Stappenplan aanbesteding en benoeming accountant 2011
Nr.
1
2

Datum
Juli/aug
5 sept

Activiteit
Opstellen conceptstappenplan
Bespreking conceptstappenplan

3
4

sept
8 september

5

aug/sept

6
7

19 sep
2 e helft sept

8

Begin oktober

9

Okt

Aanbestedingsregister invullen
Stappenplan naar portefeuillehouder en agendacommissie
Opstellen concept offerteaanvraag accountantsdiensten,
inclusief PvE**, selectie- en
gunningscriteria, conceptcontract, offerteaanvraag en data
presentatie
Behandeling stappenplan
Bespreking aangepast stappenplan + concept offerteaanvraag
Definitief stappenplan en concept offerteaanvraag naar leden
werkgroep Fin en portefeuillehouder + afspraak maken voor
bijeenkomst
Bespreking concept offerteaanvraag

10

Begin
november

11
12

9/11
15/11

13

6 december

14

20 december

B en w advies, raadsvoorstel en
raadsbesluit maken voor de
vaststelling van de offerteaanvraag accountantsdiensten
B en w advies naar college
Behandeling offerteaanvraag
accountantsdiensten
Bespreking offerteaanvraag
accountantsdiensten
Vaststelling offerteaanvraag
accountantsdiensten

Uitvoerenden
Hoofd FBI
Werkgroep ambtelijke
*
Hoofd FBI
Hoofd FBI

Aandachtspunten

Via griffier naar
agendacommissie

Hoofd FBI en beleidsmedewerker FBI

Agendacommissie
Werkgroep ambtelijk

Hoofd FBI en griffier

Werkgroep Fin, portefeuillehouder, hoofd
FBI,
Hoofd FBI

Ter voorbereiding
van de rtg

Hoofd FBI
College van b en w
Rtg
Raad

Basis voor aanbesteding

2
15

1e week januari
2012

16

3e week januari

17

23/1

18

1 februari 2012

19

februari

20
21

januari

22

9 en 10 februari

23

17/2

24

5 maart

25

begin maart

26
27

7 maart
13 maart

27

3 april 2012

28
29

17 april 2012
19 april

30

april 2012

31

april 2012

32
33

april 2012
april 2012

Versturen offerteaanvraag
inclusief inkoopvoorwaarden en het conceptcontract
op aanbestedingskalender.nl aan Deloitte, Ernst
en PWC
Periode eventueel stellen
en ontvangen van vragen
t/m 16 januari
Opstellen en versturen
Nota van Inlichtingen
Uiterste dag inleveren offertes
Opstellen proces-verbaal
van inschrijving
Opening van offertes
Beoordeling offertes aan de
hand van selectiecriteria.
Beoordelen Gunningscrit.
Accountants uitnodigen
voor presentaties
Presentaties van de accountants + beoordeling
presentaties aan de hand
van de gunningscriteria +
besluit gunning (kan dag
later)
Pv van gunning
Opstellen en verzenden
voorlopige gunningsbrief en
afwijzingsbrieven
B en w advies, raadsvoorstel en raadsbesluit maken
voor de benoeming van de
accountant
Werkgroep Fin

Inkoopadviseur

Duidelijk uiterlijke
datum inlevering
offerte aangeven
en data presentaties

Werkgroep ambt

Duidelijk aangeven
waar de vragen
naartoe moeten

Inkoopadviseur
Leveranciers
Werkgroep ambt

Hoofd FBI
Delegatie raad 2
personen, griffier,
inkoopcoördinator,
portefeuillehouder,
hoofd FBI, medewerker FBI
Inkoopadviseur

Hoofd FBI

Hoofd FBI/griffier

B en w advies naar college
Behandeling benoeming
accountant
Bespreking benoeming
accountant
Benoeming accountant
Opstellen definitieve gunningsbrief
ondertekenen contract door
de partijen

Hoofd FBI
College van b en w

Verwerking contract in contractbeheersysteem
Archiveren alle stukken
Organisatie inlichten over
de benoeming van de accountant

Inkoopadviseur

9 en 10 februari
2012
Voorstel delegatie
raad: Veldhuizen
en Hoezen
Ruim van tevoren
ruimte regelen en
faciliteren
Vanaf deze datum
loopt een bezwaartermijn van
15 dagen tot 4/3
Bezwaartermijn
verlopen

Op de hoogte stellen

RTG
Raad
Inkoopadviseur
Beleidsmedewerker
financiën

Namens de gemeente de burgemeester

Archief
Hoofd FBI

* Werkgroep ambt: griffier, inkoopadviseur (Esther), beleidsmedewerker financiën (Rianne), hoofd FBI
** PvE: Programma van Eisen

