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Agenda

• 1.    Algemeen

 

• 2.    Uitgangspunten

 

• 3. Welke aanbestedingsprocedure?

 

• 4. Wijzigingen aanbestedingsprocedure

 

• 5. Klachtenregeling



1.    Algemeen
 

• Wetgevingspakket
 

• Aanbestedingswet
 

• Aanbestedingsbesluit

- Gids Proportionaliteit (comply or explain)

- ARW 2012

- Model Eigen Verklaring
 

• Aanvullend beleid

- Richtsnoer Leveringen en Diensten

- Klachtenregeling Aanbesteden



Algemeen

• MKB-lobby

 

• Proportionaliteit

 

• Eisen, voorwaarden en criteria: “in redelijke verhouding tot voorwerp
opdracht”

 

• Meer regels voor aanbesteders



Algemeen

• Gids Proportiontaliteit

 

• 21 voorschriften

 

• Status overige tekst?

 

• “Comply or explain”

 

• Doelmatigheid en rechtmatigheid



2. Uitgangspunten (Hst. 1.2.1 AW)

• Geldend voor alle overheidsopdrachten, dus:

 

- ook voor lagere overheden

- ook voor onderdrempelige opdrachten

- beleidsvrijheid lagere overheden ingeperkt



Objectieve criteria (art. 1.4)

• Obv objectieve criteria bepalen:

 

- wijze tot stand brengen overeenkomst

- welke ondernemers worden toegelaten tot aanbesteding

- desgewenst motivering hiervan verstrekken



Clusterverbod

• TaxiPro 19 maart 2013:

 

•     “Het risico van grote contracten en percelen is volgens KNV dat de
regionale en lokale taxibedrijven langzamerhand zullen verdwijnen.”

 

• Art. 1.5 AW: opdrachten niet onnodig samenvoegen

• Bij samenvoegen: motiveren in aanbestedingsstukken



Clusterverbod

• Art. 1.5 AW: bij samenvoegen acht slaan op:

 

- samenstelling relevante markt en invloed samenvoeging op
toegang voldoende MKB’ers

- organisatorische gevolgen en risico’s samenvoeging

- mate samenhang opdrachten



Clusterverbod

• Gids Proportionaliteit (3.3.1)

 

• Niet clusteren, tenzij:

 

- logisch samenhangende onlosmakelijk verbonden
onderdelen

- positie MKB zorgvuldig geanalyseerd en afgewogen, en

- ABD kan noodzaak tot clusteren deugdelijk motiveren



Clusterverbod

• Concreet:

 

• leerlingenvervoer en WMO-vervoer

• meerdere gemeenten



Opdelinggebod (1.5 lid 3 AW)

• Opdrachten verplicht opdelen in meerdere percelen

• Tenzij “niet passend”

• Bij niet-opdeling: motiveren in aanbestedingsstukken



 

• Tip:

 

• Ook bestek opvragen van “te” grote opdracht



3. Welke aanbestedingsprocedure?

• Gids Proportionaliteit (3.4)

• Per opdracht bezien welke aanbestedingsprocedure geschikt en
proportioneel is, gelet op in ieder geval (voorschrift 3.4.a):

•     a. omvang

•     b.    transactiekosten

•     c.    aantal potentiële inschrijvers

•     d.    gewenst eindresultaat

•     e.    complexiteit

•     f.    type opdracht en karakter markt

• Status verbindend?



Welke aanbestedingsprocedure?

 
 

 

 
 
 
 
 

• NB: duidelijk grensoverschrijdend belang kan eerder aan de orde zijn!



Welke aanbestedingsprocedure?

 
 

 

 
 
 
 
 

• NB: duidelijk grensoverschrijdend belang kan eerder aan de orde zijn!



