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Aanbesteden raamcontracten adviesdiensten UMC Utrecht
3 raamcontractan
Signatuur
10 tot 8
2 wachtkamerovk
Plaats: Utrecht
Inschrijvers
Opdrachtgever: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Gezonde
bedrijfsvoering

Omschrijving:
Het UMCU heeft in 2016 de adviesdiensten met betrekking
tot architectuur/bouwkundig ontwerp en technische
installaties aanbesteed in een raamcontract. Doel van de
aanbesteding was om samenwerkings- en kennispartners
voor een langere periode te binden aan het UMCU.
Te ontwikkelen bouwprojecten kunnen zo o.a. profiteren van:
▪▪ De opgebouwde samenwerking tussen het UMCU en de
raamcontractanten (kennis van gebouwen en locaties);
▪▪ Van de kennisuitwisseling tussen het UMCU en de
raamcontractanten;
▪▪ De capaciteit die de raamcontractanten kunnen leveren
t.b.v. de ontwikkeling en (technische) uitwerking.
Om tot gunning te komen van de raamcontracten heeft het
UMCU een Europese Niet-openbare aanbestedingsprocedure
(met voorselectie) uitgevoerd. 4Building heeft het UMCU
ondersteund gedurende de gehele aanbestedings- en
contracteringsprocedure. Het UMCU heeft samen met
4Building eerst de opgave en werkwijze verkend. Door
middel van visuele modellen is uitgewerkt hoe de
verschillende stappen van de procedure en het raamcontract
worden ingevuld en functioneren. Op basis van de visuele
modellen zijn de selectieen
gunningsleidraad alsmede de raamen projectovereenkomsten opgesteld.

Contactpersoon: ir. D. (Daan) van Beekum

Herenweg 165 | 2465 AH Rijnsaterwoude
Tel. +31 (0)172 50 00 97
www.4building.nl

Aanbesteden
raamcontracten
adviesdiensten
UMC Utrecht

Het aanbesteden v/d raamcontracten kenmerkte zich
doordat:
▪▪ Q2 2016 - Q1 2017
▪▪ Aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van 2 percelen
(architecten- en installatieadviesdiensten);
▪▪ Selectie heeft plaatsgevonden op basis van ervaringen en
visies van de organisatie met betrekking tot innovatie en
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