Wijzigingen Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Montfoort

Wijzigingen Inkoop- en aanbestedingsbeleid
In algemene zin is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid naar de huidige tijdsgeest (2019)
geschreven. Het VNG-beleid dateert immers van 2012 vooruitlopend op de eerste Aanbestedingswet
2012. Inmiddels is de Aanbestedingswet 2012 in 2016 grondig aangepast, met bijvoorbeeld ook
wijzigingen betreffende de gunningscriteria en het elektronisch aanbesteden. Verder is/was het
vigerende beleid naast de beleidsuitgangspunten feitelijk ook een soort interne werkinstructie. De
werkinstructie wordt nu verwerkt in de Inkoopstrategie die geautomatiseerd is in de Inkooptool en
daarmee worden de (interne) processen geborgd.
Veel artikelen zijn beknopter, to the point, beschreven en de uitleg van definities is naar de bijlage
verschoven (definities zijn nu blauw en cursief gedrukt). Wij denken dat een en ander de
leesbaarheid, en daarmee ook de ‘acceptatie’ ten goede komt.
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Voor de inkoopvoorwaarden
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toegevoegd (1.6 en 1.7 op
pagina 5)
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