Uitvraag collectieve energie-inkoop voor ECUB-leden
Achtergrond
Momenteel is het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) werkzaam op de bedrijventerreinen
Lage Weide en De Wetering – Haarrijn in Utrecht. Steeds meer bedrijventerreinen in de gemeente
Utrecht vragen ECUB om ook op die terreinen diensten te leveren (zie hier voor een profielschets van
de Utrechtse bedrijventerreinen). ECUB is gegroeid naar ruim 50 leden en voorziet de komende jaren
wederom een forse groei. Om de kwaliteit van dienstverlening bij dit groeitraject te kunnen
waarborgen is ECUB de laatste maanden hard bezig geweest met het uitvoeren van een
professionaliseringsslag.
Wat vragen wij van u?
Als onderdeel van het doorlopen professionaliseringstraject is het inkoopbeleid verbeterd. Om voor
onze leden een zo goed mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding te kunnen waarborgen zullen we iedere
drie jaar de diensten die wij inkopen tegen het licht houden.
In dit kader nodigt ECUB u uit om een aanbieding op te stellen voor de levering van groene energie
aan ECUB-leden. Dit aanbod zal ECUB dan gedurende de komende drie jaren actief onder de
aandacht brengen van haar leden.
In de bijlagen treft u, naast de voorwaarden en wensen die gelden ten aanzien van deze opdracht,
relevante informatie aan over het werkgebied van ECUB.
Uitvraagprocedure
Op dinsdag 3 juli zal ECUB deze uitvraag open stellen volgens de procedure zoals beschreven in het
document Zaken doen met ECUB. Partijen worden gevraagd om uiterlijk op maandag 27 augustus
een aanbieding te doen. Het kan zijn dat partijen in week 36 of week 37 uitgenodigd worden om een
mondelinge toelichting te geven (Van dinsdag 4 september tot donderdag 13 september). In week 38
of 39 zal de uitslag volgen. Het contract zal ingaan vanaf 1 oktober 2018.
Meer informatie
Op deze uitvraag is het inkoopbeleid van ECUB van toepassing. Dit is als bijlage toegevoegd. Voor
vragen met betrekking tot de uitvraag kunt u contact opnemen met de heer Bert Strijker via:
b.strijker@ecub.nl of via het nummer 06-20735360.
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BIJLAGE 1:

RELEVANTE INFORMATIE WERKGEBIED ECUB

Collectieve energieprijs
ECUB monitort voortdurend de energiemarkt op het gebied van aanbieders van energie en heeft voor het
collectief van leden met aanbieders prijsafspraken vastgelegd. ECUB brengt deze prijsafspraken actief
onder de aandacht van haar leden. De ervaring leert dat een groot deel van de leden, op basis van het
aantrekkelijke aanbod én de groenprofilering die daarvan uitgaat, overstappen.
ECUB faciliteert het proces van offertes tot contract waar nodig. Het ECUB-lid en de aanbieder gaan
vervolgens zelf een 1 op 1 contract met elkaar aan.
Werkgebied ECUB
ECUB is een coöperatie van en voor ondernemers op de bedrijventerreinen Lage Weide en De WeteringHaarrijn in Utrecht. De komende jaren verwacht ECUB in samenwerking met het Ondernemersfonds
Utrecht en de gemeente haar werkgebied verder te vergroten.
Het jaarlijkse zakelijke energieverbruik van nu nog aangesloten bedrijventerrein Lage Weide bedraagt
122.277.994 kWh (429 vastgoedobjecten) en van bedrijventerrein Wetering – Haarrijn bedraagt
36.614.502 kWh (171 vastgoedobjecten). De huidige leden van ECUB verbruiken daarbinnen ongeveer
25.000.000 kWh, onderverdeeld in onderstaande staffel:
< 10.000 kWh: geen leden
10.000 - 50.000 kWh: enkele leden
50.000 - 10 mln kWh: de meeste leden
> 10 mln kWh: enkele leden
ECUB verwacht dat de verdeling over deze staffel bij de uitbreiding van haar werkgebied ongeveer gelijk
blijft.

