Condities en omschrijving
collectief inkooptraject
zonne-energie-installaties
Omschrijving inkooptraject
We hebben gekozen voor een innovatieve vorm van inkopen, op basis van een prestatiecontract. Dit
betekent dat we selecteren op de laagste prijs per opgewekte kWh over een looptijd van 15 jaar. De
leverancier bepaalt hoe hij deze prestatie gaat behalen. Hij wordt dus verantwoordelijk voor het
realiseren, beheren en onderhouden van de zonne-energie-installaties.
De leden worden vertegenwoordigd door Intrakoop, die hiervoor een inkooptraject organiseert in
samenwerking met een stuurgroep die bestaat uit drie zorgorganisaties (experts van vastgoed en
inkoop) en ingenieursbureau INNAX.
Intrakoop sluit met de geselecteerde leverancier(s) een raamovereenkomst af. Daarna zullen de
leverancier en het lid voor elke locatie individuele overeenkomsten afsluiten op basis van de
raamovereenkomst.
Er is een collectief gecommitteerd volume van minimaal 0,5 MW vermogen nodig om schaalvoordelen
te realiseren. Als dat niet behaald wordt, vervalt het commitment van de zorgorganisaties.
De individuele overeenkomst (prestatiecontract) omvat twee delen:

Deel A: Realisatie van de zonne-energie-installaties binnen 6 maanden na opdracht. Deadline
is gelijk aan de deadline van de SDE+ najaar 2017.

Deel B: Leveringsprestatie gedurende 15 jaar na oplevering.
Bij vervreemding, wijziging, onderhoud en sloop van een locatie na plaatsing van zonne-energieinstallaties op basis van een individuele overeenkomst heeft het lid het recht Deel B te beëindigen.













Wat kopen we precies?
Werkende zonne-energie-installaties die bestaan uit zonnepanelen, draagconstructie,
omvormers en benodigde bekabeling, tot in de door nader te bepalen te leveren en monteren
onderverdeelkast. Er wordt uitgegaan van plaatsing van omvormers en onderverdeelkast in
een centrale dakopbouw.
Monitoring omvormers inclusief bijbehorende ICT
Het leveren van de gegarandeerde hoeveelheid stroom 15 jaar lang na oplevering
Alle benodigde producten en diensten om deze prestatie te borgen.
Alle benodigde producten en diensten om de prestatie online te monitoren voor de klant
Alle benodigde producten en diensten om de storingen en de afhandeling daarvan online te
monitoren voor de zorgorganisatie.
Het overdragen van het beheer en onderhoud en de monitoring van de zonne-energieinstallaties na de 15 jaar werkend in een goede condities ( conditiescore 3 conform NEN2767).
Mogelijkheid tot financieren van het geheel (levering en beheer/onderhoud).
Het coördineren van werkzaamheden en deze technisch en organisatorisch afstemmen met
het lid.
Het aan het lid aanleveren van een planning en bewaken dat eventuele deadlines voor
subsidie gehaald worden.
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Wat gebeurt er na het collectieve inkooptraject?
Overleg zal plaatsvinden met leverancier en tijdens een locatiebezoek over o.a.
locatiespecifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld:
- schaduw en dakobstakels
- geplande onderhoud/vervanging dakbedekking
- positie omvormers en onderverdeelkast
De zorgorganisatie zal hiervoor per locatie 1 persoon aanwijzen als aanspreekpunt.
Het maken van een locatiespecifiek legplan/integraal ontwerp waarin eventueel benodigde
veiligheidsvoorzieningen conform ARBO-eisen worden opgenomen.
Het bepalen van de door de zorgorganisatie gewenste opties/meerwerk in aanvulling op de
raamovereenkomst zoals bijvoorbeeld:
- het aanbrengen van eventuele overspanningsbeveiliging
- het aanleggen van de benodigde infrastructuur
- het leveren en monteren van een extra TV-scherm met systeemprestaties op locatie

Voorwaarden deelname
Leden hebben een verplichting tot afname van zonne-energie-installaties bij de leverancier waaraan
gegund wordt. Voorbehoud is daar waar de dakconstructie niet geschikt is voor plaatsing van zonneenergie-installaties (getoetst door een onafhankelijke derde) of als de financiering van zonne-energieinstallaties niet rond komt. Het niet toekennen van SDE+ beschikking is geen voorbehoud.
Bij het niet afnemen van de zonne-energie-installaties bij de geselecteerde leverancier is de
betreffende zorgorganisatie verantwoordelijk voor de mogelijke verslechtering van de condities voor
de andere deelnemende leden. Daarnaast wordt er een vergoeding van € 15,- per KW
gecommitteerde deelname gevraagd aan de zorgorganisatie, met een minimum van € 2.500 en een
maximum van €12.500, gerelateerd aan het gecommitteerde volume mede omdat Intrakoop de kosten
van het inkooptraject en de inhuur van de experts voor haar rekening neemt.

Informatie
Onderstaande informatie dient aangeleverd te worden aan de leverancier voor het ontwerpen van de
zonne-energie-installatie, uiterlijk 3 maanden voor de gewenste opleverdatum.
Daktekeningen met maatvoering:






hoogte dakvlakken i.v.m. schaduw
positie looppaden
aanwezige dakinstallaties / obstakels
aanwezige valbeveiliging
belastbaarheid per dakvlak in kg/m2

Plattegronden:




posities van stijgpunten en kabeltracés
positie van hoofdverdeelinrichting
inrichting hoofdverdeelruimte

E-tekeningen:



kastschema's hoofdverdeelinrichting
beschikbare vrije groepen en vermogens

Elektraverbruik



jaarverbruik (indien inkoop elektriciteit niet via Intrakoop gaat)
verbruiksprofiel ((indien inkoop elektriciteit niet via Intrakoop gaat)

