Vgib inkoopboek

Efficiënte uitvoering
herstel brandveiligheid

Na vergelijking van de offertes geeft Vgib de opdrachtgever
een gunningsadvies en komt het werk in opdracht. Per
gebouw of gebouwdeel vindt samen met de opzichter of
directievoerder opname van herstelwerkzaamheden plaats.
De opnamelijst aangevuld met eenheidsprijzen zijn basis
voor zowel de uitvoering als voor facturatie. Alle
eenheidsprijzen zijn immers al bekend.

De modules
Het inkoopboek van Vgib bevat een omschrijving en
codering van de meest voorkomende herstelwerkzaamheden bij brandcompartimentering. In de
dagelijkse praktijk biedt het beprijzen per eenheid
belangrijk voordeel. Als eerste telt het beperken van
de overlast voor de bewoners/ gebruikers door
minder opnames en een kortere doorlooptijd.
Daarnaast dalen de uitvoeringskosten en neemt ook
de administratieve lastendruk aantoonbaar af.
Bovendien is het met deze aanpak eenvoudiger om
offertes te vergelijken.

Een inkoopboek bestaat uit standaard vier modules. De
vijfde module ´offerte procedure´ is optioneel en gebruikt u
bij aanbiedingen of aanbestedingen in concurrentie.

Praktisch hulpmiddel
Het inkoopboek van Vgib is een praktisch hulpmiddel voor
aannemers én installateurs om concurrerend te kunnen
offreren zonder dat hiervoor opnames worden gedaan. Dit
vermindert calculatietijd en overlast op locatie. In de praktijk
blijkt dat het inkoopboek tachtig procent van de
voorkomende werkzaamheden dekt. Wat resteert is
maatwerk. Daarvoor geldt een open begroting. Bij deze
aanpak is meer- en minderwerk bij voorbaat uitgesloten en
zijn uitgebreide bestekken overbodig.

Werkbladen

Beschrijving per eenheid van uit te voeren
werkzaamheden, detaillering en de gewenste
kwaliteit.

Toelichting

Werking van het inkoopboek en een toelichting
op de werkbladen.

Uitvoeringswensen

Uw specifieke wensen ten aanzien van de
uitvoering van werk.

Prijslijst

Offerte
procedure

Invulblad waarop de deelnemer voor iedere
eenheid een prijs opgeeft.
Optioneel
Procedures voor het uitbrengen van een offerte.

Bouwkunde én brandmeldinstallaties
Naast een inkoopboek voor herstel van ‘bouwkundige’
gebreken brandveiligheid, heeft Vgib ook een inkoopboek
voor herstel-, vervanging- en onderhoud aan brandmeld- en
ontruimingsinstallaties.

Honderd procent transparant
Om onduidelijkheden over een aanvraag te voorkomen,
organiseert Vgib een bijeenkomst voor alle inschrijvers. Daar
licht Vgib de werkwijze toe en krijgt iedereen antwoord op
vragen. In het vervolg op deze sessie ontvangen de
deelnemers een nota van inlichtingen.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over het inkoopboek?
Neem contact op met Bo Fasel via
0344 – 64 39 81 of b.fasel@vgib.nl

Praktische voordelen Vgib inkoopboek
•
•
•
•
•

Transparant offertes vergelijken
Korte doorlooptijd
Minder overlast bewoners/gebruikers
Vereenvoudigde administratie
Geen meer- en minderwerk
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