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1.

Inleiding

De Stichting La Vuelta Holanda is opgericht om de start van de Vuelta in 2020 in Utrecht en
Noord-Brabant mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een aantal
werkzaamheden worden verricht. Deze werkzaamheden moeten voor een deel ingekocht
worden. Aangezien de stichting zich kenmerkt als aanbestedende dienst is dit inkoopbeleid
opgesteld om richting te geven aan de bijbehorende inkooptrajecten. Binnen het beleid zijn
de geldende aanbestedingsrechtelijke kaders in acht genomen. In dit beleid wordt eerst kort
stil gestaan bij de geldende uitgangspunten. Vervolgens is beschreven op welke wijze de
doelstellingen van de stichting tot uiting worden gebracht binnen de inkooptrajecten.
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2.

Uitgangspunten

De stichting La Vuelta Holanda is als aanbestedende dienst gebonden aan Europese
richtlijnen en nationale aanbestedingswetgeving inclusief de gids proportionaliteit. In
aanvulling hierop heeft zij haar eigen inkoopbeleid opgesteld. Concreet betekent dit dat de
stichting bij alle aanbestedingen transparant, objectief en non-discriminatoir handelt en
daarbij geen disproportionele eisen stelt. In dit hoofdstuk is toegelicht wat de
uitgangspunten van dit beleid zijn.

2.1

Drempelbedragen en aanbestedingsvormen

De Europese Commissie stelt om de twee jaar Europese drempelbedragen vast, deze is
momenteel vastgesteld op C221.000,- voor leveringen en diensten en op C5.548.000,- voor
werken. Het staat de stichting vrij om onder deze bedragen eigen drempelwaarden vast te
stellen. De volgende grensbedragen (excl. BTW) zijn van toepassing:
Soort opdracht

Werken

Leveringen en diensten

Aangewezen procedure
1 op 1 uitvraag

Grensbedragen
K C150.000,--

Grensbedragen
K C50.000,—

Meervoudige uitvraag

ž C150.000,-- en
K C 1.500.000,ž C1.500.000,K EU-drempel werken
ž EU-drempel werken

ž C50.000,— en
K 200.000,-

3 tot 5 offertes

Nationale aanbesteding
(publicatie)

Europese aanbesteding

ž 200.000,-

(publicatie)

Op grond van artikel 1.4 uit de Aanbestedingswet dient een aanbestedende dienst op
verzoek van een ondernemer de keuze voor de gehanteerde procedure te kunnen motiveren.
Ter motivering van de keuze voor de procedures onder de Europese drempelwaarde kan de
stichting in beginsel volstaan met een verwijzing naar dit inkoopbeleid, mits in
overeenstemming daarmee wordt gehandeld. Aangezien de stichting met name opdrachten
voor leveringen en diensten verstrekt, is in deze paragraaf specifiek aandacht gegeven aan
de procedures.
1 op 1 uitvraag
Tot een bedrag van C50.000,- kan worden volstaan met het uitvragen van één offerte. Het
staat de stichting vrij om meerdere offertes (maximaal 3) aan te vragen en op basis van de
offertes te bepalen of een partij een opdracht gegund krijgt.
Meervoudige uitvraag
Gezien de publieke belangstelling voor dit evenement zal vanaf 50.000,- verplicht meerdere
offertes opgevraagd worden bij minimaal 3 en maximaal 5 partijen. De partijen wordt de
kans geboden om vragen te stellen over de opdracht in een vragenronde. De vragen en
antwoorden worden aan alle partijen die gevraagd zijn een offerte in te dienen kenbaar
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gemaakt. De offertes worden vervolgens beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoals
kwaliteit, duurzaamheid en prijs. De criteria worden altijd in samenhang met elkaar
beoordeeld en daarom wordt hier vooraf geen specifieke weging aan meegegeven.
Aan alle partijen die een offerte hebben ingediend wordt kenbaar gemaakt wie de opdracht
gegund heeft gekregen. De afgewezen partijen ontvangen tevens een motivatie voor hun
afwijzing.
Europese aanbesteding
De stichting zal vanaf C200.000,- een Europese aanbesteding uitvoeren conform de
aanbestedingswet.

