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Geachte heer Van Veldhuizen,
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 reden dat de VRK voornemens is deze opdracht aan Verkeersschool Trilling
B.V. te gunnen en niet aan uw organisatie is omdat de offerte van uw organisatie op
de gunningscriteria minder punten heeft gescoord dan de offerte van
Verkeersschool Trilling B.Vxxxxxxxx.
In de bijlage bij deze brief vindt u een scoretabel waarin u kunt aflezen hoe de
offerte van uw organisatie op ieder van de gunningscriteria heeft gescoord ten
opzichte van de offerte van Verkeersschool Trilling B.V.xxxxxxx ten opzichte
van het maximaal te behalen punten per gunningscriterium.
Indien uw organisatie zich niet kan verenigen met deze voorgenomen
gunningsbeslissing van de VRK dan heeft uw organisatie 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.
De voornoemde vervaltermijn is een fatale termijn. Uw organisatie verliest haar
recht om geschillen over de voorgenomen gunningsbeslissing voor te leggen aan de
bevoegde rechter wanneer zij het geschil niet op de voorgeschreven wijze en/of na
deze vervaltermijn aanhangig maakt.

Brandweer Kennemerland maakt 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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Mocht u een kort geding aanhangig willen maken dan verzoek ik u een kopie van de
dagvaarding te mailen aan: inkoop@vrk.nl.
De VRK dankt u hartelijk voor uw inspanningen.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
namens deze,

drs. Judith E. Groen
Clustermanager Incidentbestrijding
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Bijlage 1: Scoretabel
In de onderstaande tabel heeft de VRK per gunningscriterium de maximale score, de score
van Verkeersschool Trilling B.V. en de score van uw organisatie weergeven.
Gunningscriteria

Max. punten

Aantal punten
xxxxxxxxxxxxx

Aantal punten uw
organisatie

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

250 punten

220 punten

150 punten

2. Kennismanagement

250 punten

140 punten

120 punten

3. Planning

250 punten

212 punten

134 punten

4. Individuele
benadering

50 punten

44 punten

20 punten

5. Inschrijfprijs

200 punten

200 punten

126 punten

Totaal

1000 punten

816 punten

550 punten

Gunningscriteria
m.b.t. prijs

