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Geachte heer Trillingxxxx
Namens de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) deel ik u mede dat de VRK
voornemens is de opdracht inzake de meervoudig onderhandse procedure
‘Rijvaardigheidstraining Watertankwagens’ aan Verkeersschool Trilling B.V.xx
te gunnen.
De inschrijving van uw organisatie is door de VRK geldig bevonden en heeft op de
gunningscriteria de hoogste score behaald. In de bijlage bij deze brief vindt u een
scoretabel, waarin de scores die uw inschrijving op ieder van de gunningscriteria
heeft gescoord zijn opgenomen.
De VRK nodigt u uit voor een verificatiegesprek (voor de exacte datum zal nog
contact met u worden opgenomen). Tijdens dit verificatiegesprek zal de VRK de
inhoud van uw inschrijving bespreken en verifiëren waar nodig.
Gelijktijdig met deze voorgenomen gunningsbeslissing zijn de afwijzingsbrieven
verzonden. Een afgewezen deelnemer die zich niet kan verenigen met deze
voorgenomen gunningsbeslissing van de VRK heeft de mogelijkheid om binnen een
vervaltermijn van acht kalenderdagen na verzending van deze voorgenomen
gunningsbeslissing (uiterlijk 8 september 2020) door betekening van een
dagvaarding een kort geding aanhangig te maken tegen deze voorgenomen
gunningsbeslissing.
Indien binnen voornoemde vervaltermijn door betekening van een dagvaarding een
kort geding aanhangig is gemaakt, zal de VRK geen gevolg geven aan deze
voorgenomen gunningsbeslissing totdat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een
zwaarwegend belang zich daartegen verzet. De uitspraak in kort geding vormt
vervolgens de basis voor verdere besluitvorming over de gunning.

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland
omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
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De VRK is voornemens om na het verstrijken van de vervaltermijn de opdracht
definitief aan uw organisatie gunnen, tenzij binnen de vervaltermijn door één van de
afgewezen deelnemers een kort geding aanhangig is gemaakt.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
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Bijlage 1: Scoretabel
.

Gunningscriteria

Max. punten

Aantal punten uw
organisatie

Gunningscriteria m.b.t.
kwaliteit
1. Invulling lesplan

250 punten

220 punten

2. Kennismanagement

250 punten

140 punten

3. Planning

250 punten

212 punten

4. Individuele benadering

50 punten

44 punten

5. Inschrijfprijs

200 punten

200 punten

Totaal

1000 punten

816 punten

Gunningscriteria m.b.t.
prijs

