gemeente

Hardinxveld-Giessendam

INKOOPKALENDER
U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente? Lees hier wat u kunt doen.
De gemeente Hardinxveld-Giessendam is bij het doen van inkopen van werken, diensten en leveringen gehouden aan de
geldende wet- en regelgeving. Dit zijn de Europese richtlijnen, de Aanbestedingswet en het gemeentelijk inkoopbeleid.
Binnen de aanwezige ruimte geeft Hardinxveld- Giessendam lokale ondernemers graag de mogelijkheid om mee te doen met
biedingen. Het is daarom van belang dat deze lokale ondernemers op de hoogte zijn van de verwachte investeringen voor de
komende tijd en de op handen zijnde reguliere activiteiten.
De gemeente Hardinxveld-Giessendam doet Nationale en Europese aanbestedingen, en meervoudig- en enkelvoudig
onderhandse aanbestedingen. Ook worden er kleine inkoopopdrachten verstrekt. De Nationale en Europese
aanbestedingen zijn zichtbaar via Tenderned (www.tenderned.nl).

INVESTERINGEN
Onderstaande investeringen staan vermeld in het meerjarig investeringsplan. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

OMSCHRIJVING

WAT

PROCEDURE 1

BEHANDELEND
TEAM2

VERWACHT

OPMERKING

Uitbreiding/herinrichitng begraafplaats Spindermolen

werk

MVO

TLO

2019/2020

Afwerking begraafplaats Tiendweg

werk

EVO of MVO

TLO

2019

gecombineerd met werk
Peulenpark
optioneel en deels
aangevangen

Vervangen kantoorstoelen gemeentehuis

levering

MVO

SCD

2019

Onderhoud bestrating

werk

EVO en MVO

TLO

2019

Speelplaatsenplan

levering

EVO of MVO

TLO

met regelmaat

Vervangen bedrijfsvoertuigen

levering

MVO

TLO

2019

Vervanging en uitbreiding camera’s

levering

MVO

TLO

2019

Verbetering spoorwegovergang Giessenzoom

werk

MVO

TLO

2019/2020

Uitbreiden fietsparkeren Merwedelingelijn

werk

EVO of MVO

TLO

2019

Asfaltering Spoorweg / Binnendams

werk

MVO

TLO

2019

gedeeltelijk via lopend
raamcontract

ACTIVITEITEN

1

De procedures, die moeten worden toegepast worden bepaald door drempelbedragen:
EVO = Enkelvoudig onderhandse aanbesteding: minstens 1 offerte bij leveringen/diensten ˂ € 25.000 en werken ˂ € 100.000.
MVO = Meervoudig onderhandse aanbesteding: minstens 3 offertes bij leveringen/diensten ˂ € 207.000 en werken ˂ € 1.500.000.
NAT = Nationale aanbesteding (via TenderNed): leveringen/diensten als MVO en werken ≥ € 1.500.000.
EUR = Europese aanbesteding (via TenderNed): leveringen/diensten ≥ € 207.000 en werken ≥ € 5.185.000.
2 TLO = team Leefomgeving, TSA= team Samenleving, OVL = Bureau Openbare Verlichting.

Hieronder treft u voorbeelden aan van inkopen die de gemeente doet in het kader van de reguliere bedrijfsvoering en
activiteiten. Voor een deel zijn hiervoor lopende (raam)contracten afgesloten. In dit geval staat de looptijd vermeld. Ook in die
gevallen kunt u uw belangstelling tonen en hiervan zal dan notitie worden gemaakt.
U moet er wel rekening mee houden dat er ook aanbestedingen samen met andere in de Drechtsteden participerende
gemeenten worden uitgevoerd.

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

Elektra en gas (loopt tot 2023)

Consumpties en lunches

Werkkleding en schoeisel

Gereedschappen

Brandstoffen voertuigen

Hulpmiddelen gehandicapten

Kleine materialen

Representatieve zaken

Vervoer gehandicapten

Vervanging lampen

Drukwerk (loopt tot 2019)

Huishoudelijke ondersteuning

Aankoop bomen en struiken (looptijd tot 2023)

Kantoorbenodigdheden (loopt tot 2021)

Onderhoud gebouwen

Onderhoud openbaar groen

Advertenties e.d. (loopt tot 2019)

Grafdelving (loopt 2022)

Schoonmaakmateriaal

Opleidingen

Onderhoud begraafplaatsen

Schoonmaakwerkzaamheden (loopt tot 2023)

Inhuur personeel (loopt deels tot 2021)

Abonnementen tijdschriften e.d.

Verzekeringen (via Drechtsteden)

Uit te besteden werkzaamheden

Inrichting sportlocaties

Divers advieswerk

Telecommunicatie (loopt tot 2022)

Koffieverstrekking (loopt tot 2022)

Let op: dit is geen limitatieve opsomming van zaken.

1

Op onze website www.Hardinveld-Giessendam.nl treft u het inkoopbeleid aan, alsmede de inkoopvoorwaarden. Daarin
staan ook eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (social return of investment en duurzaamheid) en het
bieden van mogelijkheden aan lokale partijen om mee in te schrijven. Voor dit laatste is een selectiemogelijkheid
voorhanden, die leidt tot een groslijst.
Het bovenstaande is gebaseerd op begin 2019 bekende informatie. Nadien kunnen er wijzigingen komen in besluitvorming
en uitvoering. De hier vermelde gegevens hebben een informatief karakter en er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Als u vragen heeft of geïnteresseerd bent in het doen van een aanbieding voor de uitvoering van een van de activiteiten kunt
u dit kenbaar maken door te mailen naar inkoop@drechtsteden.nl

