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Cases

Overheidsopdrachten van A tot Z

Case 1

2

• Vorig jaar hadden we een overheidsopdracht voor “het ophalen van de post”.

• Vermits dit een opdracht was voor 1 jaar en beneden 30 000,00 euro hebben we toen 3 
offertes gevraagd.

• Uit deze offertes kozen we een leverancier.

• Nu hebben we opnieuw iemand nodig voor het “ophalen van de post”, en zijn we wel 
tevreden van onze huidige leverancier.

• Moeten we hiervoor opnieuw drie offertes aanvragen of mag dit als stilzwijgend 
verlengen aanzien worden, vermits we tevreden zijn.

• Er zijn ook niet superveel spelers die deze overheidsopdracht kunnen invullen dus de 
kans is groot dat we anders opnieuw dezelfde drie leveranciers een offerte moeten 
opvragen.
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Case 1
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• Vorig jaar hadden we een overheidsopdracht voor “het ophalen van de post”. Vermits dit een opdracht was voor 
1 jaar en beneden 30 000,00 euro hebben we toen 3 offertes gevraagd.

- Waarom op 1 jaar geraamd

• Uit deze offertes kozen we een leverancier. Nu hebben we opnieuw iemand nodig voor het “ophalen van de 
post”, en zijn we wel tevreden van onze huidige leverancier. Moeten we hiervoor opnieuw drie offertes 
aanvragen of mag dit als stilzwijgend verlengen aanzien worden, vermits we tevreden zijn.

- Oorspronkelijke raming op 1 jaar mag niet zomaar verlengd worden

- Aanvaarde factuur ≠ WOO

• Er zijn ook niet superveel spelers die deze overheidsopdracht kunnen invullen dus de kans is groot dat we anders 
opnieuw dezelfde drie leveranciers een offerte moeten opvragen.

- Openbaar publiceren en raamovereenkomst op 4 jaar, aantrekkelijker maken van 
opdracht

- Bijlage III?
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• In 2018 werd door een collega een bestek opgemaakt voor de koerierdienst tussen de twee zetels. 
Binnenkort moet hier opnieuw een aanbesteding voor opgemaakt worden, zijn er bepaalde dingen 
waar ik extra aandacht aan moet besteden, of dingen die we beter anders doen?

• De voorziene einddatum van dit dossier is 19 augustus 2022. Moet je hiervoor een opzeg doen, en 
hoelang op voorhand of loopt de koerierdienst gewoon af omdat er een einddatum in het bestek 
stond. Termijn verloopt gewoon

• Looptijd - Voorziene begindatum van de diensten: 20 augustus 2018
Voorziene einddatum van de diensten: 19 augustus 2022

- Vaste termijn van 4 jaar, 1 jaar en verlenging van 3x 1 jaar

• Het gaat over een geraamd bedrag voor 4 jaar van 61.000 € excl. BTW Overeenkomstig artikel 42, 
§1, 1°, a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) van de 
wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking
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• I.4 Prijsvaststelling

• De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.

• De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het 
geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

- Tegen prijslijst? Betaling per dag of per rit, inventaris was niet ingevuld

- Geen item over onderhandelingen

- Geen selectiecriteria

• Onderaanneming - De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht 
hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, 
indien deze gekend zijn.

• Indiening per post, waarom niet e-Tendering?

• Gunningscriteria enkel prijs, geen kwaliteit?
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Hoofdstuk 6. Sociale diensten en andere specifieke diensten
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• Deze diensten kennen een vereenvoudigd regime

• Plaatsingsprocedures: procedures waarin een onderhandeling inbegrepen zit of 
procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking

• Voor zover het geraamde bedrag lager ligt dan EUR 750.000,00, mag er beroep gedaan 
worden op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

• Volgorde van evaluatie: de aanbestedende overheid kan beslissen om eerst de offertes 
te evalueren, voor de uitsluitingscriteria (maar ze moet dit doen op onpartijdige en 
transparante wijze)

• Gunningsbericht: enkel wanneer de waarde van de opdracht > 750.000 EUR excl. BTW

• Procedures moeten wel de principes van transparantie, proportionaliteit en gelijkheid 
van behandeling van de ondernemers eerbiedigen
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• Heb je bepaalde tips/tricks/systeem voor de opvolging van de dossiers? Om te weten 
hoeveel maand op voorhand je best begint aan een nieuwe aanbesteding wanneer een 
vorige zal verlopen. 

- Tuinkalender

- Procedures/processen

- Inkoopbeleid

- Contract management systeem

- Spend management

- Excel
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• Ik werk actueel samen met de verantwoordelijke van ons team aan een cateringdossier 
(catering voor verschillende sites verspreid over het land), we zijn de 
opdrachtdocumenten aan het voorbereiden voor publicatie.

• Van hogerhand werd beslist dat we maar met 1 gunningscriterium, prijs, mogen werken.

• Mijn collega en ik willen, om toch een bepaalde kwaliteitsgarantie te krijgen van de 
indieners en gezien de complexiteit van de opdracht, graag een voorbeeldmenu en een 
plan van aanpak in de offertes zien verschijnen.

- Minimale eis in technische beschrijving

• Is het een optie om dit als verplichte bijlage bij de technische bepalingen te 
vragen? 

- Ja, maar geen enkele beoordelingsmarge
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• Hoe kunnen we dit best in het lastenboek opnemen? Onze teamverantwoordelijke wil 
dit bij de selectiecriteria vragen, maar mag dit wel? In de cursus kwam immers aan bod 
dat selectiecriteria enkel zaken mogen vragen op ‘bedrijfsniveau’, niet concreet over de 
opdracht zelf. 

- Inderdaad dit is geen selectiecriterium, hoogstens vragen naar CV chef en keukenpersoneel

• Het betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking
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