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Voorbereiding aanbesteding DO

• Huidige bedrijven geïnformeerd

• Wethouders en raadsleden geïnformeerd

• Plan van aanpak gemaakt met planning

• Aanbesteding gemaakt en laten beoordelen door externe Jurist



Doelstellingen

• Het aantal leveranciers substantieel te verminderen tot een tweetal 

leveranciers het inkoopvolume te bundelen

• de administratieve kosten verminderen;

 een eenduidig kwaliteitsniveau en gewaarborgd

 duidelijkheid te verschaffen in werkwijzen en processen;

 vergelijkbaarheid te waarborgen.

• Om efficiëntie te bewerkstelligen, worden leveranciers geselecteerd 

die een eigen kwaliteitsborgingssysteem hebben 



Contract opbouw

In deze raamcontracten 

• Afkoop per VHE voor reparatieonderhoud, 

• vaste eenheidsprijs voor standaard mutatiepakket, 

• vaste eenheidsprijs voor veiligheidskeuringen, 

• vaste verrekenprijzen voor veelvoorkomende (niet in de afkoop 

vallende) werkzaamheden

 kwaliteitseisen en/of beschrijving van de dienstverlening;

 kritische prestatie indicatoren op gebied van klanttevredenheid 

en kwaliteit.

 afspraken over respons- en aanrijdtijden 

 facturatie;



Planning

• Samenstelling projectgroep

• Inventarisatie lopende contracten, kosten, opbrengsten, scope 

• Opzeggen vigerende contracten (voor zover aanwezig) per beoogde startdatum 

• Opstellen voorlopige uitgangspunten (scenario’s en kosteninschatting)

• Akkoord voorlopige uitgangspunten

• Opstellen definitieve Programma’s van Eisen 

• GO/NO-GO voor aanbesteding door Stuurgroep en MT

• Aanbesteden en selectie leveranciers

• Goedkeuring RvC en Bestuur GroenWest

• Contracteren en implementeren

• Start werkzaamheden



Beoordeling Criterium

Criterium Weging overall Weging detail 

- Prijs 30%  

- Kwaliteit 70%  

 Kwaliteit van het werk   30% 

 Borging van kwaliteit  25% 

 Automatisering  20% 

 ARBO, VGM en verloning  5% 

 Personeel  10% 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  5% 

 Ontwikkelingen  5% 

Totaal 100% 100% 

 



selectie

• 1e selectie

• Anonieme  aangeleverde stukken worden beoordeelt werkgroep

• 2e selectie 

• 4 hoogst scorende worden bezocht

• bedrijven worden nogmaals beoordeelt 

• 2 hoogst scorende in gesprek voor contract

• Afschrijving overige bedrijven

• Start voorbereiding werkgroepen en contract 



Wat ging er mis

Intern

Emotie  onderschat intern en extern

Te snel geïmplementeerd zonder contract.

Afgesproken proces niet geborgd intern

Extern

Afgesproken proces niet geborgd

Keten niet gevuld waardoor kwaliteit niet altijd is geborgd

Cultuur

Oude denken zit nog bij iedereen.



Partners organiseren de klantbehoefte
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Dank voor uw aandacht!

Eventuele vragen en/of opmerkingen?


