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Wat is een tender?

De term tender wordt in drie betekenissen gebruikt: 

1. een tender als een boot.

2. een aanhanger achter een stoomlocomotief, voor het vervoer van 
kolen en water (locomotief).

3. een tender als een afwegingsprocedure voor het verkrijgen van 
een dienst of product in het economisch verkeer (aanbesteding).



Onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk bij Architectuur Lokaal 
Handleidingen Kompas, openbare digitale database etc.

@archopdrachten.nl / www.ontwerpwedstrijden.nl
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Selectie partners



4 typen procedures



Inkoopbeleid gemeente Amsterdam

Conclusie
De gemeente Amsterdam besteedt alleen openbaar aan als dat verplicht is
Architectendiensten onder € 221.000 worden niet openbaar aanbesteed



principes: 
toegankelijkheid / concurrentiestelling
openbare aankondiging : Steunpunt / TenderNed
duidelijke uitvraag: visie of ontwerp 
proportionele eisen, geen omzeteis, 
geen opgeleverde referenties
transparante en deskundige beoordeling
kwaliteit leidend

open oproep op basis portfolio & visie
(EU) niet-openbare aanbesteding

architectenplatform
communicatie met beroepsgroep
secretariaat bij AIR

vervolg
opschalen naar geïntegreerd?

Protocol Ontwerpersselecties gemeente Rotterdam



Principes prijsvraag (bijzondere aanbesteding)

Aankondiging (uitschrijving, reglement)

Procedure (twee rondes)
Proportionaliteit

Opdracht
-kern project, gegevens, ambities, financieel kader, planning
-beschrijving van de opdracht (gevraagde diensten)

Voorwaarden
mbt opgave (inkoopvoorwaarden, pve, uitvoeringsvoorwaarden, combinaties)
mbt deelnemers (uitsluiting, vakgebieden, teams)
mbt deelname (aanmelding, inzending)

Beoordelingsprocedure (jury: anoniem, deskundig)
1e ronde selectie beperkt aantal inzendingen voor uitwerking (criteria)
2e ronde selectie winnaar



Principes aanbesteding (diensten/werken): meest geschikte partij

Aankondiging (leidraad)

Opdracht
-kern project, gegevens, ambities, financieel kader, planning
-verwachtingen van (ontwerp)bureau
-beschrijving van de opdracht (gevraagde diensten)

Voorwaarden
mbt opdracht (inkoopvoorwaarden, pve, uitvoeringsvoorwaarden, combinaties)
mbt deelname (uitsluiting, geschiktheidseisen, fin.ec draagkracht, technisch)
mbt aanmelding en inschrijving

Beoordelingsprocedure
selectiefase (nadere selectie, criteria, methodiek, selectiecommissie, bewijsmiddelen
gunningsfase (criteria, methodiek, gunningscommissie, voorlopige gunning)

Administratieve bepalingen



Floris Alkemade, Rijksbouwmeester: Een 
opzet van de prijsvraag in twee ronden is een 
heel goed idee. In de eerste fase wordt 
onderzocht wat de theoretische vraag is."
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