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Ervaring Broeders van Liefde
2015 :
• Bestek griepvaccins
2016 :
• Bestek neuroleptica : Aripiprazol – Amisulpride
• Bestek antidepressiva : alle molecules met onderlinge
concurrentie (minimum 2 leveranciers mogelijk)
2017 :
• Bestek neuroleptica : alle molecules met onderlinge
concurrentie (minimum 2 leveranciers mogelijk)
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Principes bestekken AD-NL
• open offerte-aanvraag
• raamovereenkomst met 2 leveranciers per perceel :
winnaar krijgt volledige omzet, bij 2e leverancier kan
besteld worden indien leveringsproblemen bij 1e
leverancier
• bestekken uitgeschreven voor alle ziekenhuizen BvL
tesamen : Europese publicatie
• offertes indienen via e-Tendering internetsite
• ondersteuning via stafmedewerker financieeleconomische dienst Provincialaat
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Toegangsrecht en kwalitatieve selectie
• geen minimumeisen qua omzetcijfers ten aanzien van
inschrijvers
• minstens 1 referentie in een Belgisch ziekenhuis
(tevredenheidsattest niet vereist)
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Technische bepalingen
= leveranciers moeten hieraan voldoen om te kunnen
intekenen
• specifieke bestelmodaliteiten: bestelling per individueel
ziekenhuis, houdbaarheid minimum 3 maand
• specifieke leveringsmodaliteiten: o.a. verwittiging bij
stockbreuken, levering en aftekening voor ontvangst in
apotheek, retour van foutieve levering op kosten van
leverancier
• de producten: o.a. registratie en terugbetaling in België,
unitdose, staal in primaire en secundaire verpakking bij
inschrijving
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Gunningscriteria
= leveranciers worden op basis hiervan onderling
vergeleken en beoordeeld. Aan elk gunningscriterium
wordt een bepaald gewicht toegekend.
1.
2.
3.
4.

Prijs : 35 punten
Kwaliteit : 35 punten
Logistiek: 15 punten
Service: 15 punten
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Prijs : 35 punten
• geïnterpreteerd als winst per unit, niet als netto-prijs!
(goedkoopste product is niet in se het meest voordelige
voor een PZ cfr. terugbetaling)
• voor B producten:
prijs = {([basis vergoeding RIZIV - netto prijs](grootste publieksverpakking) + 6%
BTW) - 0,37 euro} / aantal eenheden per grootste publieksverpakking
Score offerte = maximum score x (prijs offerte/hoogste prijs)
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Kwaliteit : 35 punten
• beoordeling van de uiterlijke kenmerken van het product
(o.a. afscheurbaarheid en leesbaarheid UD, onderscheid
tussen verschillende doseringen en met andere producten
op de markt)
• een aantal andere zaken worden in het bestek actief
bevraagd om bijkomende de kwaliteit te beoordelen (o.a.
de galenische vorm, alle aanwezige hulpstoffen, gangbare
houdbaarheid)
• alle deelcriteria tesamen vormen 35 punten, deze
individuele gewichten worden niet geëxpliciteerd in bestek
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Logistiek : 15 punten
• een aantal zaken worden in het bestek actief bevraagd
om dit gunningscriterium te beoordelen (o.a.
leveringstermijnen voor reguliere en urgente levering,
kostprijs urgente levering, sluitingsperiodes firma,
minimale bestelhoeveelheid of bestelbedrag)
• alle deelcriteria tesamen vormen 15 punten, deze
individuele gewichten worden niet geëxpliciteerd in
bestek
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Service : 15 punten
• een aantal zaken worden in het bestek actief bevraagd
om dit gunningscriterium te beoordelen (o.a.
retourvoorwaarden vervallen producten, compensatie
meerkost bij stockbreuken, beleid voor
leverbetrouwbaarheid, herinvestering in research,
wetenschappelijke ondersteuning)
• alle deelcriteria tesamen vormen 15 punten, deze
individuele gewichten worden niet geëxpliciteerd in
bestek
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TIPS
• evalueer of het zinvol is om voor bepaalde producten
een dossier op te maken (is daardoor besparing via
onderlinge concurrentie tussen leveranciers mogelijk?)
• te volgen procedure afhankelijk van netto
omzetbedrag gedurende volledige looptijd
overeenkomst (ex BTW, huidige korting inclusief)
• denk goed na over gunningscriteria + gewichten
• denk goed na over perceelsindeling (wat wil je als
resultaat bekomen, rekening houdende met maximale
onderlinge concurrentie tussen leveranciers)
• laat je ondersteunen door een specialist (kennis
procedures, praktische kant, opvolging termijnen)
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Was het de tijdsinvestering waard?

JA!
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