BIJLAGE 2:

TOELICHTING WAT WE VERWACHTEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING
VAN DEZE DIENSTVERLENING



ECUB staat voor groen en duurzaam; wij vragen u een aanbod te doen met échte groene
energie. Wij vragen u daarom duidelijk te omschrijven wat de levering van groene energie
vanuit uw organisatie inhoudt;
 We vragen u per staffeldeel een prijs op te geven of een eigen aanpak te onderbouwen;
 We vragen u duidelijk te omschrijven hoe u omgaat met:
o piek en dal levering
o flexibele tariefstelling
o contractduur
o verstrekking van vergroeningscertificaten ten aanzien van de CO2-prestatieladder
 ECUB is een organisatie zonder winstoogmerk. Om de kosten van de exploitatie van ECUB te
kunnen dekken vraagt ECUB, naast bijdragen van het ondernemersfonds Utrecht en een
lidmaatschapsbijdrage:
o een fee per energieaansluiting van energieaanbieders
o een fee voor klanten die naar uw organisatie overstappen
Wij vragen u hiervoor passende voorstellen te doen, zonder dat dit ten koste gaat van het
collectieve voordeel voor onze leden.
 Wij willen op de site van ECUB laten zien wat wij bereikt hebben/wat de voortgang is. Een
tool op de website van ECUB die de totale Co2-besparing in beeld brengt die is gerealiseerd
met de inkoop van groene stroom wordt positief gewaardeerd.
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BIJLAGE 3:

VOORWAARDEN EN AANVULLENDE WENSEN VOOR DEZE OPDRACHT

Algemene voorwaarden ten aanzien van deze opdracht
- U dient onafhankelijk te zijn. Wanneer u provisie ontvangt van derden voor de levering van
uw diensten bij de leden van ECUB dient u dit te onderbouwen;
- Als inschrijvende partij dient u te beschikken over voldoende kennis, ervaring en
vaardigheden om de opdracht uit te kunnen voeren. Referenties dienen dit inzichtelijk te
maken. ECUB behoudt zich het recht voor dit bij derden (o.a. de gemeente Utrecht) te
toetsen;
- Wanneer ECUB de dienstverlening met u stop zet, dienen individuele ECUB-leden ook de
mogelijkheid krijgen om desgewenst over te stappen naar een andere aanbieder zonder een
boete opgelegd te krijgen;
- ECUB geeft er de voorkeur aan met één partij zaken te doen maar behouden zich het recht
voor combinaties van partijen te maken als blijkt dat daardoor per deel van de staffel betere
prijsafspraken te maken zijn;
- U dient over toegang te beschikken tot het Centraal Aansluitingenregister (C-AR);
- U dient de oorsprong van de groene stroom door middel van GvO – certificaten (Garantie
van Oorsprong) te kunnen aantonen
Voorwaarden ten aanzien van de uitvoering
- De levering van uw diensten dient op een zo transparant en duidelijk mogelijke wijze plaats
te vinden. Wij vragen u te beschrijven hoe u deze duidelijkheid en transparantie vorm gaat
geven;
- De nieuwe uitvoerder regelt de overstap van (potentiele) leden van ECUB. Nadat het contract
met een (potentieel) lid van ECUB is ingegaan, krijgt het 14 dagen bedenktijd om eventueel
het contract op te zeggen.
- Na het doorgeven van de contactgegevens en de energiefactuur van een (potentieel) lid van
ECUB dient u binnen 1 tot 3 werkdagen een aanbod voor energie via ECUB aan het bedrijf
voor te leggen. Indien dit niet mogelijk is, wordt ECUB hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gestel;
- ECUB hecht waarde aan een persoonlijk benadering van haar leden. Daarom willen wij dat de
leden vanuit uw organisatie een vast contactpersoon krijgen toegewezen en fysiek bezocht
worden;
- Halfjaarlijks wordt er door u met betrekking tot de door u geleverde diensten een
tussenrapportage aangeleverd. Deze rapportage wordt daarna ten kantore van ECUB
geëvalueerd. ECUB behoudt zich het recht voor om de samenwerking na twee negatieve
evaluaties op te zeggen;
- Wij willen graag online inzage in de status van zowel alle individuele leden van ECUB
(inclusief de CO2-besparing) als in de gezamenlijk behaalde resultaten van de ECUB-leden.
Het moet duidelijk zijn of de leden een aanbieding hebben gekregen, of ze gaan overstappen
of zijn overgestapt en of de veertien dagen bedenktijd voorbij zijn;
- Daarnaast willen we online inzage in de aanbiedingen die de uitvoerende partij heeft gedaan
bij potentiele ECUB-leden en de status hiervan.

