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Even voorstellen: nieuw SMI team
Sinds kort is Laurens de Vrijer uw aanspreekpunt bij SMI. Hij beantwoordt
al uw vragen over aanbestedingen. Hij heeft deze taken overgenomen van
Margreet van Deurzen. Zij heeft alle SMI-taken van Pieter van den Eijnden
overgenomen en is binnen UNETO-VNI aangesteld als hoofd van de nieuwe
afdeling Werkgever en Ondernemer waaronder SMI valt. Deze wijziging is
mede bedoeld om de diensten en activiteiten van SMI verder te versterken.
Margreet van Deurzen is verantwoordelijk voor alle activiteiten van
SMI en van de nieuwe afdeling. Uw
aanspreekpunt voor al uw vragen
over aanbestedingen is nu Laurens
de Vrijer, die ook economisch/financiële zaken onder zijn hoede heeft.
Teamassistente Marieke Mulder
zorgt voor de nodige ondersteuning.
Samen blijven zij zich inzetten
om de aanbestedingspraktijk
doelmatiger te maken en te streven

naar evenwichtige, objectieve en
transparante vraag- en aanbodverhoudingen bij aanbestedingen van
installatietechnische werken. Pieter
van den Eijnden is aangesteld als
hoofd afdeling Ledenzaken binnen
UNETO-VNI.

Onze diensten:
• wij beantwoorden al u vragen over
aanbestedingen;
• wij beoordelen aanbestedingen;

V.l.n.r. Laurens de Vrijer, Margreet van Deurzen en Marieke Mulder

• wij ondersteunen u bij lopende
aanbestedingen en nemen zo
nodig voor u contact op met
opdrachtgevers;
• wij streven naar verdere verbetering van de aanbestedingspraktijk;
• wij houden u op de hoogte van
nieuws en ontwikkelingen op het
gebied van aanbestedingen op
www.smiweb.nl en in SMImail;
• wij geven workshops over
aanbestedingen;
• wij dienen klachten in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Heeft u behoefte aan ondersteuning,
neem dan contact op met Laurens
de Vrijer, tel. 079 - 323 77 62,
info@smiweb.nl.

SMI mail
SMI in het gelijk gesteld over onnodig samenvoegen
Betere toegang tot aanbestedingen voor het MKB: dat is één van de doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet. Het is dan ook niet de bedoeling dat
verschillende opdrachten worden samengevoegd tot één grote opdracht waarbij even grote referentie-eisen worden gesteld. Toen SMI vaststelde dat dat wel
gebeurde, diende zij een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Met succes: de commissie stelde SMI in het gelijk. Daarmee is duidelijk dat
de commissie het belang van het MKB hoog acht en het samenvoegen van
opdrachten een middel is waarmee aanbestedende diensten het zich makkelijk
kunnen maken.

het onderzoek waarop zij zich
beriepen. Ook bleek uit de stukken
dat vanwege de grote onderlinge
verschillen zowel de aanbesteder als
de opdrachtnemer geen synergievoordelen konden behalen, niet bij
de aanbesteding en ook niet bij de
uitvoering van de opdracht.

Signaal
Het betreft een aanbesteding van
enkele gemeenten en één provincie,
waarbij het onderhoud aan de
openbare verlichting werd samen
gevoegd tot één grote opdracht. SMI
constateerde dat dit niet conform de
nieuwe aanbestedingswet was en
nam contact op met de aanbesteder.
In een reactie wees de aanbesteder
erop dat onderzoek onder het MKB
had uitgewezen dat het samenvoegen van de opdracht niet zou
leiden tot uitsluiting van het MKB.
Bovendien zou het samenvoegen
synergievoordelen opleveren voor de
betrokken aanbestedende partijen,

ondanks de onderlinge verschillen
in onder andere werkwijzen, soorten
netwerken en materialen. SMI was
het hiermee niet eens en diende een
officiële klacht in bij de Commissie
van Aanbestedingsexperts. SMI werd
in het gelijk gesteld.

Onderbouwing
Met deze uitspraak benadrukt de
commissie dat de aanbesteder
het samenvoegen van opdrachten
deugdelijk dient te onderbouwen. In
deze casus bleek dat niet het geval.
Allereerst gaven de aanbestedende
partijen geen inzicht in de aard van

Ook al had het advies van de commissie geen invloed meer op deze
aanbesteding, het is wel een belangrijk signaal. Allereerst voor de andere
aanbestedende diensten: zij dienen
bij het samenvoegen van opdrachten
voor een goede motivering te zorgen.
Daarnaast is het belangrijk signaal
voor u: wordt u geconfronteerd
met het onnodig samenvoegen van
opdrachten, neem dan tijdig met
ons contact op. Hoe eerder we bij
het aanbestedingstraject worden
betrokken, hoe groter de kans dat w
 ij
kunnen bijsturen voordat de opdracht
wordt gegund.

SMI in de pers
SMI heeft eind vorig jaar in de pers
de aandacht gevestigd op het problematisch lage prijspeil in de bouw- en
installatiemarkt. Het is schadelijk
voor de sector en voor de installatiebedrijven die inschrijven op
aanbestedingen. Aandacht in de pers
legt de vinger op de zere plek, maar
kan het probleem niet oplossen. Het
is zaak dat alle partijen - inschrijvers
en aanbesteders – meewerken om
het tij te keren.

Het artikel is in Cobouw
verschenen. Klik op de
afbeelding om het artikel
te lezen.
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