UITTREKSEL INKOOPBELEID ALBRANDSWAARD.
Datum: 1 september 2009

Inleiding

In september 2009 zijn besluiten genomen t.a.v. een Inkoopbeleid voor de Gemeente
Albrandswaard. Omdat aanbestedingen niet alleen voor werken geldt maar ook voor leveringen
en diensten (zoals inhuren personeel en adviseurs) wordt in dit uittreksel in het kort weergegeven
welke regels er zijn vastgesteld in 2009.
De hoofdregel van het inkoopbeleid is zo veel mogelijk concurrentie stellen. De kernwoorden bij
het aanbesteden zijn transparantie, non-discriminatie en objectiviteit. Hiertoe zijn de volgende
grensbedragen, per aanbestedingsvorm, vastgesteld:

1. Aanbestedingsregelingen en aanbestedingsvormen bij leveringen en diensten
Tot € 20.000,€ 20.000,- tot € 100.000,-

enkelvoudig uitnodigen.
onderhands meervoudig aanbesteden, indien mogelijk minimaal
3 leveranciers uitnodigen.
€ 100.000,- tot € 193.000,nationaal openbaar aanbesteden
boven € 193.000,aanbesteden conform de Europese regelgeving.
Europees openbaar aanbesteden of Europees niet openbaar
(=met voorafgaande selectie)
De bovengenoemde bedragen zijn de waarde van het aan te besteden contract over zijn gehele
looptijd (indien voor meerdere jaren minimaal 4 jaren opvoeren) en excl. BTW.
Voor verdere (detail)informatie zie het Inkoopbeleid.
Besluiten:
Verantwoordelijk voor de besluitvorming aangaande de uitkomsten van de aanbesteding is het
afdelingshoofd tot € 50.000,- en daarboven altijd de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris.
Tekenbevoegdheid:
Uitgaande opdrachten dienen i.v.m. rechtsgeldigheid ondertekend te zijn door het afdelingshoofd
voor opdrachten tot € 50.000,-. Tot het Europees drempelbedrag van € 193.000,- tekent de
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris en boven de € 193.000,- tekent de burgemeester.
Afwijkingen in aanbestedingsvormen:
In geval dat er van een voorgeschreven meervoudige onderhandse of openbare procedure wordt
afgeweken (bijvoorbeeld terug naar een enkelvoudige aanvraag), dient dit beargumenteerd ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Van een procedure in geval van een geschatte inschrijving boven de € 193.000,- kan niet worden
afgeweken, daar dan wettelijk een Europese aanbestedingsprocedure is bepaald.

2. Aanbestedingsregelingen en aanbestedingsvormen bij Werken1 tot € 500.000,-:
Tot € 50.000,€ 50.000,- tot € 500.000,-

enkelvoudig onderhandse aanbesteding volgens ARW 2005.
meervoudig onderhands geheel volgens de ARW 2005 procedure
met wisselende bedrijven vanuit het aannemersbestand van de
betrokken afdelingen, waarbij ten minste 3 bedrijven waarvan
minimaal één marktpartij buiten de regio Rijnmond/Drechtsteden,
een uitnodiging tot inschrijving ontvangen.

Besluiten:
Verantwoordelijk voor de besluitvorming aangaande de uitkomsten van de aanbesteding is het
afdelingshoofd.
Tekenbevoegdheid:
Uitgaande opdrachten dienen i.v.m. rechtsgeldigheid ondertekend te zijn door het afdelingshoofd
voor opdrachten tot € 50.000,-. Uitgaande opdrachten tot € 4.845.000,- dienen ondertekend te zijn
door de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris.
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Alle genoemde bedragen zijn exclusief gemeenteleveranties, de rechtstreeks te betalen
stortkosten bij saneringswerken en exclusief BTW.

Afwijkingen in aanbestedingsvormen:
In het geval dat van een voorgeschreven meervoudige onderhandse aanbesteding wordt
afgeweken dient dit beargumenteerd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders.

3. Aanbestedingsregelingen en aanbestedingsvormen bij Werken1 > € 500.000,-:
Aanbestedingsvorm :
€ 500.000,- tot € 4.845.000,-

nationale openbare aanbesteding volgens de ARW 2005 of
aanbesteding met voorafgaande selectie volgens ARW 2005
aanbesteding volgens Europese regelgeving.

boven € 4.845.000,Besluiten:
Verantwoordelijk voor de besluitvorming aangaande de uitkomsten van de aanbesteding is de
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris.
Tekenbevoegdheid:
Uitgaande opdrachten boven € 4.845.000,- dienen i.v.m. rechtsgeldigheid ondertekend te zijn
door de burgemeester.
Afwijkingen in aanbestedingsvormen:
In geval van een voorgeschreven openbare aanbesteding wordt afgeweken dient dit ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Alle Werken boven de € 500.000,- worden bij afwijking van het vastgestelde beleid ruim vóór
aanvang van de aanbesteding aan het college van burgemeester en wethouders worden
voorgelegd met een gemotiveerd en onderbouwd aanbestedingsvoorstel.
4. Mengvormen van Werken, Diensten of Leveringen.
Bij mengvormen wordt gekeken naar het onderdeel met de grootste waarde en dat onderdeel
bepaalt dan welke regelgeving gevolgd dient te worden.
5. Tips
-

-

-

Opdrachten “knippen” om onder genoemde drempelbedragen te komen is niet
toegestaan en kan verregaande consequenties hebben.
Bij Europese aanbestedingen mag maximaal € 80.000,- uitgezonderd worden van
aanbesteding.
De gemeenten hebben zich geconformeerd aan de VNG doelstelling om per 2010
minimaal 75% (2015 100%) “duurzaam” in te kopen.
Duurzaamheidcriteria zijn te vinden op de website van SenterNovem:
http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/Criteria/index.asp.
Bij investeringen is het verstandig ook het onderhoud mee aan te besteden, dat levert
vaak een hoge kwaliteit met lage onderhoudskosten op.
Verzamel contracten, die een periode lang lopen, altijd in een contractbeheerbestand.
Bij aanvragen betreffende Leveringen en Diensten altijd “Algemene Voorwaarden
Gemeente Albrandswaard 2009” meezenden.
Voor Diensten kan ook gebruik worden gemaakt van de specifiek voor Diensten
ontworpen rijksvoorwaarden de ARVODI 2008.
Bij Werken aanbestedingen wordt altijd verwezen naar de UAV-1989 bepalingen, die
van toepassing zijn bij de uitvoering van het Werk. Voor de inkoopprocedure van
Werken wordt altijd de ARW 2008 gehanteerd.
Gunningen en afwijzingen altijd goed beargumenteren. Dat levert duidelijkheden
(transparantie) op bij de inschrijvers en deze zullen zodoende minder snel in beroep
gaan.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de inkoopcoördinatoren IBG.
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