Aanvullende Wensen
- Wij vragen u te beschrijven hoe u zelf ook gaat bijdragen aan de groei van het aantal leden
van ECUB;
- In uw aanbieding zouden we graag zien dat er aantoonbaar rekening gehouden wordt met de
doelstellingen op duurzaamheidsgebied van de Gemeente Utrecht.
- ECUB wenst een white label ‘ECUB-Energie’ waarbij het surplus aan E van de
bedrijventerreinen via een whitelabel als ECUB-stroom op de markt kan worden gezet. Wij
vragen aan u aan te geven óf u dit kunt leveren en op welke wijze dat kan plaatsvinden.
- Heeft u aanvullende diensten die voor ECUB-leden interessant kunnen zijn om energie te
besparen? Omschrijf wat het voordeel van deze dienst(en) is voor onze leden en welke
ervaringen er zijn met deze diensten.
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BIJLAGE 4:

INKOOPBELEID ECUB

Zaken met ECUB doen
Ten behoeve van de ondersteuning van haar leden koopt ECUB rechtstreeks
diensten in. Te denken valt aan de inkoop van energiescans. ECUB gaat hiervoor
een rechtstreekse overeenkomst aan met een aanbieder.
Leden van de coöperatie voeren vaak vergelijkbare maatregelen uit ten aanzien van
energiebesparing of energieopwekking. Indien meerdere leden gebruik maken van
dezelfde aanbieder (s) is collectief voordeel mogelijk. Daarnaast is voor de inkoop
van deze diensten vaak kennis nodig die niet in iedere organisatie aanwezig is. Ter
ondersteuning en advisering van haar leden selecteert ECUB daarom ook
aanbieders van producten of diensten. ECUB beveelt deze aanbieders aan bij haar
leden, maar maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die tussen een lid en de
aanbieder wordt gesloten. Het staat de leden van ECUB vrij om zelf een andere
aanbieder voor deze dienst te selecteren, op de aanbeveling van ECUB rust geen
enkele verplichting.
Net als private ondernemingen is onze coöperatie volledig vrij om te beslissen met
wie en onder welke voorwaarden zij zaken wil doen. De coöperatie is echter ván en
vóór onze leden. Dat betekent dat mening van de leden belangrijk is bij de
besluitvorming binnen een coöperatie. Onze leden vinden het belangrijk dat de
inkoop van diensten niet alleen op basis van ‘best value for money’ plaatsvindt, maar
ook dat het inkoopproces transparant en consequent is.
Om te voorkomen dat ieder besluit betreffende inkoop aan de leden ter goedkeuring
moet worden voorgelegd heeft ECUB inkoopbeleid opgesteld. In dit door de leden
goedgekeurd beleid zijn de kaders die wij hanteren voor inkoop vastgelegd. Het is
goed dat u zich als ondernemer hierin vooraf verdiept als ECUB een mogelijke
opdrachtgever van u wordt.
ECUB als inkoper
De manager van ECUB is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inkoop. Hij
heeft daarbij de volgende taken en verantwoordelijkheden.




Coördineren en signaleren;
Opstellen, uitdragen en bewaken van het beleid;
Adviseren van het coöperatiebestuur, gevraagd en ongevraagd.

De manager van ECUB is de heer Bert Strijker. U kunt hem als volgt bereiken:



