Aanbestedingsrichtlijn HTM
1

Is er een contract?

vs 2.0

ja

Onderzoeken met Inkoop of het via het bestaande contract of via een contractuitbreiding kan worden ingekocht

ja

Meervoudige onderhandse aanbesteding via de bestaande erkenningsregeling

nee

2

Is uw bedrijf door
HTM erkend en valt
u onder de
bestaande
erkenningregeling?
nee

Keuze van de aanbestedingsvorm

1

Is het bedrag
< €25.000?

ja

Inkoopaanvraag indienen

ja

Inkoop bepaalt de trajectkeuze op basis van de behoefte

nee

2

Is het bedrag
< €50.000?
nee

3

Is het bedrag
< €100.000?

Bij bedragen > €50.000 lopen projecten via Project &
Programmamanagement (P&P)
ja

Inkoop bepaalt de inkoopstrategie en de trajectkeuze op basis van de behoefte
*) indien levering of dienst, ga door naar punt 2 van het Aanbestedingsbeleid HTM

nee

4

Is het bedrag
< €250.000

ja

Inkoop bepaalt de inkoopstrategie en trajectkeuze op basis van criteria: risico's, complexiteit,
planning en markt(verkenning)
*) ga door naar punt 1 of punt 2 van het Aanbestedingsbeleid HTM
Bij bedragen > €250.000 lopen inkooptrajecten via
Tenderboard HTM en CTM (digitaal aanbestedingsplatform)

nee

Aanbestedingsbeleid HTM
keuze van de aanbestedingsvorm op basis van wet- en regelgeving
criteria: bedrag, hoeveelheid, looptijd, risico's, complexiteit, planning en markt(verkenning)
aspecten: afwegen TCO/LCC en kosten/levertijd/leverbaarheid componenten

1

betreft het een
werk?

ja

wijze van
aanbesteden

enkel- of
meervoudig
onderhands

meervoudig
onderhands

nationaal (niet)
openbaar

Europees

omvang van de
opdracht

< €250.000

< €3.000.000

< €5.548.000

≥ €5.548.000

omvang van de
opdracht

< €100.000

< €250.000

< €443.000

≥ €443.000 *)

nee

2

betreft het een
levering of dienst?

ja

*) De aanbestedingsgrens bij sociale en andere specifieke diensten ligt niet bij €418.000
maar bij 1 miljoen (zie bijlage XVII van de EU-richtlijn)

Doorlooptijd van een aanbesteding

6 tot 35 weken

15 tot 40 weken 20 tot 50 weken

25 tot 70 weken

Verwachte hoeveelheid benodigde inkoopuren

12 tot 25 dagen

25 tot 30 dagen

35 tot 45 dagen

30 tot 35 dagen

De genoemde tijden betreffen de werkzaamheden over de periode vanaf eerste
planvorming tot en met oplevering werk, product of dienst

- Alle bovengenoemde bedragen betreffen de totale kosten voor de aanschaf over een periode van vier jaar.
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- Afwijking van de aanbestedingsrichtlijn en -beleid is mogelijk na akkoord Tenderboard HTM en met uitleg waarom (comply or explain)
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