COMBINED BUSINESS POWER
Professioneel & pragmatisch inkoopadvies

INSCHRIJVEN OP (EUROPESE)
AANBESTEDINGEN
‘VERGROOT UW KANS BIJ HET INSCHRIJVEN OP OVERHEIDSOPDRACHTEN’

Productsheets zijn beschikbaar over onder meer de
volgende workshops en trainingen:
Europees Aanbesteden
RAW 2010 ingebed in de ARW 2005
Meerjaren onderhoudsbestekken schrijven
Inschrijven bij Europees Aanbesteden
Masterclass: invloed en impact van de inkoper

Meer info over wie we zijn en onze dienstverlening
vindt u op: www.cbp.nl
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INSCHRIJVEN OP (EUROPESE) AANBESTEDINGEN
‘VERGROOT UW KANS BIJ HET INSCHRIJVEN OP OVERHEIDSOPDRACHTEN’
OVERHEIDSINSTANTIES VERGEVEN JAARLIJKS VOOR MILJARDEN AAN
OPDRACHTEN EN ZIJN HIERMEE NIET TE VERWAARLOZEN OPDRACHTGEVERS.
DE AANBESTEDINGSREGELS VERPLICHTEN OVERHEIDSINSTANTIES EN U ALS
INSCHRIJVER ECHTER TOT EEN COMPLEXERE PROCEDURE DAN BIJ STANDAARD
OFFERTETRAJECTEN. SUCCESVOL INSCHRIJVEN IS DAN OOK EEN VAARDIGHEID.
EEN VAARDIGHEID DIE VRAAGT OM KENNIS EN INZICHT IN DE SPELREGELS VAN HET
AANBESTEDEN. WIJ DELEN ONZE KENNIS GRAAG MET U.

Hoe zorgt u ervoor dat uw aanbieding als beste beoordeeld wordt en
u op de gunningcriteria de meeste
punten behaalt?
Wat kunt u van aanbestedende diensten verwachten en wat verwachten
zij van u? Wat te doen wanneer
onduidelijkheden in de offerteaanvraag staan of voorwaarden en eisen
gesteld worden waar u moeite mee
hebt? Mogen eisen en criteria gedurende de aanbestedingsprocedure
gewijzigd worden? Wat gebeurt er
als uw aanbieding niet conform de
offerteaanvraag is opgesteld? Zoekt
u ook antwoorden op vragen als
deze?

volle inschrijving vanuit het oogpunt
van de aanbestedende dienst. We
bieden u een helpende hand bij het
professioneel inrichten en uitvoeren
van het inschrijfproces en geven u
inzicht in de do’s en don’ts en tips
en trucs bij het inschrijven op aanbestedingen.
Kennis van Europees aanbesteden is
van cruciaal belang om hier als inschrijvende partij optimaal mee om
te kunnen gaan. Slechts een detailfout in de procedure kan er namelijk
voor zorgen dat u wordt uitgesloten.
Om dit te voorkomen bieden wij u
inzicht in de spelregels omtrent selectie- en gunningcriteria en wat
wel en niet te doen binnen de aanbesteding.

VERGROOT UW KANS

ERVARINGSSPECIALIST
Als specialist in Europees aanbesteden heeft CBP vele jaren ervaring
met het begeleiden van aanbestedende diensten, maar ook met de
begeleiding van u als inschrijvende
partij. Dit maakt dat wij u perfect
kunnen begeleiden bij een succes-
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Anderzijds is het van belang dat u
zich onderscheidt van andere inschrijvers in bijvoorbeeld plannen
van aanpak, kwaliteitsborging en inzet van mensen en kennis. Ook hier
kunnen wij u van dienst zijn bij het
gestructureerd (commercieel) opstellen van de offerte door de concrete vertaling van uw toegevoegde
waarde in oplossingen die perfect
aansluiten op het bestek.
Kortom, we vergroten uw kansen
bij inschrijvingen door u op de juiste manier te proﬁleren binnen de
kaders van de aanbestedingsregels.

INHOUD BEGELEIDING
•
•
•
•
•
•

Beoordelen van aanbestedingsdocumenten
Opstellen selectiedocumenten
Coachen offerteopbouw
Coachen op accenten (bijvoorbeeld
gunningcriteria)
Documentencheck
Inrichten tenderdesk

Naast individuele begeleiding, kunt u ook bij
ons terecht voor workshops en (incompany)
trainingen.
Benieuwd wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Bel of e-mail en maak kennis met
de mensen van Combined Business Power.

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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