
 

Electronisch inschrijven
   

   

Evaluatie

Een evaluatie? Waarvan dan!
Nou, van onze pilot Electronisch
Inschrijven dus.
Gemeente Nijmegen heeft bij wijze van
proef een aantal onderhandse
aanbesteding gedaan met zeven
bedrijven waarbij we deze bedrijven
electronisch hebben laten inschrijven.

Pilot Electronisch inschrijven

Electronisch inschrijven. Klinkt als toekomstmuziek en lijkt nog ver
weg. Toch is dat volgens ons niet het geval. Je hoeft natuurlijk geen
genie te zijn om te voorspellen dat elektronisch inschrijven straks
gemeengoed is. Sterker nog, bij het aanbesteden van leveringen en
diensten wordt het intussen al veel gebruikt. Bij werken blijft het
echter nog achter. Het Ingenieursbureau van Gemeente Nijmegen is
daarom een pilot gestart en ook voor het aanbesteden van werken
de elektronische snelweg opgegaan. Natuurlijk is dat in het begin
wennen. Maar elektronisch inschrijven heeft voor alle partijen veel
voordelen. De bedrijven kunnen de stukken gratis downloaden via
internet en hun inschrijving elektronisch indienen. Zij kunnen
documenten toevoegen die voor meerdere inschrijvingen zijn te
gebruiken en hoeven niet telkens allerlei documenten op te sturen
(denk hierbij aan bewijsstukken). Voor ons is het geheel
transparant en efficiënt. Voor het milieu betekent het minder
kilometers rijden met de auto. En voor beide partijen betekent het
een besparing in kosten.

We hebben gezien
dat het werkt

Bert Mulder en Bastiaan Eekhout
Postma GWW Bergharen

De te volgen procedure en het gebruik
van het systeem zijn duidelijk. Heen en
weer rijden hoeft niet meer. Dit is wel
weer nadelig uit oogpunt van acquisitie.
Handig is dat je maar één keer hoeft in
te vullen. Daarna hoef je alleen nog
maar te bevestigen. Wij hebben
vertrouwen in dit systeem.

Postma GWW Bergharen
't Hufke 3
6617 KL Bergharen
www.postmabergharen.nl

Voordelen Aanbestedingskalender
blijven gehandhaafd

Bij een openbare aanbesteding wordt de
aankondiging via CTM Solution gewoon
op Aanbestedingskalender geplaatst.
CTM Solution en Aanbestedingskalender
werken hierin samen. Op
Aanbestedingskalender komt bij de
aankondiging een icoontje te staan met
“CTM”. De aankondiging vind je dus op
Aanbestedingskalender op de normale,
bekende manier. Hierbij kun je dus nog
steeds gebruik maken van alle voordelen
van Aanbestedingskalender. Wanneer je
de aankondiging opent, wordt je
doorgelinkt naar de aankondiging op het
CTM-platform. Inschrijvers kunnen
zichzelf gratis registreren op het CTM
platform. Dit hoeft overigens maar
eenmalig te gebeuren, niet bij elke
aanbesteding opnieuw.

Je bepaalt zelf wanneer je hem erop zet.
Dat is beter te plannen en geeft rust

Guus Franssen
Huberts Wegenbouw Nijmegen

Het is even wennen, alles vanaf de website, maar CTM is goed
bereikbaar en bij de helpdesk leiden ze je goed door het proces.
Veel tijdbesparing levert het volgens ons niet op, wel is het goed
dat alle handelingen automatisch worden vastgelegd in een logboek.
Prettig is verder dat het systeem controleert, doorloop je de
procedure dan kan het in principe niet mis. Je levert het ook nooit
op de verkeerde plek in en alles kan ruimschoots voor het tijdstip
van aanbesteding volledig worden afgewerkt; dat is beter te
plannen en geeft rust. We hebben er vertrouwen in dat het systeem
goed werkt en dat de virtuele kluis niet eerder door de
opdrachtgever kan worden geopend.

Huberts Wegenbouw
St. Annastraat 6
6524 GA Nijmegen
www.hubertswegenbouw.nl

Herhaling vragen Eigen Verklaring

De vragen van de Eigen Verklaring
worden digitaal beantwoord. Bij de
volgende inschrijvingen herkent het
systeem vragen die al eerder zijn
beantwoord en plaatst automatisch het
antwoord dat bij de vorige inschrijving is
opgegeven. Je kunt dit antwoord
bevestigen of wijzigen. Een aantal
vragen uit de Eigen Verklaring is vaak
hetzelfde bij de volgende aankondiging.
Schrijf je electronisch in dan is het dus
niet nodig alle vragen weer helemaal
opnieuw in te vullen. Voor een aantal
vragen komt het dus simpelweg neer op
het bevestigen van het bewaarde
antwoord. In de pilot hebben de meeste
aannemers dit als een groot voordeel
ervaren.

