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InQuest Aanbesteden Op Maat
Als overheidsorganisatie, publiekrechtelijke
instelling of nutsbedrijf dient u zich te houden aan de
aanbestedingsregelgeving voor overheidsopdrachten
of speciale sectoren. Dat betekent dat u in veel
gevallen Europees moet aanbesteden.
Naast kennis van de regelgeving moet u ook de juiste
kennis en ervaring in huis hebben om de regelgeving
optimaal toe te passen. Expertise en capaciteit dus
op verschillende gebieden: inkoop, juridische zaken,
specifieke productkennis, projectmanagement, enz.
En hebt u die capaciteit en expertise niet (altijd) in
huis? Dan biedt InQuest AOM uitkomst!
Onze dienstverlening bij EU aanbestedingen
-	Extra expertise voor projecten waarvoor in
huis een gebrek is aan specifieke kennis en/of
vaardigheden en waarbij het aannemen van een
vaste kracht niet verantwoord is (op termijn te
weinig zicht op noodzaak voor continuering inzet).
-	Extra capaciteit om een afgebakende periode te
overbruggen waarin meer aanbestedingen moeten
worden verricht dan normaal.
-	Extra capaciteit om een specifieke periode te
overbruggen totdat een permanente oplossing
(weer) voorhanden is. Bijvoorbeeld totdat er een
vaste werknemer voor een vacature is gevonden
of als een medewerker tijdelijk afwezig is (door
langdurige ziekte, zwangerschapsverlof of tijdelijke
inzet elders in de organisatie).
Geheel of gedeeltelijk uitbesteden
Wij helpen u door het aanbestedingsproces geheel
of gedeeltelijk van u over te nemen (onze inzet wordt
altijd vooraf overeengekomen). Dit kan vanaf het
aankondigen van de opdracht tot en met de overdracht
van het aanbestedingsdossier, maar indien gewenst
ook al vanaf het moment dat de voorbereidingen van
de aanbesteding en het specificeren starten. In nauwe
samenwerking met uw organisatie worden de eisen en
wensen, de beoordelingscriteria en de beslisadviezen
opgesteld. Uiteraard blijft u daarbij diegene die
uiteindelijk beslist.

Uitsluitend inzet van ervaren specialisten
Uw aanbesteding wordt altijd begeleid door een
inkoopprofessional met ruime ervaring op het gebied
van Europees aanbesteden. Hij/zij treedt op als
contactpersoon voor uw organisatie, bepaalt met u
de te volgen strategie en is desgewenst alleen op uw
locatie aanwezig als uitwisseling van informatie of
overleg nodig is. Deze inkoopprofessional stuurt de
leden van het InQuest-team aan dat uw aanbesteding
gaat uitvoeren. Dit team wordt samengesteld op
basis van wat nodig is voor uw opdracht en werkt
op de eigen locatie van InQuest (tenzij anders wordt
overeengekomen). Onze specialisten hebben toegang
tot een grote databank van ‘best practices’ en hebben
de mogelijkheid tot samenwerking of collegiaal overleg
met andere specialisten op aanbestedingsgebied. Door
de juiste personen in te schakelen kan de aanbesteding
doelmatig, rechtmatig en binnen de gestelde termijn
worden uitgevoerd.
De voordelen voor u:
-	Een team van ervaren aanbestedingsprofessionals
met specifieke kennis (leveringen, diensten,
werken)
Flexibel en direct inzetbaar (maatwerk)
-	Kostenbesparende, efficiënte en effectieve
werkmethodiek (vaste projectprijs mogelijk)
-	(Juridische) Controle op juiste toepassing van de
wetgeving (rechtmatigheid, doelmatigheid)
Desgewenst wordt ‘Aanbesteden Op Maat’
ondersteund door gebruikersvriendelijke, webbased
software van Negometrix.
Kunnen wij u helpen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en
laat een van onze consultants u in een kort gesprek alles
vertellen over onze aanpak. Het verplicht u tot niets!

Zie www.inquest.nl en
bel of mail voor meer informatie:
070 - 3029040 of info@inquest.nl.
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