Energieflits 20:
Europese aanbesteding zonnepanelen
De Stuurgroep Energie Voor Scholen (EVS), het energie inkoopcollectief voor scholen in
Nederland, biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de Europese aanbesteding
zonnepanelen.
In het programma “20-20-2020” werkt EVS met partners en scholen aan de doelstelling
van 20% energiebesparing in 2020 t.o.v. het jaar 2000 waarbij van de benodigde energie
minimaal 20% duurzaam wordt opgewekt.
EVS is een collectief van ruim 6.000 schoolgebouwen en heeft vele mogelijkheden om de
doelstellingen van de schoolbesturen op dit gebied ook te helpen realiseren.
Eén van die doelstellingen is om juist scholen, waar toekomstige generaties worden
opgeleid en gevormd, zo duurzaam mogelijk te laten functioneren.
Overweegt u om zonnepanelen te gaan plaatsen? Echter er komt heel wat bij kijken. Hoe
gaat u het aanpakken met al die leveranciers, soorten panelen, terugverdienmodellen
etc.? Anders dan bij de inkoop van elektriciteit en aardgas, zijn er zaken afhankelijk van
de bouwkundige situatie en het individuele beleid van het schoolbestuur.
Bundel uw krachten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie!
EVS doet u graag een voorstel om uw schoolbestuur individueel te begeleiden bij de
Europese aanbesteding van zonnepanelen. Wanneer meerdere schoolbesturen zich
aanmelden, wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze samen te voegen om zo een
nog betere deal uit de markt te halen.
EVS voert 1x per half jaar een Europese aanbesteding uit en biedt u volledige begeleiding
van de Europese aanbesteding. Na de definitieve gunning wordt een raamovereenkomst
opgesteld tussen u en de winnende leverancier.
U dient er alleen zelf voor te zorgen dat er een technisch adviesrapport is opgesteld, met
daarin opgenomen hoeveel panelen in een bepaalde configuratie op de locatie(s)
geplaatst kunnen worden. Heeft u een dergelijke rapportage niet, dan kan EVS daar ook
voor zorgen.
Heeft u interesse?
Stuur dan een mail naar Karin Michgels. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het
maken van een afspraak met u en een technisch consultant.
Regelt u de energiezaken? Energie Voor Scholen nodigt u uit!
De laatste tijd zijn er veel personeelswisselingen geweest binnen schoolbesturen. Wilt u
persoonlijk kennismaken met Energie Voor Scholen? In februari en maart 2016
organiseren wij informatiebijeenkomsten. Hellemans Consultancy informeert u over de
werkwijze van het collectief, u maakt kennis met andere deelnemers en natuurlijk is er
ruimte voor uw vragen. U vindt op www.energievoorscholen.nl meer informatie.
U kunt voor wijzigingen in uw contractgegevens en al uw vragen op energiegebied
terecht bij Energie Voor Scholen. Wij zijn uw energiemanager.
Contactpersoon Karin Michgels 030-2255010, michgels@hellemansconsultancy.nl.
Namens de Stuurgroep Energie
Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO
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