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Aanbestedingsmonitor: prijsverval installatiebranche zet door
Bureau Deerns houdt al jaren bij hoe de prijzen in de installatiemarkt zich ontwikkelen.
De grafiek laat duidelijk zien dat de huidige
prijstrend sterk dalend is. Op dit moment
zijn de prijzen gedaald tot vijftien procent
onder de directiebegroting. Vooral de
snelheid waarmee de daling zich voortzet,
is opvallend. Een deel van de prijsverlaging
kan wellicht gecompenseerd worden door
lagere inkoopprijzen en kostenbesparingen.
Per saldo is te verwachten dat de prijsdaling
de komende drie jaar wel degelijk effect
heeft op de winstgevendheid van bedrijven
in de installatiebranche.

Installatietechniek
Aanbestedingsresultaten ten opzichte van directiebegroting - gemiddeld per kwartaal
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Bron: Deerns Raadgevende Adviseurs, Rijswijk

Uit de praktijk: de status van preferred supplier
Bij SMI kwam onlangs een melding over een interessant
voorval uit de aanbestedingspraktijk binnen. Een opdrachtgever onderhandelt over nieuwe overeenkomsten
voor 2010 met een groot concern, waarmee zij al eerder
zaken heeft gedaan. Daarbij vraagt de opdrachtgever
het bedrijf een zogenaamde ‘signing fee’ te betalen. Die
bestaat uit een bijdrage van enkele tienduizenden euro’s
én een percentage van de omzet van het afgelopen jaar.
In ruil voor de signing fee krijgt het bedrijf de status van
‘preferred supplier’.
Wat de status van preferred supplier precies inhoudt,
blijft echter onduidelijk. De opdrachtgever vraagt namelijk ook offertes aan bij bedrijven zonder deze status.
Mocht een preferred supplier daarbij niet de laagste
aanbieding hebben, dan krijgt hij de mogelijkheid om
zijn bod aan te passen. Uit de praktijk van de afgelopen
jaren blijkt echter dat een positie als ‘preferred supplier’
weinig voordeel brengt. Terecht stellen enkele bedrijven

daarom de vraag of een dergelijke inkoopstrategie
geoorloofd is.

Contractvrijheid
SMI heeft contact gezocht met de betreffende
opdrachtgever en benadrukt dat deze inkoopmethode door de markt ervaren wordt als een vorm van
leuren. Private partijen hebben weliswaar een grote
mate van contractvrijheid, maar altijd binnen de
grenzen van redelijkheid en billijkheid. De opdrachtgever gaf aan deze inkoopstrategie te hanteren om
het aantal toeleveranciers beperkt te houden. Het
bedrijf is niet van plan haar strategie te wijzigen.
Het is dus aan bedrijven zelf om te bepalen of zij aan
dergelijke inkooppraktijken willen meedoen.
Heeft u ook zo’n voorval in de aanbestedingspraktijk
meegemaakt? Laat het ons weten!
Neem contact op met Pieter van den Eijnden,
079- 3237762, info@smiweb.nl.

SMI mail
Nog geen workshops geboekt?
Ook in 2010 verzorgen wij speciaal voor UNETO-VNI-leden
in company workshops aanbesteden en UAV/TI. Heeft
u nog geen workshop geboekt voor uw projectleiders,
calculators en commercieel verantwoordelijken?

Kijk dan voor uitgebreide informatie op www.cursusloket.nl
onder management en organisatie. U kunt ook contact
opnemen met Margreet van Deurzen, 079 - 3237762,
m.vandeurzen@uneto-vni.nl.

Nieuwe Europese drempelbedragen
Elke twee jaar worden nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen vastgesteld. Alle opdrachten met een waarde
boven deze bedragen, moeten volgens de
Europese regels worden aanbesteed.
Deze bedragen in euro’s worden afgestemd
op de afgesproken waarde in SDR’s. Dat zijn
de zogenaamde ‘Special Drawing Rights’,
een gewogen waarde van verschillende
valuta’s. Vanwege de aanhoudende sterke
positie van de euro ten opzichte van deze
SDR, zijn de drempelbedragen voor de
komende twee jaar naar beneden bijgesteld.
Van 1 januari 2010 tot en met 31 december
2011 gelden de drempelbedragen zoals
hiernaast vermeld.

Drempelbedragen Europees aanbesteden
Type aanbesteding

Drempelbedrag
(excl. BTW)

Werken
• Alle aanbestedende diensten

€ 4.845.000

Leveringen
• Centrale overheid*

€

125.000

• Overige aanbestedende diensten

€

193.000

Diensten
• Centrale overheid

€

125.000

• Overige aanbestedende diensten

€

193.000

€

387.000

Leveringen en diensten
• aanbestedende diensten in de speciale sector
(‘nutsbedrijven’)

* De centrale overheid bestaat uit de rijksoverheid en haar diverse onderdelen.
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