telefoon: 06-20735360
e-mail: b.strijker@ecub.nl

Digitaal, transparant en vertrouwelijk
ECUB wil haar inkooptrajecten zo transparant mogelijk laten verlopen. Daarom wordt
een vraag voor inkoop van diensten met een financiële omvang van meer dan
€ 5000,- ook digitaal op de website van ECUB gepubliceerd. Op deze wijze hebben
alle aanbieders van diensten de gelegenheid, mits ze voldoen aan de criteria, op de
levering van de gevraagde dienst in te schrijven.
De inschrijvingen worden vertrouwelijk behandeld en worden niet op de website
getoond. Alleen de medewerkers en het bestuur van ECUB hebben directe inzage in
de aanbiedingen. Ook leden van ECUB kunnen, na schriftelijk verzoek aan het
bestuur van ECUB, inzage krijgen.
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Kaders
Voor de inkoop van diensten door ECUB gelden de volgende kaders:
- Voor de rechtstreekse inhuur van personeel voor het bedrijfsbureau van
ECUB geldt een uitzondering. Zowel de uitvraag als de beoordeling van
aanbiedingen worden door het bestuur van ECUB gecoördineerd en
afgehandeld. Verantwoording aan de leden over besluitvorming vindt plaats
via een Algemene ledenvergadering;
- Indien de een dienst meerjarig voor ECUB moet worden uitgevoerd is de
financiële omvang van de dienst over de gehele looptijd bepalend voor de
wijze van aanbesteden;
- Een uitvraag/opdrachten mag/mogen niet worden gesplitst om onder het
bedrag te blijven voor meervoudige aanbesteding;
- Omgekeerd mogen opdrachten ook niet samengevoegd worden die heel goed
als aparte opdrachten behandeld kunnen worden;
- De wijze van inkopen wordt als volgt bepaald:
o Een dienst tot € 5.000,- mag, op basis van een passende offerte,
rechtsreeks en enkelvoudig worden gegund;
o Voor diensten tussen € 5000,- en € 10.000,- moeten, tenzij dit aantal
aanbieders in de markt niet beschikbaar is, minstens twee offertes
worden aangevraagd. Deze uitvraag wordt ook op de website van
ECUB gepubliceerd;
o Voor diensten groter dan € 10.000,- moeten, tenzij dit aantal
aanbieders in de markt niet beschikbaar is, minstens 3 offertes worden
aangevraagd. Deze uitvraag wordt ook op de website van ECUB
gepubliceerd;
- De selectie vindt plaats op basis van de in dit reglement beschreven
wegingscriteria;
- Uitvragen met een financiële omvang groter dan € 5000,- worden gedurende
een periode van minstens twee weken op de website gepubliceerd;
- Afspraken met geselecteerde leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd. Deze
evaluaties worden in de Algemene ledenvergadering besproken;
- Overeenkomsten worden voor een periode van maximaal 3 jaar aangegaan.
Daarna wordt een nieuwe uitvraag gedaan.
Voor de selectie van diensten en producten voor de leden gelden de volgende
kaders:
-

-

Voor dit type uitvragen wordt aan de aanbieders een casus verstrekt op basis
waarvan zij de aanbieding kunnen doen;
De selectie vindt plaats op basis van de in dit reglement beschreven
wegingscriteria;
Afspraken met geselecteerde leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd. Deze
evaluaties worden in de Algemene ledenvergadering besproken;
Overeenkomsten worden voor een periode van maximaal 3 jaar aangegaan.
Daarna wordt een nieuwe uitvraag gedaan.

Wegingscriteria
ECUB hanteert voor de beoordeling van aanbiedingen wegingscriteria. Aanbiedingen
worden hier op getoetst waarna de aanbieding met het hoogste puntenaantal wint.
De zwaarte van de criteria verschilt:
-

-

-

-

-

Passendheid: in hoeverre sluit de aanbieding aan bij de dienst die ECUB heeft
gevraagd.
o Uitstekend:
6 punten
o Goed:
4 punten
o Matig:
2 punten
o Slecht:
0 punten
Value for Money: wat is de prijs-kwaliteitverhouding
o Uitstekend (veel waarde voor relatief laag bedrag):
6 punten
o Goed (veel waarde voor marktconform bedrag) :
4 punten
o Matig (relatief weinig waarde voor marktconform bedrag): 2 punten
o Slecht (weinig waarde voor relatief hoog bedrag:
0 punten
ECUB vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers (provincie
Utrecht) daar waar mogelijk de kans hebben om een opdracht van ECUB te
ontvangen.
o Lokale/regionale aanbieder:
2 punten
o Niet lokale/regionale aanbieder:
0 punten
Duurzaam inkopen: ECUB streeft ernaar dat haar leden hun CO2-footprint
zover verlagen dat ze in ieder geval voldoen aan de wettelijke eisen die aan
hen worden gesteld. Waar mogelijk en kansrijk stimuleert ECUB haar leden
om een stapje extra te zetten. Daarvoor heeft ECUB een keurmerk opgezet
(zie website). ECUB vindt het belangrijk dat haar aanbieders ook aandacht
hebben voor de verlaging van de CO2-footprint. Aanbieders dienen in kaart te
brengen op welke stap van het keurmerk ze zitten.
o Goud:
6 punten
o Zilver:
4 punten
o Brons:
2 punten
o Lid ECUB:
0 punten
Social Return On Investment (SROI): ECUB vindt het belangrijk dat mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoende kansen krijgen.
o Aanbieder betrekt mensen met een afstand tot de
2 punten
arbeidsmarkt actief bij de levering van de dienst aan ECUB
o Aanbieder betrekt mensen met een afstand tot de
0 punten
arbeidsmarkt niet bij de levering van de dienst aan ECUB
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BIJLAGE 5:

