LokaalGunnen
Snel en eenvoudig
opdrachten gunnen

LokaalGunnen: snel en eenvoudig
opdrachten gunnen
Voor een hoop gemeentes zal dit herkenbaar klinken: Er

Overzicht

moet ingekocht worden voor de Openbare Ruimte, maar

Met LokaalGunnen is het mogelijk verschillende opdrachten

het aanbestedingsproces is tijdrovend en heeft een grote

tegelijkertijd uit te zetten. Elke opdracht kan een status bin-

administratieve last. Het resultaat hiervan is dat regelma-

nen het proces hebben, waardoor overzichtelijk is hoeveel op-

tig een kleine groep aannemers alle opdrachten krijgt. Dit

drachten er uitstaan en waar deze zich in het proces bevinden.

is vaak de makkelijkste optie. Maar wat als er een applicatie is die dit proces makkelijker, transparanter en eerlijker
maakt?
Binnen gemeentes zijn er jaarlijks vele (kleine) opdrachten die
uitbesteed worden aan aannemers. Deze opdrachten mogen
onderhands gegund geworden. Het aanbesteden van deze opdrachten is dikwijls een tijdrovend en inefficiënt proces.
LokaalGunnen is een platform speciaal ontwikkeld voor gemeentes. Met LokaalGunnen kunnen gemeentes snel opdrachten gunnen aan aannemers. Zaken als de bewijslast, facturatie
en oplevering zijn meteen geregeld binnen het platform en
zorgen ervoor dat met minder uren meer opdrachten uitgezet
kunnen worden.

‘Gunnen op basis van de
beste voorwaarden’
Audit Trial
Het is belangrijk om te weten wat er met publiek geld gebeurt,
daarom houdt LokaalGunnen bij wat de verschillende offer-

Voordelen van LokaalGunnen
Transparant en meervoudig aanbesteden
Doordat de inschrijvende partijen via hetzelfde format inschrijven, is het makkelijk om de verschillende offertes te
vergelijken. Een duidelijk overzicht maakt het kiezen van de
beste partij voor de opdracht eenvoudig.
Sneller
Zodra de opdracht is uitgezet door de gemeente, kunnen aannemers direct een offerte uitbrengen. Een opdracht gunnen
kan snel, gebruikelijk is binnen 24 uur, waarbij de ingeschreven aannemers meteen weten of ze de opdracht gegund hebben gekregen of niet.

tes per opdracht waren en welke is gekozen, inclusief onderbouwing van de betreffende medewerker. Op deze manier is
altijd achteraf te controleren of het gunningsproces eerlijk is
verlopen. Alle gegevens zijn eenvoudig te exporteren voor de
accountant.
Administratieve lasten
Als

eenmaal

de

opdracht

gegund

is,

kan

LokaalGun-

nen meteen bijdragen in het verlichten van de administratieve last. Digitaal opleveren en de kosten goedkeuren
vereenvoudigen het administratieve proces en zorgen dat dit
proces sneller en efficiënter verloopt. Resultaat: snel betaalde
facturen en tevreden aannemers.

Hoe werkt LokaalGunnen
Opdracht uitzetten

Via LokaalGunnen kan de gemeente in het platform verschillende opdrachten uitzetten. De
opdracht kan eenvoudig voorzien worden van een locatie, omschrijving en meerdere regels
waarin de werkzaamheden worden gespecificeerd.

Inschrijven

Zodra de opdracht is uitgezet, zullen de aangesloten aannemers een push notificatie ontvangen op hun telefoon. Op deze manier zijn de aannemers meteen op de hoogte van een nieuwe
opdracht en in de gelegenheid een prijs in te dienen. Dit kan de aannemer doen via de mobiele app op zijn telefoon of tablet, maar ook via een computer. Nadat verschillende aannemers
een offerte hebben ingediend, heeft de gemeente een duidelijk overzicht, omdat alle offertes
zijn samengesteld op dezelfde manier. Hierdoor kan makkelijk een eerlijke keus gemaakt worden op basis van de beste voorwaarden, zoals prijs, beschikbaarheid en kwaliteit.