Te laat inleveren
is geen risico meer

Kurt Arends
Braam Infra Weurt

De eerste keer invullen vergt wat zoeken
en kost tijd, daarna levert het voordeel
op. Het is dan alleen een kwestie van
bevestigen wat is ingevuld. Je hoeft niet
meer naar Nijmegen en bespaart dus
tijd. Handig is verder dat je bewust kijkt
naar vragen die in rood zijn aangegeven.
Het openingsscherm mag van ons wat
overzichtelijker en wat doe je als het
internet er uit ligt? Neemt niet weg dat
we vertrouwen hebben in deze manier
van inschrijven. Doorgaan dus met deze
methode.

Braam Infra
Metaalweg 17
6551 AC Weurt
www.braaminfra.nl

CTM Solution in Europa

Het CTM systeem is een volledig Webbased tender management
platform genaamd Complete Tender Management (CTM). CTM is hèt
Nationale systeem voor de publieke sector in 5 EU lidstaten, zoals
de UK, Litouwen, Noorwegen, Denemarken en Portugal. CTM
voldoet 100% aan Europese aanbestedingsrichtlijnen, Alcatel
richtlijn en Nederlandse aanbestedingswetgeving BAO en BASS. De
afgelopen 10 jaar heeft CTM zich bewezen met meer dan 50.000
uitgevoerde aanbestedingen, volledig via het platform beheerd,
zowel in de private als in de publieke sector. CTM is daarmee de
meest ervaren leverancier van e-sourcingssystemen in Europa.
Dagelijks lopen er in Europa meer dan 2.000 aanbestedingen via
het CTM platform uitgevoerd door zowel grote centrale- als kleinere
lokale aanbestedende diensten, met elk hun eigen specifieke
behoeftes.

CTM Solution in Nederland

In toenemende mate kiezen in Nederland ook steeds meer
instellingen voor CTM met een uitgebreid aantal functionaliteiten
voor zowel e-Sourcing als Contractbeheer en
Leveranciersmanagement. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Ministerie van SZW, Berenschot, Amsterdamse Innovatie Motor en
Waterschap Brabantse Delta. Daarnaast hebben via onze
kennispartner voor eAanbesteden, adviesbureau Het NIC, inmiddels
100+ Nederlandse overheden kennisgemaakt met CTM als
opdrachtgever. Dat inmiddels in Nederland meer dan 2500
leveranciers, zonder enige vorm van training, CTM gebruiken om in
te schrijven op aanbestedingen zien wij als een bewijs van de
gebruiksvriendelijkheid van het CTM platform.

Past in de tijd

Freek Brooijmans
Gebr. van Venrooij Weurt

Het is een duidelijk systeem. Op en neer
rijden is niet meer nodig en dat scheelt
tijd én geld. Dat je de Eigen Verklaring
vooraf klaar kunt zetten, geeft een
prettig gevoel. Handig is dat je ‘m voor
vrijgave nog terug kunt trekken of
wijzigen. Verder scheelt ’t dat je niet
alles iedere keer opnieuw hoeft in te
vullen en uit te printen. Het is een
methode waaraan volgens ons geen
nadelen zitten. Het is een verlengstuk
van de openbare aanbestedingen.

Gebr. van Venrooij Weurt
Metaalweg 39
6551 AC Weurt
www.vanvenrooij.nl

Tijdwinst aanbesteder

Bij de electronische inschrijving dienen
de inschrijvers de stukken digitaal in.
Dat betekent dat de aanbesteder alle
stukken meteen digitaal kan opslaan en
ze zelf niet meer hoeft te scannen. Dit
levert veel tijdwinst op. Voor de
inschrijvers maakt het niet veel verschil.
Zij maken normaal gesproken van de
analoge stukken al een kopie voor
zichzelf. Nu maken zij een digitale kopie
die zij zowel voor de inschrijving kunnen
gebruiken als voor hun eigen
archivering. Een aantal aannemers heeft
ook aangegeven dat het een aantal
dagen voor de aanbesteding klaar zetten
van bijvoorbeeld de Eigen Verklaring erg
prettig is. Het up- en downloaden van
bestanden is makkelijk en gaat erg snel.

