Toelichting Uitvraag Groepsaankoop Zonnepanelen
Dit document is een toelichting op de ‘uitvraag zonnepanelen’ door Bleeve. Bleeve
organiseert vanuit het Regionaal Energieloket een groepsaankoop zonnepanelen in de
gemeente. De uitvraag is met zorg samengesteld door Bleeve en objectieve experts uit de
pv-panelen branche. Het doel van de uitvraag is tot een objectieve beslissing te komen over
het beste aanbod. Het aanbod wordt nadrukkelijk beoordeeld op prijs & kwaliteit.
Een aanbod van een leverancier wordt getoetst aan de hand van de volgende onderwerpen:
1. Kwaliteit van gekozen materiaal
2. Installateur & aanverwante zaken
3. Prijs
Er zal naar een aantal minimum criteria worden gekeken, een aanbod dat daar niet aan
voldoet zal niet in ogenschouw worden genomen. De leverancier houdt bij het aanbod
rekening met de gestelde eisen.
Uitgangspunten aanbod:
Voor deze actie zijn er een aantal uitgangspunten waar het aanbod aan moet voldoen
(minimum criteria):
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De leverancier levert een complete en aangesloten zonnepaneleninstallatie
Monokristallijn all-black paneel, minimaal 270 Wattpiek
Vermogensgarantie van 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar
Productgarantie panelen van minimaal 10 jaar
Zonnepanelenfabrikant bestaat 10 jaar of langer
Leverancier levert een zonnestroom installatie met een stringomvormer van een de
volgende top-tier fabrikanten: SMA, Steca, Fronius, ABB, Huawei, ZeverSolar,
Enphase, Kostal en Delta. Omvormer wordt beoordeel middels prijs/
kwaliteitsverhouding.
Leverancier levert de een optie (tegen meerprijs) voor een zonnestroom installtie met
top-tier optimizers of micro-omvormers (denk aan Solar Edge, Enphase of
gelijkwaardig product).
Productgarantie omvormer is minimaal 5 jaar.
Productgarantie montagemateriaal is minimaal 10 jaar.
Vast onderdeel van het adviestraject is een fysieke woningopname en adviesgesprek
met de klant. De leverancier kan maatwerk leveren daar waar gewenst.
De leverancier levert een werkende inzicht-module af voor de zonnestroomproductie
van de installatie, waarmee de klant de productie kan monitoren. Klant is
verantwoordelijk voor een WiFi/ LAN verbinding. Powerline of andere manier om
internetverbinding tot stand te brengen optioneel en tegen meerprijs.
De leverancier kan op zowel platte als schuine daken leveren. Maar behoudt zich wel
het recht om tegen uitzonderlijke daken nee te zeggen op basis van bijvoorbeeld
dakkwaliteit, ronde daken en/of schuine bitumen daken.
De leverancier denkt met de klant mee indien er een dakrenovatie op de radar staat
voor een aankomende jaren.
De leverancier is verantwoordelijk voor de stabiliteit van het PV-systeem.
De installatie dient bevestigd te worden volgens de richtlijnen van de fabrikant van de
montagematerialen en de geldende regels inzake windbelasting en belasting op
gebouwstructuur. De leverancier volgt hier de regels van de NEN 7250.
De leverancier geeft een opbrengstgarantie (kWh garantie) af voor het eerste jaar.
Indien deze opbrengst in de eerste 12 maanden niet wordt gerealiseerd, dan
compenseert de leverancier de klant voor het verschil in productie maal de geldende
kilowattuurprijs van €0,22.
De leverancier rekent maximaal 50% aanbetaling bij order.
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Leverancier heeft een uitvoeringscapaciteit voor de groepsaankoop van 10
installaties per week tijdens de uitvoeringsperiode van 10 weken. Leverancier wordt
uitgenodigd om lokaal de samenwerking op te zoeken met andere lokale
installateurs/leveranciers om als consortium een aanbod indienen. In het consortium
wordt 1 aanbod gedragen door meerdere partijen, waarvan 1 partij de lead heeft en
eindverantwoordelijkheid heeft.
Leverancier is in bezit van KvINL(SEI)/Sterkin erkenning elektrotechniek en/of
zonnestroom.
Leverancier werkt altijd en zonder uitzondering volgens de geldende
veiligheidsnormen en reserveert voldoende budget voor adequate
veiligheidsmaatregelen zoals stijgers en dakrandbeveiliging (uitgangspunt is
minimaal €75,- per klus).
Leverancier werkt in de uitvoering met een vaste schil van installateurs in bezit van
het VCA certificaat. Uitvoering wordt uitgevoerd door maximaal één laag aan
onderaannemers. Leverancier heeft een aantoonbare track-record met deze schil
aan onderaannemers. Extra tussenschakels (onderaannemers met
onderaannemers) zijn dus niet toegestaan.
Leverancier levert minimaal 18 maanden volledige installatiegarantie op de PVinstallatie en aanverwante zaken.
Leverancier heeft minimaal een medewerker in dienst verantwoordelijk voor de
backoffice en een goede after-sale dienstverlening.
Leverancier heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal €500.000
per incident.
Leverancier heeft een Construction All Risk verzekering (CAR) van minimaal
€500.000 per incident.
Leverancier is reeds of wordt voorafgaand op de actie aangesloten als partner op het
Bleeve platform (meer info: bleeve.nl/voor-bedrijven).
Leverancier houdt in haar prijsopgave rekening met de commissie voor Bleeve voor
het organiseren van de actie. De commissie is 3,5% op de totale omzet (exclusief
BTW) die uit de actie voortvloeit.
Leverancier is aanwezig op de informatieavond(en) voor bewoners. Zij zijn aanwezig
met minimaal 2 personen om zichzelf te presenteren zullen een marktkraam
verzorgen met informatie & promotiemateriaal.

