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Geachte mevrouw De Kok, 

Op dinsdag 28 april jongstleden hebben wij uw inschrijving ontvangen in het kader 
van de Europese aanbesteding leerlingenvervoer voor de gemeente Haarlem. 

Inmiddels zijn de ontvangen aanbiedingen grondig bestudeerd en met elkaar 
vergeleken. Hierbij bleek dat uw bedrijf de economisch meest voordelige 
inschrijving heeft gedaan. 

Het beoordelingsteam heeft uw inschrijving als volgt beoordeeld: 

Onderdeel Uw score Uw rangorde 
G U 210,00 3 
Gl.2 100,00 1 
G2 596,25 2 

Totaal 906,25 1 

Wij delen u dan ook mede dat wij voomemens zijn het leerlingenvervoer van de 
gemeente Haarlem aan uw bedrijf te gunnen, onder de opschortende voorwaarde dat 
binnen een periode van 20 kalenderdagen na dagtekening van deze brief geen van 
de inschrijvers een beroep heeft gedaan op artikel 2.127 van de Aanbestedingswet 
2012. Daamaast verzoeken wij u binnen vijf kalenderdagen de gevraagde 
bewijsstukken uit hoofdstuk 3 van het aanbestedingsdocument te verstrekken (via e-
mail naar r.koning@forseti.nl). Indien de gevraagde bewijsstukken niet tijdig zijn 
ontvangen of niet voldoen aan de gestelde eisen, zal niet worden overgegaan tot 
definitieve gunning aan uw bedrijf. 

Indien een civiel kort geding wordt aangespannen zal de overeenkomst niet in 
werking treden voordat in een civiel kort geding vonnis is gewezen met betrekking 
tot de onderhavige gunningsbeslissing. Gelet hierop is in deze 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 



aanbestedingsprocedure van alle aanbieders vereist dat zij hun offerte gestand doen 
tot het moment waarop de genoemde termijn is verstreken, respectievelijk (indien 
wel een kort geding wordt aangespannen) tot 20 dagen na de datum dat vonnis is 
gewezen in kort geding. 

Eventuele communicatie hieromtrent dient u te richten aan de heer Platt van de 
gemeente Haarlem, via plattp@haarlem.nl. 

Wij danken u voor uw inschrijving. 

Met vriendelijke groet, 

Nandi} Hagedoom 
Manafeer Hooldafaeling 


