COMBINED BUSINESS POWER
Professioneel & pragmatisch inkoopadvies

EUROPEES AANBESTEDEN
‘DOELMATIG INKOPEN BINNEN RECHTMATIGHEIDSKADERS’

Productsheets zijn beschikbaar over onder meer de
volgende onderwerpen:
ABC - Pareto analyse
Europees aanbesteden
Duurzaamheidsmeter
Inkooptalent: werving, selectie en detachering
Workshops en Trainingen
Procedurele begeleiding Europees aanbesteden
Contractmanagement
Besparingsplan
Meer info over wie we zijn en onze dienstverlening
vindt u op: www.cbp.nl
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EUROPEES AANBESTEDEN:
‘DOELMATIG INKOPEN BINNEN DE KADERS VAN RECHTMATIGHEID’
DE NIEUWE AANBESTEDINGSWET KENT EEN AANTAL OPVALLENDE
WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET BAO. HOE KUNT U EFFECTIEF,
DOELMATIG EN RECHTMATIG EUROPEES AANBESTEDEN?
PRAKTIJK VERSUS REGELS?
CBP KAN U HIER OP EEN PROFESSIONELE EN PRAGMATISCHE WIJZE BIJ
BEGELEIDEN EN ADVISEREN OM UW AANBESTEDINGEN TOT EEN
SUCCES TE MAKEN.
Als specialist in (Europees) aanbesteden kan CBP de gehele aanbestedingsprocedure begeleiden: van
strategiebepaling tot contractvorming. Wij nemen u de gehele procedurele en juridische zorg uit handen.
De consultants en aanbestedingsjuristen van CBP doen dit met kennis
van wet- en regelgeving en passie
voor het inkoopvak. Ons motto is:

Doelmatig inkopen binnen de kaders
van rechtmatigheid!

DOELMATIG
Jarenlange ervaring en opdrachten voor vele aanbestedende diensten zorgen ervoor dat geen enkele productgroep CBP vreemd is.
We begeleiden jaarlijks honderden
aanbestedingen op verschillende
terreinen, zoals de grond-, weg- en
waterbouw, ICT, utiliteitsbouw, architectenselecties, facilitaire producten en diensten en de inkoop van
bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO.
We beschikken over ruime specialistische (markt) kennis op deze terreinen. Door het delen en borgen
van deze kennis kan CBP, naast een
goede procedurele begeleiding, wezenlijke input leveren en zorgen dat
uw vraag perfect aansluit bij de huidige markt.
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Onze consultants zijn er op getraind
om in samenspel met de materiedeskundigen tot het meest gewenste
en succesvolle resultaat te komen.

RECHTMATIG
Aanbestedingstrajecten zijn doorspekt met speciﬁeke regels en jurisprudentie. Hierdoor wordt Europees
aanbesteden vaak gezien als complexe materie.
CBP beschikt over ervaren academisch afgestudeerde juristen, met
uitgebreide kennis op het gebied
van aanbestedings-, contract- en
privaatrecht. Ons team van aanbestedingsjuristen is continu op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie. Deze kennis
wordt actief overgebracht op alle
consultants, wat u ervan verzekerd
dat uw aanbestedingen verlopen
volgens de meest actuele regelgeving en jurisprudentie.

TRAININGEN
De ontwikkelingen op het gebied van
Europees aanbesteden volgen elkaar
in hoog tempo op. Wij volgen deze
ontwikkelingen op de voet en delen
onze kennis graag met u door middel
van workshops en trainingen.

WORKSHOPS EN
TRAININGEN:
We verzorgen een zeer breed scala aan
trainingen. Onderwerpen welke wij onder
andere behandelen in trainingen en workshops zijn:
• Nieuwe aanbestedingswet
• Aanbestedingsrichtlijn Werken (ARW)
• Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO)
• Europese aanbesteding (wetgeving)
• Actualiteiten op het gebied van inkoop
• Actualiteiten op het gebied van jurisprudentie

Benieuwd wat wij voor u zouden kunnen betekenen?
Bel of e-mail en maak kennis met de mensen
van CBP. In een persoonlijk gesprek willen wij
u graag voorrekenen wat de voordelen voor
uw organisatie kunnen zijn.

ADRES

Zonnedauw 3
7322 EA Apeldoorn
TELEFOON

(055) 368 08 16
FAX

(055) 368 08 10
INTERNET

www.cbp.nl
EMAIL

info@cbp.nl
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