Voornemen aanbesteden Ernstige Dyslexiezorg
gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel, en gemeenten ZaanstreekWaterland

Vooraankondiging van een opdracht
Per 1 januari 2023 verlopen de huidige bovenregionale raamovereenkomsten voor de
Ernstige Dyslexiezorg (ED). Er is geen mogelijkheid meer voor verlenging. Om deze reden gaan de
gemeenten in 2022 een aanbesteding doen om nieuwe overeenkomsten af te sluiten. Via deze
vooraankondiging worden geïnteresseerde aanbieders geïnformeerd over de planning van deze
voorgenomen aanbesteding.
Achtergrond
De Amsterdam- Amstelland gemeenten en de Zaanstreek- Waterland gemeenten hebben per 1
januari 2018 overeenkomsten gesloten met in totaal 17 partijen om tot en met 2022 voor de
betreffende gemeenten dyslexiezorg te leveren. Per jaar betreft dit ca. 400 kinderen.
De huidige overeenkomst is tot stand gekomen door middel van een toelatingsprocedure waarbij
alle aanbieders die aan de minimale eisen voldeden voor gunning van de opdracht in aanmerking
kwamen. Hierbij hadden de gemeenten 2 producten geformuleerd; diagnose en behandeling.
Deze producten kenden een vaste prijs waaraan de inschrijvers zich met hun inschrijving
conformeerden. Voor de voorgenomen aanbesteding zullen de gemeenten een gelijke procedure
inrichten, volgens gelijksoortige voorwaarden met een beoogde looptijd van 4 jaren (inclusief
verlengopties). Het voornaamste verschil met de huidige overeenkomst is:
1. dat de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen ondertussen zelf dyslexiezorg hebben ingekocht
en derhalve geen deelnemer meer zijn aan de nieuw te sluiten overeenkomst;
2. dat er 1 moment van inschrijven is en er geen mogelijkheid is om op een ander moment
tussentijds toe te treden;
3. tarieven opnieuw worden vastgesteld.
Planning
Publicatie van een opdracht ED, waar aanbieders op kunnen inschrijven, wordt voorzien in de
eerste helft van september 2022. Binnen 2 weken na publicatie van de opdracht word via een
digitale live verbinding door de gemeenten een toelichting gegeven op de gepubliceerde
opdracht. De exacte datum hiervoor wordt bij publicatie van de opdracht bekend gemaakt.
Aanbieders krijgen dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Eind oktober/ begin november
2022 zal de inschrijftermijn sluiten.
Wat dit betekent voor geïnteresseerde aanbieders
 Koppel u via deze link aan Negometrix, hier wordt later ook de opdracht gepubliceerd en zo
ontvangt u hier automatisch bericht van en mist u deze niet.
 Hou er rekening mee dat u in de tweede helft van september 2022 ruimte in uw agenda heeft
om een digitale bijeenkomst bij te wonen indien u het prettig vindt om mondeling door de
gepubliceerde stukken geleid te worden en hier vragen over te stellen.
 Hou er rekening mee dat u in de periode september tot en met oktober ruim de tijd heeft om u
te verdiepen in de gepubliceerde opdracht, hierover schriftelijke vragen te stellen en de
antwoorden daarop tot u te nemen, uw inschrijving in orde te maken.

