Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
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COS/U201900637
Lbr. 19/061
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06 13123999
Bijlage(n)
-

Onderwerp

GT Print

Samenvatting
De VNG vraagt uw aandacht voor de gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten, GT Print. Deze
aanbesteding die door VNG Realisatie wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat gemeenten een gedegen
contractuele basis voor printen, kopiëren, scannen en faxen voor hun organisatie krijgen. Dit
betekent dat de oplossing die de markt biedt toekomstbestendig moet zijn. De aanbesteding streeft
naar goede dienstverlening voor marktconforme tarieven, waarbij de geboden print-oplossing met
haar tijd meegaat. De print-oplossing voldoet altijd aan de gangbare standaarden. Zoals bij
voorgaande GT-projecten geldt ook hier dat hoe groter het aantal deelnemers is, des te groter de
kans op kostenvoordeel.
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Geacht college en gemeenteraad,
Hierbij informeren wij u over de gezamenlijke aanbesteding van printdiensten. Dit is een initiatief
van VNG Realisatie, dat GT Print ten behoeve van Nederlandse gemeenten uitvoert. De inschrijving
voor GT Print is geopend. De inschrijfprocedure is te vinden op www.vngrealisatie.nl/producten/gtprint.
Waarom GT Print?
Met deze aanbesteding hebben gemeenten een gedegen contractuele basis voor printen, kopiëren,
scannen en faxen voor hun organisatie. Dit betekent dat de oplossing die de markt biedt
toekomstbestendig moet zijn. De aanbesteding streeft naar goede dienstverlening voor
marktconforme tarieven, waarbij de geboden print-oplossing met haar tijd meegaat. De printoplossing voldoet altijd aan de gangbare standaarden.
Voordelen deelname aanbesteding door GT Print
Zoals bij voorgaande GT-projecten geldt ook hier dat hoe groter het aantal deelnemers is, des te
groter de kans op kostenvoordeel. Daarom deze oproep aan uw gemeente om mee te doen aan de
aanbesteding van GT Print. Vanuit het project GT Print wordt ondersteuning geboden bij de
aanmelding en bij het proces daarna. Wij begeleiden de gemeente bij het uitvoeren van de
minicompetitie. Als die is uitgevoerd, dan resulteert dit in een nadere overeenkomst tussen uw
gemeente en de leverancier. Uw gemeente bestelt dan zelf bij de leverancier onder de nadere
overeenkomst. Ook hebben de contactpersonen van uw gemeente gesprekken met de
accountmanagers en servicemanagers van de leverancier. VNG Realisatie beheert de
raamovereenkomst en verzorgt de escalatie als daar in de rechtstreekse contacten tussen
gemeente en leverancier aanleiding toe is.
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GT
GT is een initiatief van de G5 en de gemeente Hardenberg. Onder dit initiatief zijn al verschillende
collectieve aanbestedingen uitgevoerd: GT Mobiele Communicatie 1 en 2, GT Vaste Communicatie,
GT Connect, GT Microsoft en GT Software Broker en nu ook GT Print. Van de 355 gemeenten
doen er 300 aan minstens één van deze aanbestedingen mee. Op de website van VNG Realisatie
(vngrealisatie.nl) vindt u meer informatie over GT Print. Daarnaast besteden we in de nieuwsbrief
GT aandacht aan deze aanbesteding.

Inschrijving
De inschrijving voor GT Print is geopend. De inschrijfprocedure is te vinden op
www.vngrealisatie.nl/producten/gt-print. Door in te schrijven sluit uw gemeente zich aan bij GT
Print. Bij de inschrijving hoort ook een inventarisatie van de huidige situatie. De inschrijving is
compleet als het aanmeldformulier en de inventarisatie volledig en rechtsgeldig ondertekend zijn
ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

P.W. Jeroense
Plaatsvervangend algemeen directeur
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