Uitvraag voor adviesdiensten

waterbodemspecialist
Offerte aanvragen voor adviesdiensten baggerwerken
Voor het uitvoeren van baggerwerken van enige omvang is het gebruikelijk een
bestek te schrijven. Als u het maken van een bestek uitbesteedt zult u
adviesbureau´s vragen hiervoor een offerte uit te brengen.
Een goede voorbereiding is de basis voor een goed bestek en een goedlopende
uitvoering. Onvoorzien meerwerk of extrawerk, een ander product dan verwacht, zijn
veelgehoorde klachten van opdrachtgevers.
Soms is dit een gevolg van het ontbreken of onduidelijk geformuleerde toetscriteria
in uw offerte aanvragen.
Bij gebrek aan toetscriteria blijken de door u ontvangen offerten niet of nauwelijks
onderling te vergelijken. Daar waar u voornemens was te gunnen op basis van prijs
en kwaliteit, blijkt in de praktijk vaak, dat er uiteindelijk door het gebrek aan
instrumenten om te toetsen, gekozen wordt voor de aanbieder met de laagste prijs.
Gevolg hiervan kan zijn dat u, maar ook het door u geselecteerd adviesbureau, in
een positie komt die de relatie onder druk zet, niet leidt tot het door u gewenste
eindproduct en veelal ook nog eens meerkosten tot gevolg heeft. Goedkoop leidt in
deze gevallen tot duurkoop.
Om een offerteaanvraag op te stellen, waarna de offerten werkelijk getoetst kunnen
worden op prijs en kwaliteit, is kennis van de baggermarkt noodzakelijk. Deze kennis
kan vertaald worden in objectief te wegen criteria. Voor u is duidelijk wat u kunt
verwachten van de aanbieder, terwijl voor het adviesbureau maximaal duidelijk is
wat er van ze verlangd en verwacht wordt.
Offerten kunnen op deze manier relatief snel en eenduidig beoordeeld worden.
Hiermee selecteert u de aanbieding die op basis van duidelijke criteria en
verwachtingen het beste bij u past.
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