Inkopen en aanbesteden
Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen streven wij onder meer naar optimale leer- en
werkomgevingen, materialen en middelen voor onze studenten, cursisten en medewerkers.
Met grote regelmaat investeren wij in gebouwen, inventaris, diensten en goederen.

Inkoopbeleid – informatie voor (toekomstige) leveranciers
ROC Ter AA wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en
aannemers eerlijke en gelijke kansen en mogelijkheden biedt.
Dit doen wij door naleving van wet- en regelgeving (aanbestedingswet, aanbestedingsbesluit, Gids
Proportionaliteit, Richtsnoer leveringen en diensten en het document klachtenafhandeling bij
aanbesteden), inkoopbeleid èn de integriteit van de medewerkers die inkoopbeslissingen nemen met
overheidsgelden, goed te waarborgen.
Bij het in de markt zetten van opdrachten waarbij wij tot een juist keuze in prijs/kwaliteit willen komen is
het onze wens/voorkeur om aandacht te besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals
duurzaamheid, milieu, MKB (lokaal/regionaal) en sociaal maatschappelijke doelstellingen.
Inkoopprocedure
Waarde opdracht leveringen en diensten, excl. btw
€ 0 <= € 25.000
> € 25.000 tot drempelbedrag Europees aanbesteden*
Vanaf drempelbedrag Europese aanbesteding*

Inkoopprocedure
Enkelvoudig onderhands
Meervoudig onderhands
Europees aanbesteden

Waarde opdracht werken, excl. btw
€ 0 <= € 25.000
> € 25.000 tot <= € 1.500.000
> € 1.500.000 tot drempelbedrag Europees aanbesteden*
Vanaf drempelbedrag Europese aanbesteding*

Inkoopprocedure
Enkelvoudig onderhands
Meervoudig onderhands
Nationaal aanbesteden
Europees aanbesteden

* drempelbedragen worden tweejaarlijks door de Europese Commissie vastgesteld. Vanaf januari 2016 zijn
de vastgestelde bedragen: leveringen en diensten € 209.000,- excl. BTW; werken € 5.225.000 excl. BTW.
Samenwerking op het gebied van inkoop
ROC Ter AA participeert in Facilitaire Samenwerking ROC’s (FSR) en zal indien mogelijk en wenselijk gebruik
maken van de mogelijkheid om in FSR-verband offerte-/aanbestedingstrajecten te doorlopen en contracten
af te sluiten.
Samenwerking met regionale instellingen uit de publiekrechtelijke sector behoren tot de mogelijkheden.
Leveringen, diensten of werken aanbieden?
ROC Ter AA nodigt ondernemers uit die toegelaten willen worden tot de inkoopprocedures van afdeling
inkoop. Heeft u als ondernemer interesse? Vul dan uw verzoek tot toekomstig toeleverancier in.
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Pas nadat u als een ondernemer aangegeven heeft akkoord te gaan met de algemene inkoopvoorwaarden
van ROC Ter AA èn bewezen heeft zorg te dragen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke
waarde aan ROC Ter AA, wordt u op een long-list van afdeling inkoop geplaatst.
Afhankelijk van de toegepaste inkoopprocedure wordt u (eventueel op basis van een roulatiesysteem)
uitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte.
Nationale en Europese aanbestedingen maken wij bekend via Tenderned of aanbestedingskalender.

Procuratieregeling en procuratietabel
De procuratieregeling ROC Ter AA regelt de gedelegeerde bevoegdheid van functionarissen om namens
ROC Ter AA verplichtingen met juridische en financiële consequenties jegens derden aan te gaan.
Meer informatie vindt u op onze website onder procuratieregeling ROC Ter AA.

Algemene inkoopvoorwaarden ROC Ter AA
Op al onze inkopen zijn de algemene FSR inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan MBO
Instellingen van toepassing.
De algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemer zijn niet van kracht.
De algemene FSR inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan MBO Instellingen vindt u op onze
website onder Algemene inkoopvoorwaarden.

Aanbestedingen open voor inschrijving
Op dit moment staan er geen aanbestedingen open voor inschrijving.

Heeft u vragen over inkopen en aanbesteden dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs
Inkoop en Huisvesting, tel. 0492-507900 of inkoop@roc-teraa.nl.
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