Kennisgeving van aanvullende informatie
Besluit
De Dienst Justitiële Inrichtingen, het Specialistisch Inkoop Centrum (hierna: het SIC DJI)
heeft besloten om inschrijvers op de Aanbesteding Forensische Zorg 2018 met kenmerk
2111814 (FZ 2018) in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken in hun
inschrijving te herstellen.
Indien in die zogenoemde herstelperiode een zorgaanbieder die eerder geen inschrijving
heeft gedaan, dit bij nader inzien alsnog wenst te doen, dan staat het SIC DJI dit toe
binnen de herstelperiode en gelden alle eisen van FZ 2018 onverkort voor betreffende
inschrijver.
De herstelperiode biedt geen ruimte om opnieuw - al dan niet middels vragen - de
voorwaarden en eisen van FZ 2018 ter discussie te stellen.
Toelichting
Bij de beoordeling van de inschrijvingen op FZ 2018 is gebleken dat een groot gedeelte
van de inschrijvingen gebreken vertoont. In 65% van de inschrijvingen zijn gebreken
geconstateerd.
Het gunnen van de FZ aan de slechts 45 inschrijvers die een geldige inschrijving hebben
gedaan is geen optie. Dit voldoet niet aan het doel en de omvang van de opdracht van FZ
2018, te weten een zo breed mogelijk zorgaanbod met een landelijke dekking
contracteren.
Een heraanbesteding heeft grote vertraging en administratieve lasten voor zowel
zorgaanbieders als het SIC DJI tot gevolg en geeft alsnog niet de garantie dat het doel
wordt behaald.
Om bovengenoemde redenen heeft het SIC DJI het voornemen om alle inschrijvers waarbij
gebreken in hun inschrijving op FZ 2018 zijn geconstateerd, in de gelegenheid te stellen
deze gebreken te herstellen. Concreet betekent dit dat zorgaanbieders op 8 december
2017 te horen krijgen welke gebreken in de inschrijving dienen te worden hersteld.
Wanneer een zorgaanbieder geen bericht krijgt, dan zijn geen gebreken geconstateerd en
hoeft de zorgaanbieder niets te doen.
Het SIC DJI doet gedurende de stand still periode geen uitspraken over geconstateerde
gebreken in relatie tot individuele zorgaanbieders.

Planning
De volgende planning zal worden gehanteerd:

#
1.

Agenda onderdeel
Aankondiging
van
herstelprocedure
TenderNed en de website

2.

Einde stand still periode

7 december 2017;
23:59 uur

3.

Start herstelperiode

8 december 2017

4.

Einde herstelperiode

13 december 2017

5.

Toetsing van definitieve inschrijvingen door
ForZo/JJI

14 december 2017

6.

Kennisgeving resultaat toetsing

18 december 2017

op

Datum
17 november 2017

Let op: deze planning vraagt beschikbaarheid van uw personeel tussen 8 en 13 december
2017 om eventuele gebreken via FORZA te herstellen.
Vragen
Eventuele vragen over dit besluit
inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

kunt

u

per

e-mail

indienen

op
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Het SIC DJI beantwoordt gedurende de stand still periode geen vragen met betrekking tot
individuele inschrijvingen en de beoordeling daarvan.
Bezwaar
Het SIC DJI kiest er voor om het onderhavige besluit via TenderNed bekend te maken
teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen eventuele bezwaren kenbaar te
maken alvorens DJI uitvoering geeft aan zijn besluit.
Bezwaren dienen op de volgende wijze te worden ingesteld:
Een vordering in verband met het onderhavige besluit dient aanhangig te zijn gemaakt bij
de voorzieningenrechter te Den Haag binnen 20 kalenderdagen na publicatie ervan op
TenderNed. Deze termijn loopt tot en met 7 december 2017.
Indien niet tijdig en op deze wijze een vordering aanhangig is gemaakt, vervalt elk recht
aan uw zijde om ten aanzien van dit besluit een vordering tegen DJI in te stellen, ook in
een bodemprocedure.
Het SIC DJI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om over te gaan tot intrekking van
FZ 2018 en over te gaan tot heraanbesteding op de enkele grond dat heraanbesteding in
dat geval mogelijk sneller realiseerbaar is dan het afwachten van een uitspraak van de
voorzieningenrechter.

