
Naam project

Kenmerk project

Materiedeskundige(n)

Budgethouder(s)

Functionele omschrijving opdracht

Doelen opdracht

Eisen aan uitvoering opdracht

Wensen aan uitvoering opdracht

Gewenste contractduur

Is er een huidig contract?

Zo ja, verloopt dat naar tevredenheid? 

Motiveer.

Als er een huidig contract is, wat zijn de 

huidige uitgaven per jaar?

Als een specifieke begroting is, wat is het 

begrotingsbedrag (indien van toepassing 

per jaar)?

Wat is de raming van de opdrachtwaarde 

voor de totale contractduur (inclusief opties 

& verlengingen)?

Zijn er voldoende alternatieven om te 

voorzien in de behoefte? Motiveer.

Zijn er voldoende leveranciers die in de 

behoefte kunnen voorzien? Motiveer.

Zijn er voldoende leveranciers die in de 

behoefte willen voorzien? Motiveer.

INKOOPFORMULIER

1 - Analyse

Algemene projectinformatie:

1.4 - Marktanalyse

1.3 - Financiele analyse

1.2 - Contractanalyse

1.1 - Behoefte analyse

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee



soort opdracht raming totale opdrachtwaarde keuze

€ 0,00 tot € 5.000,- betalingsbewijs vragen

van € 5,000,- tot € 25.000,- offerte aanvragen bij 1 ondernemer

*€100,000 tot Europees drempelbedrag offerte aanvragen nationaal

> Europees drempelbedrag offerte aanvragen Europees

€ 0,00,- tot € 50.000,- offerte aanvragen bij 1 ondernemer

van € 50.000,- tot € 750.000,- offerte aanvragen bij 3 - 5 ondernemers

van € 750.000,- tot Europees drempelbedrag offerte aanvragen nationaal

> Europees drempelbedrag offerte aanvragen Europees 

type waarde keuze

Bijvoorbeeld biobased inopen, circulier inkopen, 

klimaatbewust inkopen

Wordt social return on investment toegepast?                                                      

Zo ja, op welke wijze?                                                                                          

Zo nee, motiveer.

Indien er duurzaamheidscriteria door het CROW zijn opgesteld, worden deze 

toegepast? Motiveer

offerte aanvragen bij 3 - 5 ondernemers

Is het mogelijk om maatschappelijke waarde te creëren bij deze opdracht? (meerdere opties mogelijk)

Als wordt afgeweken, welke procedure wordt dan gevolgd?

Wordt van de voorgeschreven procedure afgeweken? Zo ja, waarom?

Motiveer waarom deze procedure in dit geval proportioneel is. 

Nationaal 

*Overweging om in plaats van aan tebesteen middels een meervoudig onderhandse procedure, nationaal openbaar aan te besteden.

Enkelvoudig onderhands

Meervoudig onderhands

Indien er facultatieve uitsluitingsgronden worden toegepast, zijn deze 

proportioneel? Motiveer.

Wordt het aangewezen richtsnoer voor deze opdracht toegepast? Zo niet, 

motiveer.

Indien een zekerheidsstelling wordt gevraagd, is deze proportioneel en 

gerelateerd aan daadwerkelijke risico's? Motiveer.

Indien geschiktheidseisen worden toegepast, zijn deze proportioneel? Motiveer.

2.8 Keuzes 

beoordeling

Wordt EMVI (beste prijs kwaliteit verhouding dan wel TCO benadering) als 

gunningscriterium toegepast? Zo niet, motiveer.

2.6 Keuzes eisen 

aan inschrijver

Wordt voor het onderdeel prijs de TCO-benadering toegepast? Zo niet, 

motiveer.

Indien er standaard bestekmethodieken gebruikt worden in de branche 

waaronder deze opdracht valt, worden deze toegepast? Zo niet, motiveer.

2.7 Keuzes proces

Worden varianten toegestaan? Zo niet, motiveer.

