
Programma themamiddag 
‘Aanbesteden 
parkeerapparatuur’
Donderdag 10 oktober 2013
13.00 - 16:15 uur
Eindhoven



Programma

12.00	 Ontvangst	met	een	lichte	inloop-lunch

13.00	 Start	programma:	De	theorie

	 • De structuur van de aanbesteding: 

  de Uitnodiging tot Inschrijving; het Programma  

  van Eisen criteria voor selectie, criteria voor  

  gunning; Wensen en eisen, beoordeling testen  

  en gunning; 

 • De overeenkomst: eenmalige aanschaf, uitgestelde  

  levering of raamovereenkomst;

 • De belangrijkste veranderingen door de nieuwe   

  aanbestedingswet. 

 Inleiding door Rachel Heeringa,  

 PSI, bureau voor inkoop en aanbesteding



13:45	 Praktijk	1

 Aanbesteding	betaalapparatuur	op	straat	Goes	en		

	 Middelburg	(één	aanbesteding	voor	twee	gemeenten).

 

 Inleiding door Arie Pijp, Spark

 De gemeenten Goes en Middelburg hebben ervoor   

 gekozen om samen de aanbesteding voor de vervanging  

 van bijna 200 automaten voor straatparkeren uit te 

  voeren. Arie gaat in op de overwegingen voor samen- 

 werking, de programma’s van eisen en het verloop van 

  de aanbesteding en de gunning. In het bijzonder besteedt 

 Arie aandacht aan het invoeren van het kenteken bij de 

  betaalautomaat en ontwikkelingen bij betaalsystemen,  

 wat mag je in de praktijk verwachten, welke eisen en  

 wensen zijn realistisch, wat zijn de gevolgen voor de   

 parkeerder?

14:30	 Korte	pauze

14:45	 Praktijk	2

	 Aanbesteding	betaal-	en	toegangscontroleapparatuur		

	 in	parkeergarages	Den	Bosch.	

  

 Inleiding door Rob Ebbing en Pieter Bergsma, Spark

 Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan Rob Ebbing  

 en Pieter Bergsma in op het ontwerp van de systemen,  

 de vertaling daarvan in een Programma van Eisen,  

 innovaties en de gevolgen daarvan voor de aanbesteding  

 en gunning. In het bijzonder besteden zij aandacht aan  

 de toepassing van kentekenherkenning, beheer op  

 afstand, all–inn onderhoudscontracten, total cost of  

 ownership, wat mag je in de praktijk verwachten, welke  

 eisen en wensen zijn realistisch?

16.00	 Afsluiting

 Het programma wordt afgesloten met een samenvatting  

 van de middag; gezamenlijk bekijken we welke  

 gemeenschappelijke conclusies we kunnen trekken.



Interactief

Deze themamiddag heeft een interactief karakter: tussen de 

inleidingen is tijd gereserveerd voor vragen, het uitwisselen van 

ervaringen en discussie. 

Daarnaast zullen wij tijd besteden aan het behandelen van casussen 

en vragen die door de deelnemers (van te voren) kunnen worden 

ingebracht.

Stel	uw	vraag

Stel van te voren uw vraag of casus per mail of via onze website,  

wij zorgen ervoor dat deze aan bod komt. 

Datum donderdag 10 oktober 2013

Tijd 13:00-16:15 uur

Locatie Eindhoven, nabij het NS-station. 

Kosten Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden	via:	 

Website www.spark-parkeren.nl 

E-mail welmoedrieff@spark-parkeren.nl

Voor meer informatie en/of het aandragen van een casus kunt u 

contact opnemen met Welmoed Rieff (070 - 31 77 005).




