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. 
Geachte mevrouw Sohnrdijn. 

Ter bevsstbingven het met u besprokana op 2 december 2002, verstrek ik u hierbij de nadere 
opdrscht voor fase 1 ven het deelproject 'meten ordeningaplannen'. Deze nadere opdracht 
vormt integraal deel uit van d6 mantelovereenkomst met kenmerk FDICCA-U-2141468. 

De uitvoering ven de opdracht dient tegeschieden conform uw aanbieding van 20 novernber 
2002 an uw eenvul~ingd.d. 7 januari 2003. 

De opdracht omvat de uitvoering van fase 1uit onze offerteaanvraag. Deze fase bestaat uit 
de volgende activiteiten: 

Het ontwikkelenven een format voor ordeningsplannenvoor het ministerie ven VWS; 
s Het opstellen ven een plan van aanpak voor het rasliieten van de ordeningeplannen voor 

23 directles; 
Het vamiohten ven onderzoek naar kengetallen over de toestand ven de archieven bij de 
directies. 

Y Indien deze fase neer tevredenheid van de opdrachtgever wordt afgerond, kan een nadere 
opdracht worden verstrekt voor de uitvoering ven fese 2. Deze fase omval: 
l Oe desdwerkelijkerealisatie ven de ordeningaplannen bij 19 directies. 

Indien overgegaan wordt tot verstrekking ven de opdracht voor fase 2 zal dit geschieden 
conform uw aanvulling ven 7 januari 2003 en het nog op te stellen plan ven aanpak. 

De realisatie ven fase 1 wordt door u op basis van een vaste prijs gedaan. Deze prijs 
bedraagt e 26.165 exclusief BTW. Overschrijdingvan dit bedrag ken alleen indien er sprake 
is ven meerwerk en slechts na een schriftelijke eccoord ven de opdrachtgever op basis ven 
een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Betaling geschiedt conform de 
Mantalovereenkomst na levering en eccaptetie ven de diensten. 
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Concreet gaat het om de volgende diensten: 

Diana Leverdstum W r w  
a. Levering van het format 31 januari 2003 e 9.940.00 
b. Levering van het plan ven aanpak - 31 januari 2003 e 10.030,00 
c. Levering van rapportage onderzoek kengetallen 31 januari 2003 e 6.195,00 

Genoemde bedragen zijn exclusief B W  en inclusief reis-, verblijf- en overige kosten. 

Voor de goede orde Wijs ik u - wellicht ten overvloede - op hetgeen gesteld ia in paragraaf 8 
van de mantelovereenkomst inzalf6averschrijding ven levertijden. 

De gespecificeerde fectu[u)rîen) kunt u zanden neer: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
FPBIPMZ o.v.v. Budgethouder 02 en nummer van deze brief KICK 2347807. 
Postbw 20360 
2500 EJ OEN HAAû 

Mocht uw factuur niet een de in de Mantelovereenkomst gestelde voorwaarden of aan Bbn van 

bovenstaande punten niet voldoen den ken ik geen tijdige afwikkeling ven uw factuur 

garanderen. Dit betekent dat uw recht op rente vawatt. VWS zal in een dergelijk geval contact 

met u opnemen om de ontbrekende informatie ven u te ontvangen, waarna uw factuur zo 

spoedig mogelijk wordt betaald. 


Indien u accoord gaat met deze opdracht gelieve BBn exemplaar van deze brief ondertekend 
aan mij te retourneren. 

Hoogachtend, 

De Minister ven Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, namens deze 

het Hoofd KICK, de CoBrdinerend Directeur Aanschaffingsbeleid, 

Madeleine A.M. Lsqueur L. ven Santen 


