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International Tender Services (ITS) B.V.
International Tender Services (ITS) is een juridisch inkoopadviesbureau dat zich
heeft gespecialiseerd in het begeleiden en uitvoeren van complexe Europese aanbestedingstrajecten. ITS is 22 jaar geleden opgericht als één van de eerste adviesbureaus dat zich specialiseerde in het Europees aanbesteden. Wij hebben een
duidelijke visie op inkoop en aanbesteden. Wij zien inkoop en aanbesteden als middelen om bij te dragen aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Deze visie
dragen we uit met al onze enthousiaste en deskundige medewerkers.
Vanuit onze visie ‘Inkoop en aanbesteden als middel om bij te dragen aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers’ biedt ITS diverse mogelijkheden op het gebied van inkoop en aanbesteden. Afhankelijk van de vraag die wordt gesteld zijn er
diverse oplossingsrichtingen beschikbaar. Hierbij valt te denken aan:
•
•
•
•
•
•

Europese aanbestedingen
Best Value Procurement
Juridische advisering
Trainingen
Geschillen bemiddeling/arbitrage
Contractmanagement

Europese aanbestedingen
Wat ons onderscheidt van andere adviesbureaus is dat wij in staat zijn, op basis van
onze competenties, om vrijwel alle inkoopmethoden en inkoopstrategieën vorm te
geven binnen de kaders van de Europese aanbestedingswetgeving. Zo wordt het
voor opdrachtgevers mogelijk om binnen de regelgeving, die vaak als beperkend
wordt ervaren, de gestelde inkoopdoelstellingen te realiseren. Dit geldt voor alle
aan te besteden opdrachten, waarbij het geen verschil maakt of het een werk, levering of dienst betreft.
Naast de ‘klassieke’ aanbestedingen (zoals de openbare procedure en de
niet openbare procedure) voert ITS met enige regelmaat ook bijzondere en complexe procedures uit als:
•
•
•

marktconsultaties
concessieovereenkomsten, en
de uitvoering van zeer complexe concurrentiegerichte dialogen

ITS heeft voor Europese aanbestedingen formats ontwikkeld, maar de eigenlijke
kracht van ITS is om de aanbestedingsstrategie vorm te geven op basis van de inkoopdoelstelling van de opdrachtgever. Wij zijn hierdoor in staat ook complexe aanbestedingen met een hoog juridisch afbreukrisico en een groot strategisch belang
vorm te geven, uit te voeren en te begeleiden en daarmee succesvol af te ronden.

Best Value Procurement
De laatste jaren blijkt steeds vaker dat de traditionele vorm van aanbesteden met
minimum normen en een uitgebreid programma van eisen niet altijd meer voldoet.
Deze aanbestedingsvorm leidt veelal niet tot het gewenste resultaat. Zo zijn overschrijding van planning en budget eerder regel dan uitzondering en de wordt de
kennis en het innovatieve vermogen dat in markt aanwezig is onvoldoende benut
gelaten. In een aantal marktsegmenten is het prijsniveau dermate laag geworden
dat een normale uitvoering van de overeenkomst bijna niet meer mogelijk is. Een inkoopmethode die deze negatieve effecten in belangrijke mate beperkt is Best Value
Procurement. In het Nederlands vaak prestatie-inkoop genoemd. Bij deze methode
wordt de leverancier vanuit een andere rol benaderd. Immers, de leverancier is over
het algemeen de expert. Vanuit deze gedachte wordt de leverancier de ruimte geboden om deze expertrol ten gunste van de opdrachtgever in te zetten en maximale
toegevoegde waarde te leveren en risico’s te beperken.
Het vinden van een aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt en die weet waar
hij het over heeft staat bij deze aanbestedingsvorm centraal.

Juridische advisering
Bij inkoop en aanbesteden spelen juridische aspecten vaak een grote rol. Deze
juridische aspecten beperken zich niet alleen tot de Europese aanbestedingen.
ITS is gespecialiseerd in alle juridische aspecten die samenhangen met inkoop en
aanbesteden. ITS onderscheidt zich bij de juridische advisering doordat naast specifieke juridische kennis ook uitgebreide kennis aanwezig is op gebied van inkoop en
inkoopmarkten.
ITS geeft adviezen die vanzelfsprekend juridisch correct zijn maar ook zodanig
pragmatisch zijn dat deze adviezen juist in de praktijk tot concrete oplossingen
leiden.

Trainingen
ITS verzorgt trainingen op het gebied van de juridische aspecten samenhangend
met inkoop en aanbesteden.
Deze trainingen worden gegeven vanuit een pragmatische invalshoek.
Het doel van de trainingen is kennisoverdracht in combinatie met het ter beschikking stellen van modellen en formats zodat daar in de inkoop- en aanbestedingspraktijk zelf mee gewerkt kan worden.
Trainingen worden gegeven op verschillende niveaus en met diverse diepgang; van
een lezing over het aanbesteden van ‘geïntegreerde contractvormen’ (denk aan
Design&Build), tot een volledige cursus ‘Europese Aanbestedingsregelgeving’.

Geschillen bemiddeling/arbitrage
De activiteiten van ITS richten zich met name op het adviseren en begeleiden van
aanbestedingen
Kenmerk van deze werkzaamheden is dat er in de contractfase maximaal aandacht
wordt besteed aan het voorkomen van onduidelijkheden of geschillen tijdens de uitvoeringsfase. De praktijk is echter weerbarstig, doordat voortschrijdend inzicht en
onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoeringsfase aanleiding tot een geschil
kunnen zijn. Maar ook wanneer er tijdens de precontractuele fase onvoldoende is
vooruitgekeken kan dit aanleiding tot een geschil zijn.
Doordat de consultants van ITS zijn gefocust deze negatieve gevolgen in de uitvoeringsfase te voorkomen, hebben zij tevens veel inzicht en expertise, mocht een geschil zich wel voordoen, een bemiddelende rol te spelen.
ITS wordt regelmatig ingeschakeld bij dergelijke problemen. De uitgebreide formeel juridische kennis gecombineerd met veel pragmatische ervaring vormen
hierbij de basis.

Contractmanagement
Het is de ervaring van ITS dat veel behaalde inkoopresultaten slechts op papier
worden bereikt en zelden in de praktijk worden gerealiseerd.
En dat is een gemiste kans!
Bij de begeleiding van een Europese aanbesteding of complex inkooptraject wordt
door de consultant van ITS dan ook rekening gehouden met de kenmerken van de
organisatie en wijze van contractmanagement en contractbeheer van de betreffende opdrachtgever. Reeds in deze fase wordt geadviseerd en aangesloten bij de
meest passende wijze van contractmanagement.
Ook in een latere fase, na het sluiten van het contract kan ITS u ondersteunen bij
de uitvoering van contractmanagement.
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