
                            

  
 
Geachte heer / mevrouw,         
  
 
De iZAAZ is een reeds jarenlang bestaand samenwerkingsverband tussen alle 8 Academische Ziekenhuizen in 
Nederland. Namens deze inkoopcombinatie verzoeken wij u een offerte uit te brengen voor de in onder het 
hoofdstuk ‘Artikelen’ genoemde producten.  
In dit overzicht staan tevens de aantallen in stuks genoemd, die een indicatie zijn op basis van de afnames van 
het afgelopen jaar voor alle deelnemende ziekenhuizen.  
Hieraan kunnen echter geen rechten of plichten worden ontleend. Naast deze genoemde artikelen verzoeken 
wij u eventuele andere toedieningsvormen of sterktes van de in de bijlage genoemde artikelen te offreren. 
 
Ten opzichte van de offerteaanvragen in voorgaande jaren is er qua aangegeven deelname het een en ander 
veranderd. In principe nemen alle onder iZAAZ vallende instellingen deel, ook al hebben zij geen afname van 
genoemd product. Indien instellingen nog een doorlopende overeenkomst hebben, of de voorkeur geven aan 
een andere manier van contracteren, zal die instelling géén deelnemer zijn aan genoemd pakket.  
 
De offertes worden uitgebracht voor een periode van 1 jaar en/of 2 jaar en/of 3 jaar, startende vanaf  
1 februari 2019 (plus een eventuele uitloop van een maand). Indien het huidige contract afloopt per 31 
december 2018, zal de ingangsdatum van het aansluitende contract 1 januari 2019 zijn. 
 
Bij meerdere aanbieders worden offertes aangevraagd. Om alle potentiële leveranciers gelijke kansen te geven 
en een goede beoordeling van de offertes mogelijk te maken, verzoeken wij u uw offerte te baseren op onze 
"Voorwaarden voor het uitbrengen van offertes aan de Inkoopcombinatie Ziekenhuis Apotheken der 
Academische Ziekenhuizen (iZAAZ)", die u tevens in deze bijlage aantreft.  
 
Gezien onze ervaring willen wij u hierbij in het bijzonder wijzen op artikel 17 en 18. Daarnaast willen wij u dit jaar 
wederom nadrukkelijk wijzen op artikel 20.a. Alle geneesmiddelen voorzien van een GS1 Barcode op de 
kleinste aflevereenheid zullen te allen tijden producten van voorkeur zijn.  
U kunt slechts éénmalig een bieding uitbrengen. Indien een ziekenhuis voor een product deel neemt aan deze 
“iZAAZ 02-2019” offerte ronde is het niet mogelijk dit ziekenhuis voor dat product ook een bilaterale (en/of 
regionale) offerte aan te bieden.  
 
U dient de offerte in het gevraagde ZAGIS format via de link (te vinden in bijgaande brief), per email 
(j.e.visser@amc.uva.nl ) en schriftelijk aan te leveren bij de iZAAZ-Coördinator in het AMC. Adresgegevens 
vindt u onder het hoofdstuk ‘Contactinformatie deelnemende ziekenhuizen’. Dit jaar kunt u wederom via de 
Leveranciersportal (waarvoor u de link heeft ontvangen) een rapport inzien, waarin u het verbruik per 
verpakkingssoort getoond wordt.  
Tot slot ons verzoek ervoor zorg te dragen dat uw offerte, inclusief volledig ingevuld ZAGIS-format, tijdig doch 
uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018 is ontvangen door de iZAAZ-Coördinator in het AMC. Offertes die later 
worden ingeleverd kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 
 
Indien u géén offerte, of voor één of meerdere pakketten geen offerte aan de iZAAZ wenst uit te brengen, dient 
u dit aan te geven via de Leveranciersportal van ZAGIS. Hiervoor vindt u de link in bijgaande brief.  
 
Uiterlijk begin december wordt u geïnformeerd over de besluitvorming van de iZAAZ betreffende uw offerte 
middels een Rondebesluit. Daar de iZAAZ geen rechtsvorm is, maar een samenwerkingsverband, zullen deze 
afspraken aansluitend per ziekenhuis schriftelijk aan u worden bevestigd middels een Ziekenhuisbesluit. 
Vervolgens verzoeken wij u gemaakte afspraken per deelnemende instelling te bevestigen in een bilaterale 
overeenkomst, refererend aan de met iZAAZ gemaakte afspraken, en deze tevens door te geven aan de 
desbetreffende groothandel(s) indien van toepassing. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Inkoopcombinatie iZAAZ              
Mw. A.P.M. Bijleveld, Mw. S. Hattink, Dhr. L. Louwers, Mw. G. Luurs, Dhr. J.A. Melchers,  
Dhr. P.V. Nannan Panday, Mw. I.M. Rigter, mw. M. Slikkerveer, Dhr. V. Suttorp, mw. Prof. Dr. E.L. Swart,  
Mw. J.E.L. Visser en Mw. Dr. J. Zwaveling. 
 
Namens dezen, 
 
Dr. P.J. Roos, Voorzitter 
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