
Plan van aanpak  
mini competitie

1

Moeten er extra technische eisen  

aan het product / dienst gesteld worden?

ja

beschrijf de extra technische eisen  

betreffende het product en/of service

Opmerking

Een offerte waarbij het product / dienst  
niet voldoet aan die bijkomende  
technische eisen moet u weigeren.

neen

u behoudt de gestelde technische  

eisen van het Koopkoepel dossier

2

Zijn er andere gunningscriteria  

(andere dan die gesteld door Koopkoepel) die u wil opnemen?

ja

beschrijf de andere gunningscriteria

+ het gewicht aan punten

+ hoe u dit zal beoordelen

neen

u behoudt de gunningscriteria gesteld door Koopkoepel

+ hun gewicht

+ de toegekende scores van Koopkoepel

3

Zijn er binnen de gunningscriteria die gesteld werd door Koopkoepel  

nieuwe gunningselementen die u wil opnemen?

ja

beschrijf binnen het gestelde gunningscriterium 

de nieuwe gunningselementen

neen

u behoudt de gunningscriteria gesteld door Koopkoepel

+ hun gewicht

+ de toegekende scores van Koopkoepel

in geval van verplichte of 

toegestane opties:  

bepaal welke opties u wenst 

op het product / dienst

bepaal uw vermoedelijke 
hoeveelheid over de 

volledige looptijd

maak uw inventaris op basis 

van het model van Koopkoepel

• schrap binnen de opties de lijnen 

die u niet nodig hebt

• voeg binnen de opties de lijnen toe  

die u bijkomend wenst (opties die 

Koopkoepel niet opgenomen had 

in het dossier)

• vul uw vermoedelijke hoeveel- 

heden van elke inventarislijn in 

(over de volledige looptijd)

stuur uw mini competitie uit

per mail / brief tegelijk naar de gegunde deelnemers  

met vermelding van volgende elementen:

• dat deze mini-competitie volgt op de overheidsopdracht 

van Koopkoepel vzw met vermelding van het 

referentienummer (raamovereenkomst)

• dat de offertes dezelfde prijzen en voorwaarden dienen te 

voorzien als ingediend in het Koopkoepel-dossier. 

• dat u de technische eisen van Koopkoepel behoudt of u 

vermeldt de bijkomende technische eisen

• dat u de gunningscriteria/gunningselementen met 

de toegekende weging en scores van Koopkoepel 

behoudt of u vermeldt de bijkomende gunningscriteria / 

gunningselementen met weging en beoordelingswijze

• dat u een geïndividualiseerde offerte wenst door het 

bijvoegen van een geïndividualiseerde inventaris met eigen 

hoeveelheden en eigen gewenste opties

Opmerking

U geeft hen minimum 1 week (gele traject) /  
2 weken tijd om een offerte op te maken (duidelijke 
uiterlijke indiendatum en –uur te vermelden).  
Indien de offerte niet tijdig wordt ingediend,  
dient u deze als onbestaande te beschouwen.

Er worden geen onderhandelingen gevoerd.

1

beoordeel de prijs-gerelateerde  
gunningscriteria aan de hand van de 

binnengekomen geïndividualiseerde offertes  
van de aangeschreven firma’s

• een offerte die niet voldoet aan uw nieuwe technische 

eisen moet worden geweigerd.

• de offertes mogen geen andere eenheidsprijzen vermelden 

dan die in de raamovereenkomst van Koopkoepel (na te zien)

• indien behoud van gunningscriteria Koopkoepel: neem de 

scores van de niet prijs-gerelateerde criteria over 

• indien nieuwe gunningscriteria / gunningselementen: 

beoordeel deze criteria en motiveer uw scores

• beoordeel de prijs-gerelateerde gunningscriteria aan de 

hand van de bekomen geïndividualiseerde offertes op x 

punten volgens de beoordelingswijze die Koopkoepel opgaf 

• breng alle scores samen in een tabel (indien u het gele 

traject niet volgt dient u uw eigen scores in te vullen)

2

wijs de opdracht toe aan  
de firma met de hoogste score

• er is geen beroepstermijn dus geen wachttijd van 2 weken, 

de gunning is meteen een betekening (= toewijzing) aan de 

gegunde firma.

• na toewijzing aan de gegunde leverancier, bent u verplicht 

ook de niet-toegewezen firma’s  te verwittigen. Indien 

zij dit opvragen, dient u uw motivatie van uw keuze te 

overhandigen binnen de 15 dagen.

Het eenvoudigste traject is het gele traject.

Indien het dossier bestaat uit diverse 
percelen, dient de mini competitie 
uitgevoerd te worden voor elk perceel 
waarin u interesse hebt

www.koopkoepel.be

geel traject
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