In de beoordeling worden de volgende aspecten meegenomen:
1. Kwaliteit materiaal
We beoordelen de kwaliteit van de aangeboden zonnepaneleninstallatie op de volgende
onderdelen:
● De (technische) prestaties en kenmerken van panelen
o Productspecificaties panelen
o Vermogensgarantie
o MCS keurmerk
o TuV keurmerk
o Go Solar California ranking
(http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/equipment/pv_modules.php )
o IEC 61215
● De fabrikant van de panelen
o Ranking op de SVTC lijst (http://www.solarscorecard.com/2015/2015SVTC-Solar-Scorecard.pdf
o Altman Z-score
o Bloomberg
o Oprichtingsjaar fabrikant
● De omvormer

●

o Productspecificaties
o Fabrikant
o Fabrieksgarantie
Het montagemateriaal

2. Installateur & aanverwante zaken
We beoordelen de leverancier op de volgende aspecten:
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Jaren werkervaring
Aantal aantoonbaar uitgevoerde zonnestroominstallaties in 2016
Team: Adviseurs, Backoffice, Installateurs & Elektricien
KvINL of Sterkin erkenning Zonnestroom en/of Elektrotechniek
VCA certificering
Garantievoorwaarden
Ontwerp methode voor zonnepaneelinstallaties
Service & After sales dienstverlening
Financiele stabiliteit

3. Prijs
We beoordelen het aanbod op de kwaliteit en dat wordt afgezet tegen de aangeboden prijs.
Het is nadrukkelijk dus geen veiling waar gekozen wordt voor de laagste prijs. Het is
nadrukkelijk ook een vereiste dat er geen bodemprijs uit rolt waardoor veiligheid en goede
installatie in het gedrang komen. Doel is een scherpe prijs/kwaliteit in de actie te
bewerkstelligen.
Voor vragen over deze uitvraag, bel ons gerust!
Contactpersoon Groepsaankoop:
Thorben Meijer
085 016 0210
thorben@bleeve.nl

Tweede contactpersoon:
Reinier Schneider
085 016 0210
reinier@bleeve.nl