KEURMERK ECUB

Ga voor goud!
Het energiekeurmerk van ECUB

Bedrijven die lid zijn van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) zijn energiebewust. Ze
voldoen aan de wettelijke eisen die aan hen worden gesteld met betrekking tot energiebesparing, óf
hebben zich er aan verbonden daar binnen een periode van maximaal twee jaar na de
inwerkingtreding van het lidmaatschap aan te gaan voldoen.
Het werken aan het verbeteren van het energieprofiel van de onderneming wordt, als men de eerste
hobbels over is, door ondernemers vaak als zeer positief en uitdagend ervaren. Niet alleen betaalt
vrijwel iedere investering in energiebesparing zich binnen een aantrekkelijke periode terug, ook het
positieve effect op de uitstraling van het bedrijf werpt steeds vaker zakelijk vruchten af.
Voor veel bedrijven zijn dit redenen om meer maatregelen te treffen dan de wet voorschrijft. Ook
hier geldt namelijk dat met goed ondernemerschap geld valt te verdienen! En dat blijkt voor
toekomstgerichte ondernemers een gezonde motivatie.
ECUB ondersteunt en faciliteert haar leden bij het verkrijgen van inzicht in wat er op het gebied van
energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie allemaal moét én wat er nog meer
mogelijk is. Samen werken aan een forse reductie van de uitstoot van CO2, en daar geld mee
verdienen. Waar veel bedrijven in Nederland worstelen met de energieopgave kunnen we er in
Utrecht met recht trots op zijn dat wij wél in staat zijn onze CO2-footprint te verlagen.
We zijn trots, en dat willen we laten zien. Aan elkaar, maar ook aan de gemeente Utrecht. De
gemeente heeft hier meerdere rollen. Enerzijds heeft de gemeente energiedoelen gesteld en
stimuleert ze bedrijven om de CO2-footprint zover als mogelijk te verlagen. Anderzijds heeft de
gemeente een toezichthoudende rol en ziet ze er op toe of bedrijven minimaal voldoen aan de
wettelijke eisen voor energie. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de gemeente aangegeven dat
de ontwikkelingen bij ECUB vertrouwen wekken, én dat bedrijven die met ECUB werken aan het
verbeteren van het energieprofiel geen prioriteit krijgen bij handhaving. De gemeente behoudt zich
echter wel het recht voor haar toezichthoudende taak steekproefsgewijs bij deze bedrijven uit te
voeren.
Voor ECUB redenen genoeg om een noviteit in te voeren. Het ECUB-keurmerk! Afgestemd op het 6 –
stappenplan van de gemeente Utrecht ‘Utrechtse bedrijven op weg naar klimaatneutraal’ brengt dit
keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op energiegebied. We gaan ervan uit dat er zich onder
de leden géén leden bevinden die nog nooit energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Het
keurmerk kent vier prestatieniveaus en wordt op basis van de inzichten uit de energiescan, het
begeleidingstraject of voortschrijdende inzichten uit onze monitoring aan bedrijven uitgereikt
volgens de volgende methodiek:

Lid ECUB:
Stap 1 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: het bedrijf heeft al een aantal energiebesparende
maatregelen getroffen en is samen met ECUB op weg om minimaal aan de wettelijke eisen te
voldoen.
Brons:
Stap 2 en 3 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: Het bedrijf heeft alle wettelijk verplichte
energiemaatregelen getroffen, mogelijk al een aantal bovenwettelijke maatregelen en heeft een
vorm van eigen duurzame opwekking.
Zilver:
Stap 4 en 5 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: het bedrijf wekt minimaal 50% tot maximaal 100%
van de eigen energiebehoefte op met behulp van duurzame bronnen
Goud:
Stap 6 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: Het bedrijf heeft naast stap 5 van de prestatieladder de
overige CO2 emissie veroorzaakt door het bedrijf gecompenseerd en heeft daarmee een volledig
CO2-neutrale footprint.
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