2.2

Afwijkingen en uitzonderingen

Aan de hand van de inhoudelijke kenmerken van een opdracht, de marktsituatie en /of de
specifieke omstandigheden van het geval, kan men gemotiveerd afwijken van de bij de eigen
drempelbedrag behorende procedure. Het toepassen van een lichtere procedure dan op
grond van het beleid (paragraaf 2.1) is voorgeschreven moet i.v.m. het
rechtmatigheidbeginsel, voorzien zijn van een afdoende motivering en ter besluitvorming
worden voorgelegd aan het Bestuur.
Uitzonderingen gelden voor spoedeisende gevallen in het kader van calamiteiten en voor
opdrachten die in de aanbestedingswet specifiek omschreven staan als uitgezonderde
opdracht. Onder spoedeisende omstandigheden verstaat de stichting: ‘omstandigheden
waarbij door het niet onverwijld verstrekken van een opdracht schade ontstaat’.

2.3

Algemene voorwaarden

De Stichting verklaart bij alle opdrachten voor leveringen en diensten de Algemene
Inkoopvoorwaarden van de gemeente Utrecht van toepassing. De stichting houdt zich het
recht voor om indien gewenst andere voorwaarden toe te passen. Voorwaarden van de
opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Daar waar noodzakelijk kan de
stichting de voorwaarden aanvullen met contractspecifieke bepalingen.
Op alle traditionele opdrachten (alleen uitvoering) van werken zijn de ‘Uniforme
Administratieve Voorwaarden’ (UAV) van toepassing. Ten behoeve van andere contracten
(zoals ontwerp en uitvoering) wordt gebruik gemaakt van de UAV-Geïntegreerde Contracten
(UAV-GC).
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3.

Beleidsdoelstellingen

Het realiseren van de start van de Vuelta via Inkoop kan bijdragen aan doelstelling van de
stichting o.a. op het gebied van duurzaamheid (en innovatie) en de inzet van regionale
ondernemers uit de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Deze doelstellingen zijn in dit
hoofdstuk verder uitgewerkt.
3.1

Lastenverlichting

Het inkoopproces brengt lasten met zich mee. Enerzijds worden ondernemers
geconfronteerd met administratieve lasten als gevolg van wet- en regelgeving en financiële
lasten die direct verband houden met het uitbrengen van een inschrijving. Anderzijds heeft
de stichting te maken met uitvoeringslasten als gevolg van wet- en regelgeving, zoals het
opstellen van de bijbehorende inkoop- en aanbestedingsdocumenten. Voor de
administratieve en uitvoeringslasten streeft de stichting om deze tot een minimum te
beperken.
Dit doet zij allereerst door een goede afweging te maken bij het bepalen van de
noodzakelijke procedure die doorlopen moet worden. Vervolgens zijn de procedures zo
ingericht dat deze eenvoudig doorlopen kunnen worden door het gebruik van formats en
aanbestedingen zoveel mogelijk digitaal uit te voeren. Tot slot staan eisen, voorwaarden en
criteria aan inschrijvers in redelijke verhouding tot de opdracht.
3.2

Duurzaamheid

Duurzaamheid is vastgesteld als een randvoorwaarde voor de organisatie van het
evenement. De stichting stelt zichzelf dan ook tot doel om de producten, diensten of werken
in te kopen met een maximale duurzame waarde. Dit betekent dat duurzaamheid bij
enkelvoudige procedures als vanzelfsprekend meegenomen wordt in de afweging om
enkelvoudig een opdracht te verstrekken.
Bij de meervoudige uitvragen is duurzaamheid één van de criteria die in samenhang met de
overige criteria zoals kwaliteit en prijs wordt beoordeeld. Bij de nationale en Europese
aanbestedingen is duurzaamheid opgenomen als één van de gunningscriteria.
3.3

Inzet van regionale ondernemingen

De Vuelta vindt plaats in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Daarom wil de stichting
het bedrijfsleven uit de betreffende provincies voldoende toegang geven tot de opdrachten
die de stichting in het kader van Vuelta verstrekt. Dit krijgt vorm door bij enkelvoudige
uitvragen de opdrachten te verstrekken aan regionale partijen. Bij meervoudige uitvragen
wordt bij minimaal één partij uit de provincie Utrecht en één partij uit de provincie NoordBrabant een offerte opgevraagd.
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