FACTSHEET INKOOPBELEID GEMEENTE RAALTE (1)
Raalter inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 – 2023
PROCEDURE

SELECTIE VAN PARTIJEN

ENKELVOUDIG ONDERHANDSE
AANBESTEDINGSPROCEDURE (EVOH)

• De budgethouder selecteert de beoogde ondernemer op basis van een marktverkenning
en de beschikbare informatie over lokale ondernemers.
Bij iedere enkelvoudig onderhandse aanbesteding onderzoeken we als eerste of de opdracht gegund kan worden aan een geschikte
ondernemer gevestigd binnen de gemeentegrenzen tenzij er aantoonbaar doelmatiger oplossingen beschikbaar zijn.

MEERVOUDIG ONDERHANDSE
AANBESTEDINGSPROCEDURE (MVOH)

• De budgethouder selecteert de beoogde ondernemers op basis van een marktverkenning
en de beschikbare informatie over lokale ondernemers.
We nodigen minimaal drie ondernemers uit waaronder, indien mogelijk, minimaal twee geschikte ondernemers die
binnen de gemeentegrenzen zijn gevestigd. De huidige partij wordt uitgenodigd (indien deze een goede prestatie heeft
geleverd) alsook een ‘nieuwe’ partij. Bij kleinere opdrachten is het proportioneel om drie partijen uit te nodigen. Echter,
op basis van de ‘markt’ of aard van de opdracht kan ook besloten worden vier of meer partijen uit te nodigen.

NATIONALE OPENBARE/
NIET-OPENBARE
AANBESTEDINGSPROCEDURE
(NATIONAAL)

• De gemeente kondigt aan op Tenderned.nl
• Bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te dingen naar de opdracht
• Geen mogelijkheid om vooraf een keuze te maken uit partijen
De aanbestedingsdocumenten worden digitaal beschikbaar gesteld.
De niet-openbare procedure is, anders dan de openbare procedure, een aanbestedingsprocedure in twee rondes. De aanbesteding
wordt openbaar bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden.

EUROPESE OPENBARE/
NIET-OPENBARE
AANBESTEDINGSPROCEDURE
(EUROPEES)

• De gemeente kondigt aan op Tenderned en Tender European Daily
• Bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te dingen naar de opdracht
• Geen mogelijkheid om vooraf een keuze te maken uit partijen
De aanbestedingsdocumenten worden digitaal beschikbaar gesteld.
De niet-openbare procedure is, anders dan de openbare procedure, een aanbestedingsprocedure in twee rondes. De aanbesteding
wordt openbaar bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden.

INHUUR VAN EXTERNEN (SCHAAL 9)
(SPECIFIEK VOOR INHUUR)

• Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden op de website www.talentenregiohuurtin.nl om in aanmerking
te komen voor opdrachten die via dit dynamisch aankoopsysteem worden aanbesteed.

Meer weten? Neem contact op met uw contactpersoon van de gemeente Raalte. Deze kan u desgewenst in contact brengen
met een budgethouder of inkoopadviseur. Vergeet niet de website inkoop- en aanbesteding te checken op komende aanbestedingen
en andere inkoop-gerelateerde informatie zoals het (nieuwe) inkoop- en aanbestedingsbeleid.
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LEVERINGEN & DIENSTEN
OPDRACHTWAARDE

TE VOLGEN PROCEDURE

De gemeente Raalte heeft in het inkoop- en aanbestedingsbeleid de spelregels
rondom inkoop en aanbesteden vastgelegd. Deze regels zijn opgesteld aan de
hand van Europese en nationale wetgeving en eigen beleidsdoelstellingen.

< € 50.000

Enkelvoudig onderhands - kiezen voor een
procedure in concurrentie is toegestaan

> € 50.000 – < € 221.000*

Een proportionele aanbestedingsprocedure
aan de hand van de gids proportionaliteit

WIST U DAT...?

> € 221.000*

Europese aanbestedingsprocedure tenzij er sprake is
van een uitzonderingssituatie vanuit EU-wetgeving

✓ Aanbesteden een specifieke methode is om op een afgewogen wijze te komen
tot contractering van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)?
✓ Bij een enkelvoudig onderhandse procedure één partij wordt
uitgenodigd om een inschrijving of aanbod te doen?
✓ De gemeente bij een meervoudig onderhandse procedure drie of meer
partijen uitnodigt om een inschrijving in te dienen waarbij indien
mogelijk (minimaal) twee geschikte lokale ondernemers?
✓ Een nationale aanbesteding openbaar wordt aangekondigd?
Geïnteresseerde partijen kunnen dan meedingen naar de opdracht.
Tip: meld je aan bij Tenderned.nl
✓ Een Europese aanbesteding een procedure is, openbaar voor
inschrijvers uit alle EU-lidstaten?
✓ Het sinds 1 juli 2017 voor aanbestedende diensten verplicht is hun Europese
aanbestedingen digitaal uit te voeren? Tip: meld je aan bij Tenderned.nl

WERKEN
OPDRACHTWAARDE

TE VOLGEN PROCEDURE

< € 150.000

Enkelvoudig onderhands – kiezen voor een
procedure in concurrentie is toegestaan

> € 150.000 – < € 5.548.000*

Er wordt gekozen voor een proportionele
aanbestedingsprocedure aan de hand
van de gids proportionaliteit

> € 5.548.000*

Europese aanbestedingsprocedure tenzij er sprake is
van een uitzonderingssituatie vanuit EU-wetgeving

* 2018-2019. Elke twee jaar worden de drempelbedragen (naar beneden of boven) bijgesteld.

UITGANGSPUNT: RECHTMATIG (CONFORM REGELS EN WETGEVING) ÉN DOELMATIG INKOPEN (BEST VALUE FOR TAXPAYERS MONEY)
ECONOMISCHE BELEIDSSPEERPUNTEN:

ETHISCHE EN IDEOLOGISCHE BELEIDSSPEERPUNTEN:

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente.
Om deze reden bepalen we bij onderhandse opdrachten
of deze uitgevoerd kunnen worden door lokale
ondernemers. Enkel geschikte ondernemers (die de
beoogde kwaliteit tegen marktconforme/concurrerende
tarieven kunnen leveren) worden uitgenodigd.

DUURZAAMHEID:

Bovenstaande geldt ook voor MKB-partijen en specifiek
voor het kleinbedrijf. Om deze reden stelt de gemeente
Raalte in ieder geval geen disproportionele eisen
en clustert zij opdrachten niet onnodig.

De gemeente koopt 100% duurzaam in door eisen in de criteriadocumenten zoals te vinden op
www.pianoo.nl (indien beschikbaar voor de betreffende productgroep) op te nemen in de offerteaanvraag

SOCIALE CRITERIA: Aandacht voor naleving cao en eventueel internationale voorwaarden
SOCIAL RETURN:

Uitgangspunt bij diensten en werken boven de 200.000,- euro 5% Social Return op te nemen als eis
tenzij dit niet proportioneel wordt geacht. Gebruik wordt gemaakt van de bouwblokken methode

INNOVATIE:

Inzetten van instrumenten zoals marktconsultatie, maatschappelijk aanbesteden
en toestaan varianten, request voor for proposal en right to challenge

AANVULLEND:

Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (gereed 2018) maakt onderdeel uit
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Gemeente Raalte kent een eigen set van algemene inkoopvoorwaarden die zij in principe toepast bij elke aanbesteding van leveringen of diensten.
Er zijn uitzonderingen zoals bijvoorbeeld bij IT-opdrachten. Voor deze opdrachten gelden in principe de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT.

