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IN DIT NUMMER
>> Aanmelding schouw: onredelijke planning
niet acceptabel
>>		Aankondiging congres ‘De toekomst van EMVI’
>> Workshop Aanbestedingswet op 1 oktober

Aanmelding schouw:
onredelijke planning niet acceptabel
Aanbestedende diensten hanteren soms een al te strakke
planning. Dat blijkt uit een praktijkvoorbeeld, waarbij de
aanmeldtermijn voor een schouw onacceptabel kort is.
Deze casus maakt allereerst duidelijk dat aanbesteders
redelijke termijnen moeten stellen. Installateurs die
willen inschrijven, moeten geen te korte termijnen
accepteren. Tot slot leert dit voorbeeld: schakel op tijd
SMI in, wij nemen meteen actie in uw belang en dat helpt!

De casus
• Op maandagavond publiceert een gemeente op
Tendernet de aanbesteding voor een gecombineerd
E- en W-onderhoudscontract.
• Op dinsdagmorgen ontvangen installateurs hiervan een
notificatie.
• De daaropvolgende maandag om 12.00 uur sluit de
aanmeldtermijn voor de enige schouw, die drie dagen
later op donderdag plaatsvindt.

Geïnteresseerde installateurs moeten dus in nog geen vier
werkdagen bepalen of zij wel of niet aan de slag gaan met
deze aanbesteding. Binnen deze termijn moeten zij ook
bekijken wie zij kunnen vrijmaken voor de schouw, binnen
hun eigen installatiebedrijf, maar mogelijk ook bij de
onderaannemer(s).
Een installateur meldt zich op de maandagmiddag niet om
12.00, maar om 13.00 uur aan voor de schouw en wordt
afgewezen. Bellen en mailen met de aanbesteder helpen
niet. “Te laat is te laat”, luidt het antwoord.

SMI neemt actie
De installateur laat het er niet bij zitten: nog dezelfde
maandagmiddag neemt hij contact op met SMI. Op dinsdagochtend ontvangt de aanbestedende partij een e-mail
van SMI met het dringende verzoek de aanmeldtermijn
voor de schouw te verlengen. Enkele uren later krijgen wij
het bericht dat de aanmeldtermijn wordt verlengd conform
ons verzoek.

De beste of de snelste?
De termijn tussen het moment van publiceren en het
moment van aanmelden is in deze casus disproportioneel
kort. Dat leidt tot praktische problemen voor de installateur. Bovendien is de aanbestedende gemeente hierbij
ook niet gebaat: willen zij de opdracht aan de beste partij
gunnen, of aan de snelste?
De installateur kan dus toch bij de schouw aanwezig
zijn en dat is van wezenlijk belang. Allereerst omdat het
waardevolle informatie biedt als input voor de inschrijving.
Daarnaast komt hij op die manier te weten wie de andere
geïnteresseerde partijen zijn.

SMI mail
Workshop Aanbestedingswet
op 1 oktober
SMI organiseert een nieuwe workshop Aanbestedingswet. Tal van
vragen komen aan de orde: waar loopt u als inschrijver tegen aan en
wat zijn de ervaringen. Ook is er aandacht voor de nieuwe Europese
richtlijnen.
Aan de orde komen:
• De Gids Proportionaliteit
• EMVI - gunning
• Het lage prijspeil
• De klachtenregeling en de
Commissie van Aanbestedingsexperts

Tijdens de lunch kunt u
kennismaken met de docent en
de medecursisten.

Waar?
De workshop vindt plaats bij
UNETO-VNI, Bredewater 20 te
Zoetermeer.

Voor wie?
SMI organiseert deze workshop
speciaal voor leden van UNETOVNI en hun medewerkers, die
dagelijks te maken hebben met
(Europese) aanbestedingen,
zoals directieleden, vestigingsmanagers, calculators en
acquisitiemedewerkers.

Wanneer?
Donderdag 1 oktober 2015
van 12.30-16.30 uur.
Inloop met lunch vanaf 12.30
uur, aanvang workshop om
13.00 uur.

Kosten?
125 euro per persoon. Dat is
inclusief lunch en exclusief btw.

Aanmelden en bevestiging
U kunt zich aanmelden via
de aanmeldpagina van deze
workshop.

AANMELDEN
Voor meer informatie kunt u
mailen naar info@smiweb.nl of
bellen: 079 325 77 62.

Aankondiging
Congres
‘De toekomst
van EMVI’
Op dinsdagmiddag 24 november
2015 organiseert SMI in samenwerking met het Aanbestedingsinstituut het congres ‘De Toekomst
van EMVI’. Dit congres vindt plaats
in het Bouwhuis te Zoetermeer.
Marktpartijen en aanbestedende
partijen zijn van harte welkom.
Tijdens het congres staat een
aantal onderwerpen centraal:
• EMVI en transactiekosten (hoge
kosten voor de inschrijver en de
aanbesteder);
• EMVI en duurzaamheid (SROI,
MVO, duurzaam inkopen, etc.);
• EMVI en kennis bij de aanbesteder (van de markt en het
aanbestedingsproces).
Wilt u erbij zijn, meld u dan snel
aan. Het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar info@smiweb.nl.
Bellen kan ook, tel. 079 325 77 62.
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