Contractaudit

Constructief
samenwerken voor en
na gunning

Aanbestedingen leiden niet altijd tot een
constructieve samenwerking. Regelmatig
staat de relatie tussen de aanbestedende dienst
en marktpartijen onder spanning. Omdat
de verwachtingen over en weer verschillen.
Het gevolg? Een continue discussie over
allerlei bepalingen. U voorkomt dit met een
contractaudit.
Aan de basis van een prettige en effectieve samenwerking
liggen de juiste contractkeuzes en heldere, goed beheersbare
contracten. Zo zijn u en uw opdrachtnemers samen in control.
Balance helpt u met gedegen contractaudits. U bevordert
hiermee een soepele samenwerking, zowel voor als na gunning.

Betere
aanbestedingen,
heldere
contracten
CONTRACTAUDIT
Welke contractvorm kiezen we?
Zitten onze aanbestedingsdocumenten
goed in elkaar? Zijn we voldoende
transparant over de totstandkoming
van onze eisenset? En na gunning:
wordt de EMVI-aanbieding nageleefd?
Op deze en gerelateerde vragen
geeft onze contractaudit een helder
antwoord. Bovendien ontvangt u voor
eventuele knelpunten een gericht
verbeterplan.

Meer weten?
Neem voor informatie of een persoonlijke kennismaking
contact op met Cees Maaskant, directeur Project Solutions.
E-mail: ceesmaaskant@balance.nl

Contractaudit

Telefoon: 06 – 5247 4481
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Kickoff

Analyse

Advies

Intakegesprek om uw doelstellingen en verwachtingen
helder te krijgen

4
Implementatie

Uitvoering gewenste

In een plenaire sessie presen-

Desgewenst implementeren we

analyse(s):

teert en bespreekt ons audit-

de verbeteringen en zorgen we

team de bevindingen, inclusief

ervoor dat deze geborgd worden

voorstellen tot verbetering

in uw organisatie

• contractvorm, contracterings- en
contractbeheersingsstrategie
• aanbesteding: strategie, documenten, proces en contractbeheersplan

ONZE AANPAK
Ons multidisciplinair auditteam
gaat voor u aan de slag. Ervaren
professionals, allen gecertificeerd in
moderne contracten (UAV-GC).
Wij analyseren en adviseren u over
(delen van) uw aanbestedingstraject.
Vooraf meten is het meest efficiënt.
Loopt een project na gunning vast?
Wij verzorgen ook tussentijdse audits.
Bij huidige én toekomstige projecten
profiteert u van onze gestructureerde
benadering.

• borging EMVI-aanbieding
• werking contractmanagement

Een greep uit onze ervaring
Provincie Zuid-Holland: implementatieplan prestatiecontracten Dagelijks Beheer en Onderhoud
(DBO), inclusief advies over implementatie

Gemeente Schiedam: second opinion op aanbestedingsdocumenten inclusief verbetervoorstellen
(contractueel, juridisch en aanbestedingsrechtelijk)

Waterschap Hollandse Delta: review contractmanagement, SCB-toetscoördinatie, lead-auditing
en opstellen raamwerk UAV-GC contract(en)

Waterschap Vallei & Veluwe: second opinion op
aanbestedingsdocumenten, inclusief advies over
verankering integrale stuurinformatie