Openbaar? Begin er morgen maar mee

Ton van Overbeek
van Mensvoort Veghel

Het is een heel gebruiksvriendelijk systeem. Zelfs als we hier blanco
in waren gestapt, hadden we de inschrijving zonder moeite
doorlopen. Fijn dat op en neer rijden niet meer nodig is. Het geeft
ook rust want je kunt eenvoudigweg niet te laat zijn. Het onderdeel
Eigen Verklaring werkt goed. Vul je iets niet of onvolledig in dan
wijst het systeem je erop dat je iets fout doet. We zien alleen maar
voordelen dus ga er mee door. Misschien dat het inschrijven hier en
daar dan nog eenvoudiger kan worden gemaakt.

van Mensvoort Veghel
Udenseweg 16
5464 VA Veghel
www.vanmensvoortveghel.nl

Digitaal Archiveren

In de toekomst gaan we ook nog
bekijken hoe wij de
aanbestedingsstukken in één keer met
één druk op de knop digitaal kunnen
archiveren. Als alle stukken digitaal zijn,
moet dit ook binnen de archiefwet
mogelijk zijn. Technisch kan het. Wèl
moet in dit verband eerst de
mogelijkheid van het gebruik van de
digitale handtekening nog worden
onderzocht. Daarmee zouden dan
stukken als het inschrijvingsbiljet, maar
ook voornemen tot gunning en de
gunningsbrief digitaal kunnen worden
toegevoegd waarmee het hele dossier
digitaal is en digitaal kan worden
gearchiveerd.

Vertrouwen, ja

Günter Röring
Dura Vermeer Infrastructuur
Beuningen

Onze algemene indruk van het systeem
is positief. Doordat je de aanbieding niet
weg hoeft te brengen scheelt het tijd en
geld. Verder is het eenvoudig om
bestanden te uploaden en ook het
herstellen of verwijderen van gegevens
is gemakkelijk. De menustructuur en
schermindeling van het systeem mogen
wat ons betreft duidelijker. Wellicht
meer kleuren gebruiken. Het kopiëren
van de stukken doe je toch al dus
scannen kost niet meer tijd. Wij
vertrouwen erop dat het systeem ook bij
openbare aanbestedingen werkt.

Dura Vermeer
Infrastructuur Oost
Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen
www.duravermeerinfrastructuur.nl

Juridische achtergrond

Een ondernemer kan natuurlijk nooit worden gedwongen offerte in
te dienen, ook niet electronisch dus. Soms ervaren (met name
kleine) ondernemers het inderdaad als dwang. Je bent dan min of
meer gebonden aan het door de opdrachtgever gebruikte systeem.
Eigenlijk maakt het dan niet uit of het veel papieren rompslomp
betreft of een nog onbekend elektronisch systeem. De
opdrachtgever kan zelf kiezen hoe hij zijn inkooptrajecten inricht,
mits in overeenstemming met de daarvoor geldende regels. Het Bao
bevat een bepaling over communicatiemiddelen, artikel 42. Hierin is
onder meer bepaald dat een aanbestedende dienst gebruik moet
maken van communicatiemiddelen die algemeen beschikbaar zijn
en waardoor de toegang van de ondernemers tot de
gunningsprocedure niet wordt beperkt. Ook moet de aanbestedende
dienst informatie over specificaties die nodig zijn voor deelname aan
een elektronische aanbesteding, incl. encryptie (versleuteling van
informatie), beschikbaar hebben voor ondernemers. Op deze wijze
is geborgd dat iedere (professionele) ondernemer naar een opdracht
kan meedingen, ook als deze langs elektronische weg wordt
aanbesteed. Er is één extra waarborg: verzoeken tot deelneming
moeten ook schriftelijk of telefonisch kunnen worden gedaan en een
telefonisch verzoek moet schriftelijk worden bevestigd. Een
ondernemer die er met CTM echt niet uitkomt kan op deze wijze
nog 'aan de hand worden genomen', zodat hij alsnog toegang krijgt
tot het systeem.

veel transparanter dan
de analoge methode

Peter Remmits en Frans Pesch
Gebr. Remmits Wijchen

Wij ervaren het als een volwassen
systeem met veel gebruiksgemak. Met
name het invullen van de Eigen
Verklaring is erg makkelijk. Het is
transparant en bespaart het wegbrengen
van de enveloppen. Nadeel is dat je
minder contact hebt met aanbesteder en
collega-aannemers. En het wordt lastig
bij uitval van internet. Toch heeft dit
systeem wat ons betreft de toekomst.
Wij hebben er vertrouwen in, ook bij
openbare aanbestedingen.

