gunningscriterium 10: (P3 Beschermd
Wonen) Organisatie

Score: -

Perceel 3: Beschermd Wonen
(bovenregionaal)

Type criterium Kostencriterium
Weegfactor 30%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsstukken.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsstukken.
Bedrag in cijfers
(exclusief BTW)

0,00 EUR

Bedrag in letters
(exclusief BTW)

0

BTW bedrag in
cijfers

0,00 EUR

BTW bedrag in
letters

0

Totaalbedrag 0,00 EUR
Documenten 10def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunningscr 10.pdf (Portable

Document Format, 71 KB)
Interne toelichting

op score
-

Gunningscriterium 9: (P3 Beschermd
Wonen) Samenwerking

Score: -

Perceel 3: Beschermd Wonen
(bovenregionaal)

Type criterium Kwaliteitscriterium
Weegfactor 25%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsstukken.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsstukken.

Antwoord -
Documenten 9def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunningscr 9.pdf (Portable

Document Format, 199 KB)
Interne toelichting

op score
-

Gunningscriterium 8: (P3 Beschermd
Wonen) Kwaliteit van dienstverlening

Score: -

Perceel 3: Beschermd Wonen
(bovenregionaal)

Type criterium Kwaliteitscriterium
Weegfactor 45%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsstukken.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsstukken.

Antwoord -
Documenten 8def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunningscr 8.pdf (Portable

Document Format, 75 KB)
Interne toelichting

op score
-



Gunningscriterium 4: (P1 Beschermd
Thuis) Huisvesting

Score: -

Perceel 1: Beschermd Thuis (lokale
voorzieningen)

Type criterium Kostencriterium
Weegfactor 20%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
Bedrag in cijfers
(exclusief BTW)

0,00 EUR

Bedrag in letters
(exclusief BTW)

0

BTW bedrag in
cijfers

0,00 EUR

BTW bedrag in
letters

0

Totaalbedrag 0,00 EUR
Documenten 4def Umah-hai perceel 1 Beschermd Thuis lokaal gunningscr 4.pdf (Portable Document

Format, 41 KB)
Interne toelichting

op score
-

Gunningscriterium 3: (P1 Beschermd
Thuis) Organisatie en personeel

Score: -

Perceel 1: Beschermd Thuis (lokale
voorzieningen)

Type criterium Kwaliteitscriterium
Weegfactor 10%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Antwoord -
Documenten 3def Umah-hai perceel 1 Beschermd Thuis lokaal gunningscr 3.pdf (Portable Document

Format, 71 KB)
Interne toelichting

op score
-

Gunningscriterium 2: (P1 Beschermd
Thuis) Samenwerking

Score: -

Perceel 1: Beschermd Thuis (lokale
voorzieningen)

Type criterium Kwaliteitscriterium
Weegfactor 25%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Antwoord -
Documenten 2def Umah-hai perceel 1 Beschermd Thuis lokaal gunningscr 2.pdf (Portable Document

Format, 53 KB)
Interne toelichting

op score
-

Gunningscriterium 1: (P1 Beschermd
Thuis) Kwaliteit van dienstverlening

Score: -

Perceel 1: Beschermd Thuis (lokale
voorzieningen)

Type criterium Kwaliteitscriterium
Weegfactor 45%

Beschrijving Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.
Bewijsstuk(ken) Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Antwoord -



Documenten
20190207 Overzicht percelen en voorzieningen BW-MO-DEF.xlsx (Excel 2007, 16 KB) 
uea_212498_Stichting Umah-Hai_20190328100256_niet_ondertekend.pdf (Portable Document Format, 28 KB) 
uea_212498_Stichting Umah-Hai_20190328100256.xml (Extensible Markup Language, 143 KB) 
Resultaat van de beoordeling

Documenten 1def Umah-hai perceel 1 Beschermd Thuis lokaal gunningscr 1.pdf (Portable Document
Format, 125 KB)

Interne toelichting
op score

-

Motivering -



BW/MO - INSCHRIJVINGEN - perceel 1 Beschermd Thuis DEFINITIEVE SCORES

Gunningscrlterium 3Gunnlngscriterium 1

Plaats ScorePINaam
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Aantal Inschrijvingen per perceel:| 18

Gunningscrlterium 4Gunningscrlterium 2
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BW/MO - INSCHRIJVINGEN - perceel 2 Beschermd Verblijf 
DEFINITIEVE SCORES

Gunningscriterium 7Gunningscriterium 5

ScorePlaats P2 ScoreNaam
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Gunningscriterium 11

Plaats ScoreP4Naam
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