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Digitaal onderhands aanbesteden:
van proberen naar gebruiken én profiteren
7 november 2013 – mr. ing. J.H. Merema (url)

Voorstellen
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Workshop

Digitaal meervoudig
onderhands aanbesteden

Publicatie van
aanbestedingen
• Waarom nationale of Europese publicatie van
opdrachten?
• Transparantie, non discriminatie
• Opwekking mededinging
• Waarom onder bepaalde drempels geen
publicatieplicht?
• Bagatel regeling
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Onderhands aanbesteden
• Wellicht oudste vorm van aanbesteden.
• Meest gebruikte vorm van aanbesteden: ca 95% aan omzet van overheidsopdrachten
wordt onderhands (aan)besteed.
• Tendens om meer richting EU drempel te bewegen.

Digitaal aanbesteden
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Digitaal aanbesteden
• Eerste vorm: informatie over aankomende
overheidsopdrachten digitaal beschikbaar.
• Sinds?

• 13 december 2000!

Hybride elektronisch aanbesteden
• Informatie over overheidsopdrachten
digitaal beschikbaar.
• Vraagspecificatie / bestek & tekeningen /
programma van eisen
• Vraag en antwoord / nota van inlichtingen
/ Q&A
• Inschrijving op papier.
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Volledig elektronisch aanbesteden
• Informatie over overheidsopdrachten
digitaal beschikbaar.
• Vraagspecificatie / bestek & tekeningen /
programma van eisen
• Vraag en antwoord / nota van inlichtingen
/ Q&A
• Inschrijving digitaal.

Kortom
• Onderscheid tussen digitaal aanbesteden en
digitaal inschrijven
• Aanbesteden kan dus als volgt ingericht zijn:
• Volledig digitaal
• Hybride digitaal / papier
• Analoog – volledig op papier
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Maar waarom digitaal?

Daarom digitaal aanbesteden!
• Sneller: digitaal aanbesteden versnelt uw procedure
(zowel in termijnen als in praktische zin).
• Veel minder papier.
• Minder gedoe: geen gereis, geen ‘openstaande
bruggen’ etc.
• Verkleining faalkans: geen incomplete inschrijvingen
meer.
• In de toekomst wordt digitaal aanbesteden wettelijk
verplicht.
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Digitaal onderhands aanbesteden
• Versterkt effect van voordelen van digitaal
aanbesteden: sneller, beter, goedkoper
• Gerichte uitnodigingen (en acceptatie)
• Beter inzicht:
• Op totaal aan inkoop (perspectief AD)
• Lopende procedures (perspectief ON)
• Minder handelingen voor ondernemers

Aandachtspunten (1)
• Een = (bijna) géén voordeel op
organisatieniveau. Geef de keuze de tijd om te
renderen.
• Gluren doet u (bij de pilots van) de buren.
• Richt het systeem zo vriendelijk mogelijk in.
• Test met een eigen inschrijfaccount tijdens de
eerste procedures.
• Draagvlak bij marktpartijen is vaak latent
aanwezig.
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Aandachtspunten (2)
• Hybride aanbestedingen lijken een mooie
tussenvorm, maar hebben vooral de nadelen
van beide methodes. Absolute afrader.
• Is het echt beter en sneller? Controleer als AD
hoe vaak een inschrijver een vinkje moet zetten
met ‘akkoord’ op het uploaden van een
ingescande pdf met daarop zijn handtekening.
• Meer dan 1 keer? Overweeg een andere
inrichting (of applicatie)!
• Stem bestek deel 0, leidraad of inschrijfformulier
tekstueel af op digitaal aanbesteden!

Ervaringen?
• Bijna alle grote ondernemingen
hebben inmiddels ervaring in digitaal
onderhands aanbestedingen.
• Rijkswaterstaat gaat 2014 volledig
digitaal: ook onderhands.
• Groot aantal decentrale overheden
heeft ervaring met digitaal
onderhands aanbestedingen.
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Digitaal onderhands aanbesteden
Keuze voor digitaal onderhands aanbesteden betekent:
• Professioneler werken: Transparant voor de eigen
organisatie én genodigde ondernemers.
• Sneller: Herkenbare stappen zorgen voor
gemakkelijker proces
• Gemakkelijker: Alles online beschikbaar, en directe
archivering van het aanbestedingsdossier
• Minder fouten: uniformiteit en controle op volledigheid
helpen fouten voorkomen

Vragen?

j.merema@pro6managers.nl
06 1 065 0479
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