Gebr. Remmits Wijchen
Jan van de Heijdenstraat 2
6603 BA Wijchen
www.remmitsgww.nl

Openbare aanbesteding

14 december zijn we gestart met de
eerste openbare aanbesteding via het
CTM-platform. Dit is de laatste test
voordat we definitief beslissen of we
doorgaan met dit systeem. Indien de
aanbesteding goed verloopt, zal het
Ingenieursbureau alle openbare en
onderhandse aanbestedingen via dit
systeem starten. De pilot heeft laten zien
dat met name de MKB-bedrijven hier
groot voorstander van zijn. Het scheelt
hen veel tijd omdat je niet meer naar
Nijmegen hoeft te rijden (dit past ook in
het beleid van duurzaam aanbesteden).
Ook het invullen van de Eigen Verklaring
is volgens de deelnemers een groot
voordeel.

Aankondiging Aanbestedingskalender
Heyendaalseweg/Groenewoudseweg

CTM Solution

CTM Solution is de distributeur van het CTM platform voor de
Benelux. Zij verzorgen trainingen over het gebruik van CTM en
ondersteunen u bij het implementeren van de e-sourcingmodules.
Bent u op zoek naar een manier om transparanter en efficiënter aan
te besteden? Dan bent u bij CTM Solution aan het juiste adres. Met
CTM bent u in staat om op een eenvoudige manier digitaal uw
inkoop- en aanbestedingsprocedures uit te voeren en contracten te
managen. Wilt u meer informatie over digitaal aanbesteden of het
CTM online platform? Neem contact op met CTM voor een gratis
demonstratie of deelname aan een workshop.

CTM Solution
Van Baerlestraat 13B
1071 AM Amsterdam
tel.: 020 6708500
www.ctmsolution.nl

Conclusie

Het systeem heeft toekomst. De
bedrijven zijn allemaal zeer positief en
willen graag dat wij hiermee doorgaan.
Na één of twee aanbestedingen was alles
duidelijk. Het is MKB-vriendelijk en het
past in een beleid van duurzaam
aanbesteden. Het geeft bovendien rust
voor de inschrijvers bij het indienen van
de inschrijving. Je kunt immers niet
meer te laat zijn en op het verkeerde
adres indienen is onmogelijk. Alle
deelnemers aan de pilot hebben
volmondig aangegeven vertrouwen te
hebben in het systeem. Je kunt de
virtuele kluis tenslotte niet eerder
openmaken dan het in de aankondiging
aangegeven tijdstip. Een van de reacties
op de pilot was: “Begin er morgen maar
mee!”. Dat vinden wij ook. Dus.......zijn
we ermee begonnen.

Deelnemende bedrijven/organisatie's

   

Ingenieursbureau Gemeente Nijmegen
Arcenaalgas 8c

6511 PE Nijmegen
www.nijmegen.nl

Braam Infra Weurt
Metaalweg 17
6551 AC Weurt
www.braaminfra.nl

Dura Vermeer
Infrastructuur Oost

Schoenaker 8
6641 SZ Beuningen

www.duravermeerinfrastructuur.nl

Gebr. Remmits Wijchen
Jan van de Heijdenstraat 2

6603 BA Wijchen
www.remmitsgww.nl

Gebr. van Venrooij Weurt
Metaalweg 39
6551 AC Weurt

www.vanvenrooij.nl

Huberts Wegenbouw
St. Annastraat 6

6524 GA Nijmegen
www.hubertswegenbouw.nl

van Mensvoort Veghel
Udenseweg 16
5464 VA Veghel

www.vanmensvoortveghel.nl

Postma GWW Bergharen
't Hufke 3

6617 KL Bergharen
www.postmabergharen.nl

CTM Solution
Van Baerlestraat 13B
1071 AM Amsterdam
www.ctmsolution.nl

   

Voor vragen of opmerkingen mail naar aanbestedingwerken@nijmegen.nl of bel met

Frank van den Hoogen  024 - 329 94 64

Çaki Ljatifi  024 - 329 96 27

Ingenieursbureau  024 - 329 26 78


