
Inleiding

De meeste aanbestedende diensten maken gebruik van formats 

voor de begeleiding van aanbestedingsprocedures. 

De zich snel op elkaar opvolgende ontwikkelingen in het aanbeste-

dingsrecht maken dat deze formats niet altijd geheel up-to-date 

zijn. 

Procurance biedt aanbestedende diensten een abonnementsvorm 

met betrekking tot de levering en het up-to-date houden van der-

gelijke aanbestedingsdocumenten. De abonnementhouders heb-

ben geen omkijken meer naar de gebruikte formats en zijn optimaal 

verzekerd van juridisch correcte en tegelijkertijd goed leesbare 

aanbestedingsdocumenten.

Financieel

De kosten voor het volledige abonnement bedragen € 200,- excl. 

btw per maand met een initiële looptijd van drie jaar. Deze worden 

over het algemeen jaarlijks (vooraf) gefactureerd. 

Meer weten?

Neem contact op met projectbureau@procurance.nl

Het abonnement

Alle formats kunnen binnen 14 dagen na opdrachtverstrekking ge-

personaliseerd worden opgeleverd. 

De volgende standaarddocumenten onderdeel uitmaken van het 

abonnement. 

STANDAARD DOCUMENTEN



De voorbereiding van uw aanbesteding

 •  Format aanbestedingsstrategie

Het opstellen van de aanbestedingsdocumenten 

 • Format EU/NAT openbare aanbesteding voor leveringen en 
diensten

 • Format EU/NAT openbare aanbesteding voor werken

 • Format EU/NAT selectieleidraad niet-openbare aanbesteding 
voor leveringen en diensten

 • Format EU/NAT selectieleidraad niet-openbare aanbesteding 
voor werken

 •  Format EU/NAT uitnodiging tot inschrijving niet

 •  openbare aanbesteding voor leveringen en diensten

 •  Format EU/NAT uitnodiging tot inschrijving niet-openbare 
aanbesteding voor werken

 •  Format meervoudig onderhandse aanbesteding leveringen 
en diensten 

 •  Format meervoudig onderhandse aanbesteding werken 

 •  Format enkelvoudige offerteaanvraag 

 •  Formats van de benodigde bijlagen

De uitvoering van uw aanbesteding

 •  Format proces-verbaal van opening

De beoordeling van de ontvangen inschrijvingen

 •  Format beoordelingsmatrix (Excel)

 •  Format beoordelingsleidraad inclusief beoordelingsformulier 

De interne besluitvorming

 •  Format selectieadvies

 •  Format gunningsadvies

Het delen van de gunningsbeslissing (in briefvorm)

 • Voornemen tot selectie

 •  Voornemen tot gunnen

 •  Afwijzing selectiefase

 •  Afwijzing gunningsfase

 •  Uitsluiting

 •  Definitieve gunning

 •  Verlenging

De afronding van uw aanbesteding

 •  Format checklist dossiervorming