4. Wijzigingen aanbestedingsprocedure

• Algemeen

 

• Aankondigingen via TenderNed (1.18)

• Aanbestedingsstukken kosteloos verstrekken (1.21)

• Vertrouwelijke inlichtingen  (2.53 lid 3)

• Alcateltermijn 20 i.p.v. 15 dagen (2.127)



Geschiktheidseisen

• Model Eigen Verklaring verplicht, ook bij niet EU-abs

 

• Gedragsverklaring Aanbesteden (1.20 en hoofdstuk 4)

 

 

• Voorschriften:

• Geschiktheidseisen: daadwerkelijke risico’s opdracht / gewenste
competentie(s)

 

• Geen hogere eisen aan combinaties    



Financieel/economische draagkracht

• AW, art. 2.90:

• Geen omzeteisen, tenzij motivering met zwaarwegende argumenten,
dan max. 300% opdrachtwaarde

 

• Gids Proportionaliteit:

 

 

 

• Terughoudende toepassing ratio’s

• Totale omzet i.p.v. specifieke omzet



Financieel/economische draagkracht

• Accountantsverklaring (bewijsmiddel)

 

•     Voorschriften:    - Pas indienen na mededeling g-beslissing              
         - Kleine ondernemingen: beoordelings- of        

•                             samenstellingsverklaring volstaat

•                     - Geen aparte deelverklaringen accountant

 

• Bij consolidatie: geconsolideerde jaarstukken voldoende, garantie
moeder dan wel redelijk



Technische bekwaamheid

• Referenties

•     Voorschriften: -    Kerncompetenties conform gewenste                  
         ervaring op essentiële punten opdracht                                -  
 Max. één referentie per kerncompetentie,                        max. 60%
van de opdracht

• Glijdende schaal (per opdracht bezien of eisen aan begin/einde schaal
reëel zijn):



Gunningscriteria

• EMVI in beginsel verplicht

• Bij afwijking (laagste prijs): motiveren



Contractvoorwaarden

• NB: nieuw in aanbestedingsrecht!

 

• Voorheen: ADB dicteert het contract

 

• Nu: contractsvoorwaarden in redelijke verhouding tot de opdracht

 

• Dus: geen dictaat meer

 

•     Voorschrift:    - ABD geeft kans tot doen suggesties afwijkingen

•                   contractsvoorwaarden



Contractvoorwaarden

• Marktanalyse

 

• Contract toespitsen op aard van de opdracht / de markt

 

• Voorafgaande analyse door ABD

 

• In de markt gebruikelijke bepalingen

 

• Wenselijkheid van afwijking van wettelijk stelsel ten nadele van
inschrijver



Contractvoorwaarden

• Niet proportioneel, opties?

•

• Aanbestedingsfase / contractfase

 

• Vragen stellen NvI

•     Voorschrift:    - ABD moet mogelijkheid bieden suggesties/wijzingen

 

• Klachtenregeling

 

• Voorzieningenrechter (toetsing?)



5. Klachtenregeling

• Nieuwe optie in plaats van kort geding?

•

• Eerst klacht bij aanbesteder

• Daarna bij Commissie van Aanbestedingsexperts, tenzij kort geding

 

• Veelheid aan onderwerpen. Zelfs ondoelmatig aanbesteden.

• Door (potentiële) inschrijvers, onderaannemers, brancheorganisaties

 

• Advies niet bindend



Samenvatting

• Nieuwe AW houdt meer rekening met belangen inschrijvers, met name
MKB

 

• Meer regels voor aanbesteders

 

• Veel “zachte” regels

 

• Proportionaliteit als nieuwe pijler



Aanbevelingen

• 1.    Voor inschrijvers: neem geen genoegen met een aanbesteding die
inschrijven voor u onmogelijk maakt

 

• 2.    Voor aanbesteders: motiveer uw keuzes in het bestek

 

• 3.    Voor beide: de aanbestedingsregels zijn ook van belang voor de
uitvoeringsfase (inhoud contract)



 

• Vragen?



 

• HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

 

• EN GRAAG TOT ZIENS!
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