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Geachte heer/mevrouw,
Uw organisatie heeft ingeschreven voor de Europese niet-openbare aanbesteding “www.breda.nl”,
met kenmerk 2010/36162.
Na zorgvuldige beoordeling van de offerte en uw presentatie delen wij u mede dat uw offerte als
“economische meest voordeligste inschrijving” is gekwalificeerd.
In totaal hebben wij 5 offertes ontvangen voor deze aanbesteding. Uw totaalscore van 67.25
punten (op een mogelijk totaal van 100 punten) betekent een 1e plaats.
De belangrijkste resultaten van de beoordeling waren:
o
o
o
o
o
o

Functioneel ontwerp (uw score 11.26 van de mogelijke 20 punten)
CMS (uw score 10,00 van de mogelijke 10 punten)
Overheidsstandaarden (uw score 5.00 van de mogelijke 5 punten)
Planning en implementatie uw score 6.34 van de mogelijke 10 punten)
Presentatie (uw score 21.29 van de mogelijke 30 punten)
Kosten (uw score 13.36 van de mogelijke 25 punten)

Wij hebben het voornemen om de opdracht aan u te gunnen. De gunning is onder voorbehoud.
Vanaf heden start de periode waarin de andere inschrijvers protest kunnen aantekenen gedurende
15 dagen tegen het voorgenomen besluit. Deze periode moet eerst worden doorlopen.
Wij zullen spoedig contact met u opnemen om het proces van definitieve gunning op te starten.
Wellicht is het raadzaam om uw organisatie nu reeds voor te bereiden op de komende periode.
Voor nadere informatie omtrent de voorlopige gunning kunt u contact opnemen met de heer M.
Wiercx, bereikbaar onder telefoonnummer 076- 5293665.

Hoogachtend,
College van burgemeester en wethouders,
Namens deze,
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