
Frequently Asked Qustions (FAQ) Inkoop en aanbesteden PZH 

 

1: Wat is het inkoopbeleid van de provincie Zuid-Holland? 

 

Het inkoopbeleid is door het bestuur van de provincie vastgesteld en te vinden bij https://www.zuid-

holland.nl/loket/inkoop/. 

De inkoopbeginselen van de provincie Zuid-Holland zijn gebaseerd op de Europese 

aanbestedingsregelgeving en de aanbestedingswet. Zuid-Holland streeft ernaar opdrachten te gunnen op 

basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

 

1a: Aan welke thema’s hecht de provincie Zuid-Holland veel waarde met betrekking tot aanbestedingen? 

 

 De provincie hecht veel waarde aan de volgende thema’s:verdere verduurzaming van inkoop 

(aanpak duurzaam GWW (grond-, weg- en waterbouw), green deal, circulair inkopen, biobased 

inkopen);  

 toegang voor het MKB (Midden- en kleinbedrijf) op provinciale aanbestedingen;  

 inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI - social return of investment);  

 benutting van innovatie uit de markt;  

 toepassing van eerlijke arbeidsvoorwaarden door onze leveranciers.  

 

Per aanbesteding wordt bepaald of en in hoeverre deze thema’s kunnen worden opgenomen.  

 

1b: Waar moet ik als leverancier aan voldoen om in te schrijven op een aanbesteding? 

 

Voor alle aanbestedingen wordt een leidraad geschreven met daarin alle uitsluitinggronden, eisen en 

wensen waaraan een inschrijver voor die opdracht moet voldoen. 

 

2: Wat is het beleid van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot externe inhuur? 

 

Met betrekking tot externe inhuur maakt de provincie gebruik van de volgende mogelijkheden: 

 via een raamovereenkomst;  

 via een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS);  

 losse inhuur per geval, zonder dat er een raamovereenkomst of een DAS beschikbaar is. 

2a: Wat is het verschil tussen een raamovereenkomst, een overheidsopdracht, een DAS of losse inhuur? 

 

Wat is een raamovereenkomst?  

De definitie van raamovereenkomst wordt in art. 1 lid 5 Aanbestedingsrichtlijn 2004/18 gegeven (art. 1.1 

Aanbestedingswet). Een raamovereenkomst wordt anders gedefinieerd dan een ‘gewone’ 

overheidsopdracht, namelijk: ‘Een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of 

meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen 

opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde 

hoeveelheid’.  

Er is geen verplichting tot afname opgenomen in een raamovereenkomst. Zodra dit wel gebeurd is er 

sprake van een raamcontract. Een dergelijk raamcontract moet worden behandeld als een 
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overheidsopdracht in de zin van de richtlijn. Een raamovereenkomst is bedoeld voor het plaatsen van 

een stroom van toekomstige opdrachten. Voor de looptijd van de overeenkomst wordt een aantal 

voorwaarden afgesproken waaronder toekomstige opdrachten kunnen worden gegund. Een 

raamovereenkomst legt het raamwerk vast voor het toekomstig concreter in te kleden raamcontract of 

overheidsopdracht, maar is dus zelf nog geen concrete opdracht.. 

Wat is het verschil tussen een raamovereenkomst en een raamcontract?  

Onder een raamcontract wordt een overeenkomst verstaan waarin voor een langere periode bepaalde 

leveringen, diensten of werken zijn overeengekomen. Een raamcontract kan óók de vorm hebben van 

een oproepcontract. Een raamcontract kent, in tegenstelling tot een raamovereenkomst, wel een 

afname- en leveringsplicht. Voor een raamcontract geldt geen bijzondere aanbestedingsprocedure. Het 

is een reguliere overheidsopdracht die op de normale wijze aanbesteed wordt. Er is wel een verplichting 

tot afname opgenomen in een overheidsopdracht..  

De looptijd van een raamcontract is niet gebonden aan een maximum van vier jaar zoals bij 

raamovereenkomsten het geval is. Een raamovereenkomst waarin alle voorwaarden zijn opgenomen 

voor het plaatsen van de opdracht verschilt weinig met een raamcontract. Bij beiden is tijdens de looptijd 

geen nadere concurrentiestelling meer nodig.  

Wat is een DAS? 

Een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) is een in de Aanbestedingswet beschreven elektronisch 

inkoopproces.  

 

Het DAS biedt tijdens de gehele looptijd de mogelijkheid voor leveranciers zich voorhet dynamisch 

aankoopsysteem aan te melden. Daarmee staat toegang tot het Dynamisch Aankoopsysteem permanent 

open. Alle ondernemers die voldoen aan de minimum eisen worden opgenomen in het systeem en een 

DAS staat gedurende degehele looptijd open voor toetreding van nieuwe ondernemers.  

Bij iedere uitvraag die binnen een DAS wordt geplaatst, krijgen alle gekwalificeerde ondernemers deze te 

zien en hebben zij de mogelijkheid een aanbieding te doen. De reactietermijn op een uitvraag in een 

DAS is minimaal 10 dagen. Iedere DAS van de provincie is Europees aanbesteed. 

Een losse inhuur. 

Alle inhuuropdrachten, die niet binnen een DAS of een raamovereenkomst vallen. 

 

3: Welke DAS’sen zijn er? 

Via de volgende link komt u in het overzicht van de openstaande DAS’sen 

https://www.ctmsolution.nl/project/provincie-zuid-holland/ . 

 

3b: Hoe kan ik mij als een leverancier aanmelden voor één van deze DAS’sen?: 

 

Dat kan via de volgende link naar de website van CTM Solution:  http://www.ctmsolution.nl/. 

 

4: Hoe kan ik meedoen aan een uitvraag binnen een DAS? 

 

Nadat u zich voor een DAS heeft aangemeld volgt kwalificatie. In geval van succesvolle kwalificatie zult 

u bij elke plaatsing van een opdracht een uitnodiging ontvangen via de berichtenmodule van CTM 

binnen de omgeving van het desbetreffende DAS.  
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5: Waar vind ik als leverancier de openstaande en gesloten aanbestedingen? 

 

Hiervoor kunt u klikken op de inkoopplanning, te vinden op de website.  

 

6: Hoe neem ik contact op met Bureau Inkoop?  

 

Dat kan via e-mailadres  inkoop@pzh.nl. 
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