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Raadsinformatiebrief  67 Zorgpoort  

 

Helmond, 27 augustus 2013 Ons kenmerk: 1399005801 WT Doorkiesnr.: 2538 

Onderwerp: Aanbesteding Taxbus Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Geacht raadslid, 
 
Op 8 februari en 26 maart jl. informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de vroegtijdige 
beëindiging van het contract met Taxbus, het aangaan van een overbruggingsovereenkomst en de start van 
een nieuw aanbestedingstraject.  
 
Nieuwe aanbesteding 
Als gevolg van de financiële situatie van vervoerder Regiotaxi De Vallei is het contract per 1 april 2013 
voortijdig beëindigd. Dat betekent dat de betrokken gemeenten opnieuw aanbestedingsplichtig werden. Per 
1 april is daarom een nieuw aanbestedingstraject van start gegaan. Voorafgaande aan het opstarten van de 
aanbesteding is een overbruggingsovereenkomst tot en met 15 december 2013 gesloten met Regiotaxi de 
Vallei. Deze datum is dan ook leidend geweest in de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding.  
 
Beoordeling 
De ingediende inschrijvingen zijn getoetst op compleetheid zoals vastgelegd in het aanbestedingsdocument. 
Vervolgens is nagegaan of er geen uitsluitingsgronden op de inschrijvers van toepassing waren en of zij 
voldeden aan de geschiktheidseisen die in deze aanbesteding zijn toegepast. Daarnaast zijn de 
kwaliteitsaspecten van de inschrijvers individueel beoordeeld. De beoordeling heeft plaats gevonden op basis 
van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). 
 
Op 14 en 15 augustus is de individuele beoordeling gezamenlijk besproken en is tot een unanieme toekenning 
van scores op de gunningscriteria gekomen. Na vaststelling van de unanieme scores zijn de aangeboden 
tarieven bekendgemaakt. Hierdoor heeft het prijsaanbod de beoordeling van de kwaliteitsaspecten niet kunnen 
beïnvloeden. 
 
Voornemen tot gunning 
Naar aanleiding van bovenstaande kan het volgende worden gezegd over het voornemen tot gunning voor 
de afzonderlijke vervoerspercelen het regieperceel: 
 

Perceel Opdrachtgevers Inschrijver 

Perceel 1:  

Taxbus Vervoer Eindhoven e.o. 

Gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-

Mierlo, Nuenen c.a., Veldhoven en 

Waalre 

 

Taxibedrijf Cibatax 

B.V. 



 

 

Perceel 2: 

Taxbus Vervoer Helmond e.o.  

Gemeenten, Asten
1
, Deurne

2
, Helmond, 

Someren
3
 en SRE (opdrachtgever voor 

OV-Helmond) 

 

Alptax Taxi Service 

B.V. 

Perceel 3:  

Taxbus Vervoer De Kempen 

Intergemeentelijke Sociale Dienst 

(ISD) De Kempen
4 

 

Taxi van der Wijst 

Perceel 4:  

Taxbus Vervoer A2-gemeenten 

Gemeenten: Cranendonck, Heeze-

Leende, Valkenswaard  

 

Taxi van der Wijst 

Perceel 5:  

Taxbus Regiecentrum 

vervoersproducten 

Gemeenten Asten, Best, Cranendonck, 

Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 

Heeze-Leende, Helmond, ISD De 

Kempen, Nuenen c.a., Someren, SRE, 

Valkenswaard, Veldhoven en Waalre 

 

RVC Nederland B.V. 

 
Op grond van de aanbestedingswet geldt een bezwaartermijn van 20 dagen. Indien geen procedure 
aanhangig gemaakt wordt kan op 18 september overgegaan worden tot definitieve gunning.

                                                      
1 Aanvangsdatum 1 maart 2015 
2 Aanvangsdatum 1 april 2014 
3 Aanvangsdatum 1 maart 2015 
4 ISD De Kempen is een samenwerkingsverband van de gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De 
Mierden. 



 

 

Communicatie 
Duidelijkheid richting onze reizigers heeft onze aandacht, communicatie zal plaatsvinden na de definitieve 
gunning. De communicatie met hen, maar ook naar externen zoals media wordt nadrukkelijk afgestemd 
tussen de contractpartners. Dit wordt onderdeel van het implementatietraject.  
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                       de secretaris 
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