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Operations

Stappenplan tender management

Start project Huidige situatie bepalen
Eisen en wensen

vaststellen
RFI/RFQ/RFP

opstellen Respons analyseren

Afronding project Implementatie LDV audits
Definitieve LDV

selectie
Onderhandelingen

met beste aanbieders

Tender Management
Wilt u activiteiten uitbesteden of uw reeds uitbestede werkzaamheden opnieuw gaan tenderen? 

Boostlogix kan voor u een op maat gemaakte RFI, RFQ of RFP opstellen. 

Van het oppakken van enkele stappen -waar u zelf geen tijd voor heeft of mogelijk de expertise niet voor in huis heeft- 

tot invulling van het gehele tendertraject; Boostlogix adviseert en ondersteunt u daar waar u dat nodig acht. De medewerkers van 

Boostlogix hebben inmiddels een zeer ruime ervaring in het opstellen van tenders en tenderdocumenten.

Door de modulaire aanpak van diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf uit wilt voeren en 

welke stappen Boostlogix mogelijk kan verzorgen.
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In een quickscan licht Boostlogix uw organisatie geheel vrijblijvend in 1 dag op hoofdlijnen 

door om te bepalen wat nodig is voor een goede RFI, RFQ of RFP. Geïnteresseerd in de vele 

mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis quickscan

Door het verzamelen van data en het houden van interviews met 

medewerkers, wordt de huidige situatie bepaald. 

1. Huidige situatie bepalen

Uit de analyse volgt een advies met daarin een top 3 of, desgewenst, 

een top 5. Met deze shortlisted aanbieders worden de onderhandelingen 

gevoerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld de SLA besproken.

5. Onderhandelingen

De informatie uit stap 1 en stap 2 wordt omgezet naar een voorlopige Tenderdocument RFI / RFQ of RFP. Na 

uw goedkeuring wordt deze uitgezet naar een groep logistieke dienstverleners. Boostlogix geeft advies bij 

het samenstellen van deze groep.

3. Tenderdocument, RFI / RFQ of RFP opstellen

Na de audits worden de laatste onderhandelingen gehouden en de puntjes op de i gezet.

7. LDV selectie

Vervolgens worden in overleg met u de wensen en eisen in kaart gebracht, 

waarna een SLA kan worden opgesteld.

2. Eisen en wensen vaststellen

Boostlogix kan voor u de audit op ICT en Logistiek niveau verzorgen bij deze 

logistieke dienstverleners. Op deze manier wordt objectief getoetst of de 

dienstverlener in staat is het pakket uit te voeren. 

6. Audits

Om de voorstellen die binnenkomen objectief te kunnen beoordelen, moeten vooraf criteria worden 

vastgelegd. Dit, tezamen met de gehele analyse, kan Boostogix voor u verzorgen. 

4. Respons analyseren

Boostlogix kan voor u het implementatieplan opstellen om een goed omlijnde en 

gestructureerde implementatie te bevorderen.

8. Implementatie

Benieuwd naar wat Boostlogix u kan bieden?
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