Inkoopproces ingenieursdiensten
Gemeente Veere
Ingenieursdiensten binnen Gemeente Veere
Ingenieursbureaus vervullen een cruciale rol bij de realisatie van civiele projecten voor onze
gemeente.
Door de kwaliteit van ontwerpen en ondersteuning van projectteams hebben ingenieurs een
grote invloed op het behalen van doelstellingen.
Ingenieursdiensten werden tot 2019 per opdracht ingekocht bij 14 verschillende
ingenieursbureaus.
De totale uitgaven aan ingenieursdiensten over de afgelopen 3 jaar varieerde van € 265.000
tot € 531.000.
Methodiek
Voor het inkopen van ingenieursdiensten past de gemeente vanaf 2019 een zogenaamde
groslijst-methodiek toe. Deze methodiek is een combinatie van een werkwijze voor het
toelaten van ondernemers tot en verwijderen van de groslijst en voor het selecteren van één
of meer ondernemers vanuit de groslijst.
De methodiek moet onderhoudbaar, meetbaar, controleerbaar, transparant en begrijpelijk
zijn. Daarnaast moet de methodiek vooral ook niet te complex zijn.
Scope
Ingenieursdiensten, zowel projectopdrachten als opdrachten op basis van regie.
Uitgezonderd zijn niches als engineering rioolinstallaties.
Voorkeursleveranciers
Huidige leveranciers die zich reeds bewezen hebben worden als voorkeursleveranciers
opgenomen.
Deze leveranciers worden beschouwd als ‘partner’ van de gemeente. Dat houdt in dat op
basis van wederzijds vertrouwen met elkaar wordt samengewerkt en men streeft naar
integratie van processen, daar waar mogelijk.
Deze lijst zal zich beperken tot maximaal 4 leveranciers. Met minder leveranciers wordt het
risico groot dat nadere opdrachten niet ingevuld kunnen worden. Meer leveranciers maakt
het moeilijker de relaties te intensiveren.
Met deze voorkeursleveranciers vindt 2 x per jaar (juni en december, na vaststelling
begroting) overleg plaats waarbij wordt gesproken over de samenwerking partners /
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Gemeente Veere, wijzigingen in de organisaties, ontwikkelingen in de markt, innovaties,
invulling van inkoopbehoefte op langere termijn.
Alleen voorkeursleveranciers die consequent blijven presteren op een minimaal
kwaliteitsniveau blijven voorkeursleverancier.
Toetreden nieuwe leveranciers
Nieuwe leveranciers kunnen zich aanmelden waarna ze, indien ze voldoen aan vastgestelde
uitsluitingsgronden/geschiktheidseisen, op een lijst van gekwalificeerde leveranciers komen.
Aanmelding loopt digitaal via een link die wordt gepubliceerd op de website van de
gemeente, waarna geïnteresseerde leveranciers een digitaal vragenformulier doorlopen.
Beoordeling van de aanmelding geschiedt op basis van uitsluitingsgronden door middel van
een UEA, minimumeisen (acceptatie DNR voorwaarden) en geschiktheidseis
(referentieproject).
Indien de aanmelding succesvol is doorlopen wordt de leverancier uitgenodigd voor een
persoonlijk onderhoud met betrokken medewerkers van de afdeling Openbare Ruimte.
Gekwalificeerde leveranciers kunnen in aanmerking komen als voorkeurleverancier indien
één van de bestaande voorkeursleveranciers van deze lijst wordt verwijderd.

Verwijderen leveranciers
Een voorkeursleverancier kan van de lijst worden verwijderd indien deze werkzaamheden
niet naar tevredenheid uitvoert. De basis hiervoor vormt de objectieve kwaliteitsmeting die na
elke opdracht wordt uitgevoerd.
Selecteren van leveranciers voor nadere opdrachten
Nadere opdrachten die binnen de scope van het proces vallen worden verdeeld over de
voorkeursleveranciers op basis van a) beschikbaarheid en b) gelijke verdeling.
Het is niet de bedoeling om zogenaamde minicompetities te houden of andere methodieken
toe te passen waarbij op prijs gestuurd wordt.
Het onder regie-basis ter beschikking stellen van medewerkers (inleen) valt ook onder deze
methodiek zolang het ingenieursdiensten omvatten. Contractering van deze medewerkers
loopt via een zogenaamde ‘broker’ die de administratieve afwikkeling verzorgt.
*Opdrachten met een geraamde waarde boven de Europese drempelbedragen (221.000)
worden uitgezonderd van dit proces.

Kwaliteitsmeting
Na elke uitgevoerde opdracht wordt een eenvoudig evaluatieformulier ingevuld door zowel
ingenieursbureau als gemeente. Uit deze evaluatie volgt een score. Deze scores worden aan
alle voorkeursleveranciers inzichtelijk gemaakt.
In dit evaluatieformulier zijn de volgende criteria opgenomen:
Criteria 1: marktconforme tarieven
Criteria 2: planning conform afspraak
Criteria 3: kwaliteit medewerkers (effectiviteit)
Criteria 4: kwaliteit producten
Beoordeling per criterium: goed, verbetering gewenst*, onvoldoende** of n.v.t.
* Gele kaart: gesprek, mogelijkheid tot verbetering
** Rode kaart: exit als voorkeursleverancier
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Goed presteren van leveranciers wordt beloond door het behouden van de plek op lijst met
voorkeursleveranciers. Vanuit een eerdere marktconsultatie is gebleken dat er geen
behoefte is aan andere vormen van beloning.
Een voorkeursleverancier moet consequent presteren op een minimaal kwaliteitsniveau (aan
de hand van de beoordelingen), anders verliest deze zijn positie ten koste van een
gekwalificeerde leverancier.
Systeem
Dit proces is digitaal ingericht met behulp van het aanbestedingsplatform Negometrix
(Commerce-Hub), dit om administratieve last voor de leveranciers en eigen organisatie te
beperken.
Nadere opdrachten en resultaten uit evaluaties worden hier ook gepubliceerd.

