
Bijlage 3 Voorwaarden marktconsultatie bouw en techniek ten behoeve van 
  het  1000-banenplan 
 
Vorm marktconsultatie: open, tweezijdig. 
 
Marktconsultatie 
Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-
uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding.  
Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten stelt de aanbestedende dienst de 
haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vast. Dit kunnen zeer concrete vragen zijn: 
welke selectie- of gunningscriteria zou ik moeten toepassen, en welke gewichten moet ik 
verbinden aan de gunningscriteria? Maar het kan juist ook – veel breder – gaan over het inzicht 
krijgen in of zicht krijgen op mogelijke oplossingen voor een probleem. Ook kan de markt om 
ideeën gevraagd worden.  
De consultatie vindt plaats in een fase waarin de feedback nog kan worden gebruikt bij het 
opstellen van de opdrachtspecificatie (of de besluitvorming over de aanbesteding van een 
opdracht). Een marktconsultatie kan zowel gericht zijn op de inhoud, het proces als op de markt.  
 
Tweezijdige marktconsultatie 
Bij een tweezijdige marktconsultatie worden gevormde ideeën getoetst bij de marktpartijen. De 
marktpartijen geven daar een reactie op. 
 
Open marktconsultatie 
Alle geïnteresseerde deelnemers worden uitgenodigd een reactie te geven. Hiermee verkleint de 
aanbestedende dienst de kans dat er potentiële oplossingen voor de behoefte van de 
aanbestedende dienst of andere informatie verloren gaat. Een open consultatie vindt vaak plaats 
na een algemene oproep op de Aanbestedingskalender of TenderNed. 

Voorwaarden marktconsultatie: 

o Deelnemende partijen kunnen aan deze marktconsultatie geen rechten ontlenen aan 
de informatie die zij hebben verstrekt.  

o De centrumgemeente Groningen heeft geen enkele voorkeur voor een bepaalde 
marktpartij, leverancier, dienstverlener of product.  

o Mocht een vraag betrekking (lijken te) hebben op een bepaald product, of herkomst 
of een bijzondere werkwijze, octrooi of type, bepaalde oorsprong, waardoor 
ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan 
dient hierbij te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’. 

o De marktconsultatie is geheel vrijblijvend en hieraan wordt geen vergoeding 
toegekend. 

o De antwoorden worden niet gescoord en/of gewaardeerd.  
o De marktconsultatie kan afwijken van de informatie die later in een inkoopdocument 

wordt verstrekt.  
o Met deelname aan deze marktconsultatie gaat u ermee akkoord dat de informatie 

als input gebruikt kan worden voor het opmaken van een inkoopdocument ten 
behoeve van de inkoopprocedure 1000-banenplan.       

o Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
  

 


