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Inleiding
De gemeente Nieuwegein spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering
van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt
het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen,
uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in de gemeente Nieuwegein
plaatsvindt. De gemeente leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder
hoofdstuk 2). Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de
gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de
inkoopprocessen. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit
zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente Nieuwegein. Daarnaast
gaat de gemeente bij het Inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van:
1.

Juridische uitgangspunten: hoe gaat de Gemeente om met de relevante
regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3)

2.

Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de Gemeente om met de
maatschappij en het milieu in haar inkoopproces? (zie verder
hoofdstuk 4)

3.

Economische uitgangspunten: hoe gaat de Gemeente om met de markt en
Ondernemers? (zie verder hoofdstuk 5)

4.

Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de Gemeente in? (zie verder
hoofdstuk 6)
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1 . Definities
In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:
Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet 2012, incl. het bijbehorend flankerend beleid,
in werking getreden op 1 april 2

Contractant

De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.

Diensten

Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Gemeente

De Gemeente Nieuwegein zetelend op Stadsplein 1, 3431 LZ te
Nieuwegein

Inkoop

(Rechts)handelingen van de Gemeente gericht op de verwerving
van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere
facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken,
Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Leveringen

Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Offerte

Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaan vraag

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor
te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform
de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen
2004/17/EG en 2004/18/EG.

Ondernemer

Een 'aannemer', een 'leverancier' of een 'dienstverlener',

Werken

Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.
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2. Gemeentelijke doelstellingen
De Gemeente wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen
realiseren:
a.

Rechtmatig en doelmatig I n k o p e n z o d a t gemeenschapsgelden op
controleerbare en v e r a n t w o o r d e w i j z e w o r d e n a a n g e w e n d en besteed.
De Gemeente leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van
het Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt de Gemeente efficiënt
en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan
de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de
opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan
centraal. De Gemeente houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor
Ondernemers tot gemeentelijke opdrachten.
b.

Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en
opdrachtgever zijn.
Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met
Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen
Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante weten
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regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot
uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige
besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in
wederzijds respect tussen de Gemeente en de Contractant. De Gemeente spant
zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor
zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.
c.
Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding.
Bij het Inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan de Gemeente ook
interne en andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook
de kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten speelt een
belangrijke rol.
d.

Maatschapp ijke verantwoord inkopen (duurzaam, sociaal en met oog
voor het M B)
Naast de financiële aspecten van inkoop wordt er ook rekening gehouden met de
maatschappelijke gevolgen, zoals mens en milieu.

e.

Een continue positieve bijdrage leveren aan het

