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MEMO PAPERCLIPS 2009-001b
Van: Prof. dr. S. Streutjens
Aan: personeelsleden Faculteit Intermenselijke Wetenschappen
Geacht personeel,
aan Europese regelgeving.
Zoals algemeen bekend is, moet de RUG zich tegenwoordig houden
en het aanbesteden van
Deze schrijft dwingend voor dat de aanschaf van goederen en diensten
hreven procedures wanneer
werken binnen de overheid dient plaats te vinden volgens voorgesc
deze vastgestelde inkoopwaarden (drempelbedragen) overstijgen.
lumes van alle faDe RUG wordt gezien als één rechtspersoon. Dit betekent dat de inkoopvo
de drempelwaarde
of
bepalen
te
om
opgeteld
worden
culteiten per categorie bij elkaar moeten
diensten binnen
en
n
faculteite
alle
van
gen
bestellin
bereikt wordt. In normale mensentaal: alle
dan moeten
bedrag,
bepaald
een
boven
dat
de universiteit worden bij elkaar opgeteld, en komt
we gezamenlijk Europees aanbesteden.
Ik knip en plak de drempelbedragen even van de website van het Facilitair
• Goederen en diensten € 206.000,-

Bedrijf:

• Werken € 5.150.000,paperclips bestellen, want het
Wat wil nu het geval: ons secretariaat wilde eind vorig jaar nieuwe
In plaats van gewoon naar de
leeg.
bijna
was
doosje dat op het bureau van mej. Kamphuis stond,
heeft Ineke in een vlaag
kas)
kleine
de
V&D te gaan en een nieuw doosje te halen (te betalen uit
Wat bleek nu: onze
Bedrijf.
van verstandsverbijstering een bestelling geplaatst bij het Facilitair
precies over dat bedrag
bestelling van één doosje paperclips bracht de totale RUG-bestelling
nt in het leven geroevan € 206.000,-! Bij het FB is zelfs een speciale taskforce Inkoopmanageme
het wist, was Ineke betrokken
pen om de inkoop van de faculteiten te ondersteunen! Voordat ze
Europese aanbestedingsbij het opstellen van aanbestedingsdocumenten en werd ze een heuse
sjappie ‘coördineerde
vage
deze
zen;
aangewe
Buyer
procedure ingestuurd! Er werd een Lead
van het Programma
opstellen
het
voor
het tactisch inkoopproces’ en was ‘verantwoordelijk
nde faculteiten moest
verschille
de
van
van Eisen’. In samenwerking met ‘materiedeskundigen’
bepaald….
worden
vervolgens nog de functionaliteit van de aan te schaffen goederen
zie zitten, vanavond thuis,
Ik zal jullie de details verder besparen, te meer omdat ik mezelf alweer
dedeling:
met een pilletje onder de tong. Laat ik volstaan met de volgende dienstme
rondslingeren,
bureaus
facultaire
onze
op
nog
die
s
paperclip
alle
• Per 1 maart 2009 moeten
dienst).
(interne
ga
worden ingeleverd bij Harry Kammen
de paperclips gebruikt wor• Vanaf deze zelfde datum mogen alleen nog de Europees aanbeste
dingstender gewonnen).
aanbeste
de
heeft
den van het merk Astmavastis (deze Griekse fabriek
Elke donderdagochBedrijf.
• De nieuwe paperclips kunnen worden betrokken van het Facilitair
om pallets
locaties,
aire
tend doet een vrachtwagen van het FB de ronde langs alle universit
nieuwe paperclips te distribueren.
jkse gummetjes en Deense
• In een volgende memo meer informatie over de nieuwe Oostenri
omslagkalenders.
Met getroebleerde groet,
Prof. dr. S. Streutjens,
Portefeuillehouder Middelen
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