Beste voorstel

Wanneer de gemeente een keus heeft gemaakt, ontvangt de aannemer via een push notificatie bericht dat hij de opdracht gegund heeft gekregen en kan hij meteen aan de slag. De
aannemers die het niet zijn geworden, krijgen hierover een notificatie.

Controleren

Als de aannemer eenmaal de werkzaamheden heeft uitgevoerd, kan hij simpel via de app de
opdracht opleveren. De gemeente is dan in de gelegenheid de werkzaamheden via de app
goed te keuren. Daarna zal de factuur van de aannemer automatisch doorgezet worden naar
de financiële administratie van de gemeente, die direct over kan gaan tot betalen.

Kosten
Wilt u snel, makkelijk en transparant de opdrachten gunnen
binnen uw gemeente? LokaalGunnen is beschikbaar voor een
vast bedrag per jaar, waarbij u volledig wordt ontzorgd. Het
licentiebedrag is gebaseerd op het aantal gebruikers. Wij houden van het principe snel en klein starten en daarna bewezen oplossingen opschalen. Daarom kunt u bij ons starten per
afdeling en bij succes uitrollen naar andere afdelingen en de
licentie uitbreiden.

Naam

Medewerkers Gemeente

Aannemers

Prijs

Stato

5

50

€ 12.000,-

Meso

15

100

€ 18.000,-

Iono

25

250

€ 25.000,-

Magneto 50

500

€ 34.000,Training: In een training van drie uur leggen wij stap voor

Heeft u specifieke wensen? Door gebruik te maken van inno-

stap uit hoe u werkt met LokaalGunnen. Voor de gemeente

vatieve ontwikkelmethodes kunnen wij tot zes keer sneller

nemen wij het platform door en zullen wij een uitgebreide

nieuwe functionaliteit ontwikkelen. De kosten voor ontwikke-

toelichting geven op hoe lokaal gunnen in zijn werk gaat

len bedragen 680 euro per dag.
Workshop: Tijdens een workshop zullen wij met de betreffen-

Hoe starten

de partijen (gemeente en aannemers) een of twee opdrachten

Wilt u beginnen met LokaalGunnen? Dan kunt u contact op-

in het platform zetten. Op deze manier is het mogelijk om

nemen met Gillz. Wij plannen dan graag een afspraak om te

LokaalGunnen te proberen vanuit een testomgeving. Gillz zal

begrijpen hoe u LokaalGunnen wilt inzetten. Daarna configu-

hierbij aanwezig zijn om toelichting en assistentie te verle-

reert Gillz de applicatie en kunt u binnen één week starten met

nen.

LokaalGunnen.
Om de trainingen en workshops zo efficiënt mogelijk in te
zetten, is het van belang dat meerdere deelnemers aanwezig
Naam

Partij

Prijs

Tijd

Training

Gemeente

€ 350,-

3 uur

Workshop

Aannemers

€ 225,-

2 uur

zijn.

Wilt u meer informatie over LokaalGunnen of een afspraak inplannen? Neem gerust contact met ons op

Trainingen

via onderstaande gegevens.

Wij geloven dat software eenvoudig moet zijn, daarom is onze

Richard van Zundert

software direct te gebruiken. Wel is een goede kick-off met ge-

Business Development

meente en aannemers cruciaal voor het succes. Om succesvol
te kunnen starten met LokaalGunnen biedt Gillz een training

+31 (0)6 - 304 920 87

en workshop aan voor het gebruik van LokaalGunnen. Hierin

+31 (0)172 - 785 464

leggen wij uit hoe LokaalGunnen ingezet kan worden, zodat u
hier als gemeente het meeste voordeel uit haalt en iedereen

r.vanzundert@gillz.nl

met elkaar op één lijn ligt.

www.gillz.nl

