Aan geadresseerde,
Amsterdam, 20 juni 2016

Onderwerp: Vooraankondiging Offerte Ronde Inkoopcombinatie “iZAAZ 02-2017”

Geachte heer / mevrouw,

Graag vragen wij uw aandacht en medewerking voor het volgende.
Binnenkort ontvangt u weer de jaarlijkse offerte aanvraag van de Inkoopcombinatie iZAAZ.
De iZAAZ is een samenwerkingsverband van de acht Ziekenhuis Apotheken der Academische
Ziekenhuizen.
Middels deze mail willen wij u op de hoogte stellen van onze planning voor de komende
inkoopronde waarvan de contracten ingaan op 1 februari 2017.
In week 37-2016 zullen wij de offerte aanvragen verzenden. U ontvangt de offerteaanvraag
elektronisch via ons contractenbeheerssysteem ZAGIS.
De deadline voor het aanleveren van uw aanbieding is uiterlijk maandag 10 oktober 2016
om 10.00 uur. Dit dient u digitaal via ZAGIS te doen. In de offerteaanvraag ontvangt u
hiervoor een inlogcode voor de leveranciersportal van ZAGIS. Hierin vindt u alle benodigde
informatie en de mogelijkheid uw offerte digitaal aan te leveren.
De offerte dient, inclusief het gevraagde ZAGIS format, per email, uiterlijk 10-10-2016 vóór
10.00 uur, verzonden te worden aan ondergetekende, via email: j.e.visser@amc.uva.nl
Tevens dient de offerte schriftelijk aangeleverd te worden aan de Coördinator van de iZAAZ, p/a
Academisch Medisch Centrum
Ziekenhuisapotheek, kamer E0-243
t.a.v. Mw. J.E.L. Visser, Farmaceutisch Inkoper
Coördinator iZAAZ
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM

Gespreksronde farmaceutische industrie:
Indien u met iZAAZ in gesprek wilt betreffende de komende offerteronde, bieden wij u de
mogelijkheid gebruik te maken van de speciaal hiervoor georganiseerde gespreksronde.
Uitsluitend tijdens deze gespreksrondes bieden wij u de mogelijkheid specifieke vragen aan
ons te stellen betreffende onze offerte aanvraag, kunt u ons vooraf een mondelinge toelichting
geven op de door u uit te brengen offerte en zullen wij als iZAAZ onze voorwaarden t.a.v. het
uitbrengen van een offerte aan de iZAAZ met u bespreken.
Deze gesprekken zullen plaatsvinden op:
-

donderdag 15 september a.s. in het LUMC te Leiden,
dinsdag 20 september in het Erasmus UMC te Rotterdam en op
vrijdag 30 september in het VU Medisch Centrum te Amsterdam.

Tijdens deze gesprekken zullen een tweetal Ziekenhuisapothekers en de Coördinator vanuit de
iZAAZ aanwezig zijn. U kunt echter gebruik maken van één van de drie genoemde opties.
Daartoe kunt u telefonisch een afspraak maken via het Secretariaat van de Ziekenhuisapotheek
van het Erasmus UMC te Rotterdam. Tel. 010 – 703 3202 vragen naar Tilly Bol of per email:
secretariaatapotheek@erasmusmc.nl t.a.v. Mw. T. Bol.
Voor eventuele algemene vragen betreffende de komende offerteronde kunt u zich wenden tot
ondergetekende.

namens dezen,
Inkoopcombinatie iZAAZ:
Mw. A.P.M. Bijleveld, Dhr. J.J.M. Hassink, Mw. S. Hattink, Dhr. L. Louwers, Mw. G. Luurs,
Dhr. P.V. Nannan Panday, mw. I. Rigter, Mw. M. Slikkerveer, Mw. Prof. Dr. E.L. Swart,
Dhr. V. Suttorp, Mw. Dr. J. Zwaveling

Met vriendelijke groet,

Mw. J.E.L. Visser

Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam

Farmaceutisch Inkoper
Stafadviseur Apotheek
Coördinator iZAAZ
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