Zijn de toegepaste termijnen proportioneel? Motiveer.

Worden de inkoopvoorwaarden van de gemeente van toepassing verklaard? 

Motiveer.

Goede arbeidsomstandigheden

Geen kinderarbeid

Beperking omgevingsoverlast

Indien er standaardvoorwaarden gebruikt worden in de branche waaronder 

deze opdracht valt, worden deze toegepast? Motiveer.

Is er een criteriumdocument vanuit AgentschapNL beschikbaar? 

Sociaal

Zijn er duurzaamheidscriteria door het CROW opgesteld?

Indien er een criteriumdocument vanuit AgentschapNL beschikbaar is, worden 

alle minimumeisen toegepast? Motiveer.

Wordt rekening gehouden met het MKB? Zo nee, motiveer.

Worden er duurzaamheidscriteria toegepast? Motiveer.

2.3 Keuzes 

maatschappelijke 

waarde

2.5 Keuzes 

contractuele 

voorwaarden

Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

soort waarde

Milieu

Beperking milieubelasting bij productie

Beperking milieubelasting bij gebruik

Beperking milieubelasting bij transport

Minimalisering transport

Recycling

Worden andere sociale aspecten toegepast?                                                       

Zo ja, welke?                                                                                                        

Zo nee, motiveer.

Is de gevraagde aansprakelijkheid gelimiteerd en proportioneel? Motiveer.

2.4 Keuzes lokale 

economie en MKB

Indien wordt afgeweken van het inkoopbeleid, is er een deugdelijk en 

gemotiveerd collegebesluit genomen?

Indien het een onderhandse aanbestedingsprocedure betreft, worden er lokale 

uitgenodigd? Motiveer

INKOOPFORMULIER

2 - Keuzes

2.1 Keuze 

procedure

In welke categorie valt deze opdracht?

vereiste procedure

Leveringen & 

diensten

2.2 Keuze 

samenstelling 

opdracht

Kan de opdracht opgedeeld worden in kleinere onderdelen (percelen) waarop 

separaat ingeschreven kan worden?

Wordt de opdracht opgedeeld in percelen? Zo nee, motiveer.

Worden binnen de opdracht verschillende soorten deelopdrachten gebundeld? 

Zo ja, motiveer waarom.

Worden binnen de opdracht deelopdrachten van verschillende opdrachtgevers 

gebundeld? Zo ja, motiveer waarom.

Geen 

Enkelvoudig onderhands

Europees

Werken
Nationaal 

Europees

van € 25.000,- tot Europees drempelbedrag Meervoudig onderhands

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa



Naam Vestigingsplaats Huidige lev. Lokale lev. Motivatie

Naam Vestigingsplaats Huidige lev. Lokale lev. Motivatie

Naam Vestigingsplaats

Naam Vestigingsplaats

Naam Vestigingsplaats

INKOOPFORMULIER

3.1 Afgewezen 

gegadigden 

(alleen voor 

meervoudig 

onderhands)

3 - Verloop proces

Welke ondernemers hebben interesse getoond, maar zijn niet uitgenodigd? Motiveer.

3.6 Overig

Is de opdracht gegund? Zo niet, motiveer.

MotivatieVraag

Zijn er vragen buiten de nota gehouden? Motiveer.

Is de inkoopadviseur betrokken bij dit traject? 

3.5 Winnende 

inschrijver(s)

Welke ondernemers zijn er afgewezen omdat hun offerte niet de winnende was? Motiveer.

Welke ondernemer(s) hebben de winnende inschrijving(en) ingediend? Motiveer.

Motivatie

3.4 Afgewezen 

inschrijvers

Motivatie

3.2 Uitgenodigde 

gegadigden 

(alleen voor 

meervoudig 

onderhands)

3.3 Uitgesloten 

inschrijvers

Welke ondernemers zijn er uitgesloten omdat hun offerte ongeldig was? Motiveer.

Motivatie

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja Nee

Ja Nee


