Inkoopmatrix gemeente Edam-Volendam

In werking vanaf 04-07-2017, collegebesluit 04-07-2017

Wil je iets inkopen, neem dan contact op met het inkoopplatform
- Is het bedrag meer dan 30.000 euro? Dan vormen we samen met jou het inkoopteam voor deze opdracht. Wij helpen je om binnen budget, efficiënt en met een goed eindresultaat in te kopen. Jij bepaalt wat er
wordt ingekocht en wij zijn verantwoordelijk voor het inkoopproces.
- Bij opdrachten onder de 30.000 euro ben je zelfverantwoordelijk voor het inkoopproces. Uiteraard denken we graag met je mee.
Heb je contracten met een looptijd van een half jaar met verlengingsmogelijkheden? Dan helpen we jou ook bij het bewaken van de contractafspraken en de termijnen. Hierbij zetten we ons met elkaar in voor een goede
samenwerking met de leverancier

De inkoop begint met de inkoopstrategie
Bij leveringen en diensten > € 30.000 en bij werken > € 50.000 vult de inkoper samen met jou de ‘Inkoopstrategie’ in. Er wordt d.m.v. 6 vragen een aantal aandachtspunten behandeld, die helpen bij het maken van de juiste
inkoopkeuzes. De 6 vragen zijn:
1. Wat willen we bereiken (tijd, geld, kwaliteit en risico)?
2. Welke maatschappelijke waarde draagt deze aanbesteding bij aan de ambitie van de gemeente? (sociaal rendement, maatschappelijk waarde en duurzaamheid)
3. Wat kunnen en willen we als gemeente zelf doen?
4. Wat kan de markt voor de gemeente doen?
5. Welke contract- en aanbestedingsprocedure en vorm past daarbij?
6. Welk contractmanagement past daarbij?

Welke inkoopprocedure is het meest geschikt?
De gekozen procedure moet in verhouding staan tot de opdracht en de waarde van deze opdracht. Onderstaande tabel helpt om de juiste procedure te kiezen. Kijk daarbij naar de soort opdracht (levering, dienst of werk. De waarde
van de opdracht wordt bepaald door de looptijd van het contract (4 jaar), de aanvullende diensten, onderhoud en andere opties. De ‘groene’ vlakken geven de procedures aan. Voor de oranje vlakken moet worden gemotiveerd
welke zwaarwegende motivatie er is waarom gekozen wordt voor een andere procedure. Deze motivering voor de gekozen inkoopprocedure wordt opgenomen in de ‘Inkoopstrategie’ en door inkoop geadviseerd (hardheidsclausule)
en middels het college vastgesteld.

Sociale en andere specifieke diensten
Voor sociale en andere specifieke diensten gelden andere voorschriften: Komt de opdrachtwaarde boven de €750.000
•
Publiceer de vooraankondiging óf de aankondiging van opdracht op TenderNed;
•
Toets of de inschrijvingen voldoen aan de gestelde technische specificaties;
•
Gebruik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
•
Maak een proces-verbaal van de opdrachtverlening;
•
Publiceer de aankondiging van de gegunde opdracht op TenderNed.
Blijft de opdrachtwaarde onder de €750.000 en is er sprake van een grensoverschrijdend belang: Publiceer dan de aankondiging op TenderNed
Blijft de opdrachtwaarde onder de €750.000, en is er geen sprake van een grensoverschrijdend belang: maak dan gebruik van de regulier inkoopprocedure zoals beschreven in de gids Proportionaliteit

Leveringen en diensten

Werken

Bij het inkopen van leveringen en diensten < € 30.000 en werken < € 50.000 is de 1-op-1 procedure de aangewezen inkoopprocedure. Bij deze ‘kleine’ opdrachten staan de kosten die gemaakt worden voor het opvragen en maken
van meerdere offertes namelijk niet in verhouding met het (financiële) voordeel dat hiermee wordt behaald.

Definities Inkoop- en aanbestedingsprocedures
Inkoop/aanbestedingsprocedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
(aanbesteding + voorafgaande selectie)
Concurrentie gerichte dialoog

Onderhandeling met /zonder aankondiging
Raamovereenkomst met een enkele ondernemer
Raamovereenkomst met meerdere ondernemer
Onderhandse aanbesteding
Enkelvoudige uitnodiging

Uitgangspunten
TenderNed
Hardheidsclausule

Sociaal rendement
Duurzaamheid
Lokaal

Definitie
Een procedure volgens de Openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt middels TenderNed, waarbij iedere ondernemer mag
inschrijven.
Een procedure volgens de Niet-openbare procedure is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waaraan ondernemers mogen verzoeken deel te
nemen, maar waarbij alleen door de aanbesteder aangezochte ondernemers mogen inschrijven.
De procedure waaraan alle ondernemers mogen verzoeken deel te nemen en waarbij de aanbestedende dienst een dialoog voert met de door de tot de procedure
toegelaten ondernemers, ten einde een of meer oplossingen te zoeken dien aan de behoefte van de aanbestedende partij beantwoorden en op grond waarvan de
geselecteerde ondernemers zullen worden uitgenodigd om in te schrijven.
Een procedure waarbij de aanbestedende dienst met de door hem gekozen ondernemers overleg pleegt en door onderhandelingen met een of meer van hen de
voorwaarden van de overheidsopdracht vaststelt.
Een Raamovereenkomst met een enkele ondernemer is een overeenkomst tussen één of meer aanbesteders en een ondernemer met het doel gedurende een
bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen.
Een Raamovereenkomst met meerdere ondernemers is een overeenkomst tussen één of meer aanbesteders en meerdere ondernemers met het doel gedurende
een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen.
Een aanbesteding volgens de Onderhandse procedure is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van tenminste drie ondernemers tot inschrijving wordt
uitgenodigd, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal in de regel niet meer bedraagt dan zes.
Een aanbesteding volgens de procedure van Enkelvoudige uitnodiging is een aanbesteding waarbij slechts één natuurlijke of rechtspersoon wordt uitgenodigd tot
het doen van een prijsaanbieding (“één-op-één benadering” of “gunning uit de hand”).

Alle aanbestedingen welke in concurrentie worden aanbesteed worden via TenderNed, door het inkoopplatform gepubliceerd.
Als er wordt afgeweken van de standaard aanbestedingsprocedure (groene vlakken), dient middels de hardheidsclausule de opgaaf van reden te worden
gemeld middels een B&W flap. Het inkoopplatform adviseert, middels dezelfde flap het college op de risico’s. College beoordeeld de risico’s en stelt vast.
Daarna kan pas gestart worden met de procedure volgt de aanbesteding.
Op alle aanbestedingen > 200.000 euro zal Sociaal rendement worden ingezet
Op alle aanbestedingen zal duurzaamheid criteria worden ingezet (zie www.Pianoo.nl).
Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen zal daar waar mogelijk het merendeel lokaal/regionaal worden ingevuld.

Doorlooptijden aanbestedingen
Levering, diensten en werken
Europees
Openbare procedure

40 dagen (indien digitaal)

Niet-openbare procedure
Nationaal
Openbare procedure

37 dagen voor verzoek tot inschrijving en daarop 40 of 22 dagen **) voor indiening offerte

Niet-openbare procedure
Meervoudig onderhands

24 dagen voor verzoek tot inschrijving
En daarop 21 voor indiening offerte
30 dagen

Bekendmaking gunning
Afmelding TenderNed

Op de 21ste dg na het voornemen tot gunnen
Uiterlijk 48 dagen na gunning op TenderNed

39 dagen

