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Afronding contractenkalender
Inleiding
Bij de aanvang van de pilot periode van de FLIB, was de scope met name het organiseren van
interregionale / landelijke aanbestedingen. Daarmee kwam de vraag aan de orde: welke
aanbestedingen zijn gewenst door de regio’s?
Na meerdere inventarisaties, met name onder de leden van de vakgroep inkoop, is de
contractenkalender opgesteld. Deze kalender bevat onderwerpen waarvan te verwachten was, dat
meerdere regio’s belangstelling voor een aanbesteding zouden hebben.
Door de pilot en de evaluatie daarvan is de eerste doelstelling van de FLIB niet meer het organiseren
van aanbestedingen. De FLIB richt zich nu op het ontwikkelen van kennis en expertise op specifieke
inkoopgebieden. In het verlengde daarvan: als gebleken is dat gezamenlijk aanbesteden verstandig is
en ondersteuning daarvan door de regio’s gewenst, kan de FLIB dergelijke aanbestedingen
ondersteunen. Naast de leden van de vakgroep inkoop worden de gebruikers, de mensen die over het
‘wat’ gaan, hier heel nadrukkelijk betrokken.
Door de wijziging van de scope van de FLIB, is het moment gekomen om de contractenkalender
opnieuw te bezien en af te ronden. In deze notitie wordt de stand van zaken van de aanbestedingen op
de kalender benoemd, en een voorstel gedaan voor de toekomst.
NB Het besluit een aanbesteding (na inventarisatie uiteraard) niet op te pakken, wil niet zeggen dat de
FLIB niets meer toe zou kunnen voegen. Als samen aanbesteden niet de beste strategie is, maar er
wel belangstelling is om samen op te trekken, samen kennis te ontwikkelen, ervaringen te delen, is
daar juist een rol voor de FLIB weggelegd in het kader van het ontwikkelen van kennis en expertise.
Daar zijn inmiddels al voorbeelden van: arbo dienstverlening bleek zich niet te lenen voor gezamenlijk
aanbesteden, maar er zijn wel samen met vier regio’s aanbestedingsdocumenten ontwikkeld die
gedeeld worden met alle regio’s, zodat zij hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.
De FLIB van jullie weten óf en welke ondersteuning jullie waardevol vinden voor de onderwerpen die
nog op de contractenkalender staan. Want belofte maakt schuld!
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Kalender 2015 en 2016
Alle aanbestedingen die benoemd zijn op de kalender voor 2015 zijn afgerond.
Voor 2016 zijn vier aanbestedingen nog lopend, waarbij bekend is bij de regio’s waarom deze
aanbestedingen nog niet afgerond zijn:
-

Microsoft;

-

Werkplekinrichting;

-

Groot watertransport;

-

Afvalverwerking.

Voor 2016 zijn twee aanbestedingen niet opgestart:
-

Kantoormeubilair: hiervoor was geen belangstelling;

-

Redgereedschap: hierover is gesproken met circa 12 regio’s, en het netwerk MSO. Conclusie
was dat gezamenlijk aanbesteden / optrekken voor dit onderwerp voor het moment niet de
beste strategie is. Wel is voor redgereedschap een concept portfolioplan geschreven. Niet
uitvoeren van een gezamenlijke aanbesteding is besloten in overleg met het netwerk MSO.

Voorstel 2016 voor de contractenkalender
- Lopende aanbestedingen afronden;
- Kantoormeubilair en redgereedschap als afgerond beschouwen.
Kalender 2017: warme dranken automaten
In 2017 zou er een contract moeten komen voor warme dranken automaten, wat past binnen het
portfolio facilitair. Voorstel vanuit de FLIB: inventariseren van de belangstelling voor dit item en aan de
hand daarvan beslissen tot het opstarten van een aanbesteding en/of het opstellen van concept
aanbestedingsdocumenten, of het onderwerp als afgerond beschouwen.
Kalender 2018
Voor 2018 staan de volgende onderwerpen op de kalender:
-

Kantoorartikelen: voorstel is dit op te pakken conform warme dranken automaten 2017;

-

Ademlucht: dit is besproken met de leden van het netwerk MSO. Conclusie is dat dit (net als
redgereedschap) geen geschikt onderwerp is voor gezamenlijk aanbesteden, maar wel als
onderdeel van het portfolio materieel en materiaal;

-

Vorkheftrucks: voorstel is dit onderwerp als afgerond te beschouwen;

-

Verblijfsartikelen reizigers: voorstel is dit onderwerp op te pakken conform warme dranken
automaten 2017. NB Dit heeft alleen betrekking op de GGD’s die onderdeel vormen van een
veiligheidsregio;

-

Operationele trainingen: in overleg met MSO en de programmaraad IB (via de
programmamanager) wordt dit onderwerp voor het moment beschouwd als afgerond. Wel
komt er een vaknotitie over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende
partijen op dit gebied;

-

Onderhoud E&W installaties / gebouw gebonden kosten: is onderdeel van het portfolio
facilitair (zowel qua vastgoed als duurzaamheid in het algemeen), en wordt daar actief
opgepakt. Op 14 september a.s. wordt er een congres vastgoed georganiseerd.

Gevraagde besluitvorming
De vakgroep inkoop wordt gevraagd akkoord te gaan met de hiervoor omschreven afronding van de
contractenkalender.
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