International Tender Services

Best Value Procurement

www.its-projects.nl
@ITS_BV

Best Value Procurement - Prestatieinkoop
Herkent u de situatie waarbij aanbestedingen niet automatisch meer leiden tot een
goed inkoopresultaat en dat de effecten van aanbestedingen vaak contraproductief
zijn?
En waarbij:
• Veel aanbestede projecten in de uitvoeringsfase over tijd en over budget gaan
• De gerealiseerde oplossing vaak niet de best mogelijke oplossing blijkt te zijn
• Inschrijvingen vaak “standaard verhalen” zijn
• In veel marktsegmenten een prijsniveau wordt aangeboden dat zo laag is dat er
in de uitvoeringsfase wel problemen moeten gaan optreden
• Het aanbestedingsproces te vaak beheerst wordt door juridische en aanbestedingsrechtelijke aspecten
En daarbij wordt van u echter wel gevraagd om:
• Een bijdrage te leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen
• Aanbestedingen zodanig vorm te geven dat de bijdrage van de inkoopfunctie
maximaal is
• Waarde te creëren via het inkoopproces
• Dit te realiseren rekening houdend met de aanbestedingswetgeving
Hoe kan dit alles worden gerealiseerd?

Oplossing !
De inkoopmethode Best Value Procurement (BVP) stelt u in staat te voldoen aan
hetgeen hierboven is omschreven zonder het optreden van de negatieve effecten.
De BVP-methode doet een beroep op het onderscheidend vermogen van de inschrijvers. Kenmerkend aan de BVP-methode bij de aanbesteding is, dat deze beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van enerzijds de risico’s en anderzijds een maximale benutting van de kansen en een gegarandeerde uitvoering van
de opdracht.
De inschrijver die met zijn inschrijving als beste heeft aangetoond de risico’s (en
de eventuele gevolgen daarvan) te onderkennen en te minimaliseren en de kansen
voor het project heeft geïdentificeerd, is de expert die de opdrachtgever zoekt voor
de uitvoering van de opdracht.
Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over deze succesvolle
inkoopmethode, neemt u dan contact met ons op.
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