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In dit nummer
>> Rijksgebouwendienst ondertekent
gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’
>> 	Transparantie bij waarderingen
>> Rijksgebouwendienst opent alle inschrijfstukken

Rijksgebouwendienst ondertekent
gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’
Recentelijk ondertekende de Rijksgebouwendienst de
gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. Daarmee
wil de Rijksgebouwendienst twee doelstellingen
bereiken. Allereerst wil zij helderheid geven over de
specifieke kenmerken van het publieke opdrachtgeverschap. Daarnaast wil de Rijksgebouwendienst een
betrouwbare en integere opdrachtgever zijn, met respect
voor de rol en positie van de (potentiële) opdrachtgever.
Deze gedragscode heeft voor de installateurs beslist
voordelen, met name bij klachten. Want de Rijksgebouwendienst heeft nu een centraal meldpunt geopend
waar opdrachtnemers met opmerkingen en klachten
terecht kunnen. Dat betekent dat installateurs nu over
de mogelijkheid beschikken om hun klacht toch serieus
behandeld te krijgen, mocht de verantwoordelijke
projectmanager, of de projectmanager van de Rijksgebouwendienst, niet of niet afdoende op de klacht ingaan.

Alternatief

Meldpunt Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft al eerder een centraal
meldpunt voor klachten geopend. Recentelijk
heeft SMI zich tot dit meldpunt gewend met een
klacht over een aanbesteding. Onze ervaringen
zijn zeer positief, want naar aanleiding van
deze klacht heeft Rijkswaterstaat besloten de
betreffende aanbesteding op te schorten en het
bestek te verbeteren.

De opening van dit meldpunt is dus goed nieuws. Want in
het verleden dienden installateurs vrijwel altijd naar de
rechter te stappen om wijzigingen in een aanbesteding af
te dwingen. Nu is er een alternatief voor de tussenkomst
van de rechter. Positief is ook dat de Rijksgebouwendienst signalen vanuit de markt heeft opgepakt. Bundeling van krachten vanuit de installatiebranche werpt dus
zijn vruchten af, op voorwaarde uiteraard dat we tijdig
aan de bel trekken.
Wenst u meer informatie over het meldpunt van
de Rijksgebouwendienst? Neem dan contact
met ons op, tel. 079 325 06 50.

SMI mail
Transparantie bij waarderingen
Bij de waardering van selectie-eisen laat de transparantie
regelmatig te wensen over. Het gaat daarbij om zaken
die verplicht moeten worden opgegeven, zoals onder
andere bedrijfsgrootte, solvabiliteit, liquiditeitsratio’s,
orderportefeuille en kwaliteitsplan. De leidraad vermeldt
echter niet hoe die zaken gewaardeerd worden. Zo
worden bijvoorbeeld de criteria waaraan voldaan dient te
worden, niet vermeld. Denk hierbij aan een ondergrens
voor solvabiliteit. Ook kan het voorkomen dat niet wordt
uitgelegd wat de opdrachtgever als optimaal waardeert en
wat hij als minimum eisen stelt. De vermelding dat er aan
de waardering punten worden toegekend op een schaal
van 1 tot 10 volstaat niet. Er moet namelijk ook uitgelegd
worden op welke wijze de punten worden toegekend.
Transparantie is daarbij essentieel, zowel wat betreft de
uitleg als wat betreft de toekenning. De aanbesteder is dat
ook verplicht gezien zijn motiveringsplicht.

Twee voorbeelden ter verduidelijking
Voorbeeld 1
Niet helder:
Wel helder is:
Meer dan 0,4:
0,3 tot 0,4:
0,2 tot 0,3:
0,1 tot 0,2:

Opgave solvabiliteit
Solvabiliteit
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

Voorbeeld 2
Niet helder:

Opgave Orderportefeuille, waarbij
1-10 punten worden toegekend
Wel helder:
Orderportefeuille
0-50% gevuld:
3 punten
51% - 70% gevuld:
4 punten
71% tot 100% gevuld: 2 punten

Rijksgebouwendienst opent alle inschrijfenveloppen
De Rijksgebouwendienst heeft onlangs aangekondigd
dat zij gedurende zes maanden bij aanbestedingen alle
ingediende begrotingen analyseert op onregelmatigheden. Deze maatregel is genomen omdat er vermoedens
bestaan dat het maken van verboden prijsafspraken nog
steeds geen verleden tijd is.
Het openen van de enveloppen is als beleidsregel
ingevoerd na de parlementaire enquête en opgenomen
in het ARW 2005. Tot nu toe analyseerde de Rijksgebouwendienst echter alleen de inschrijving van de
winnende inschrijver. Met deze nieuwe maatregel zal de
Rijksgebouwendienst nu de begrotingen analyseren van
álle inschrijvers.

Risico
In principe kunnen wij ons vinden in deze maatregel, want
de aanwezigheid van de begrotingsstukken vormt een
bewijs dat de inschrijving op juiste wijze tot stand is gekomen. Toch kleeft er een nadelig effect aan deze maatregel.
De Rijksgebouwendienst heeft bij bestudering van de
andere inschrijvingen immers inzage in (extra) informatie.
Daarmee ontstaat het risico dat de Rijksgebouwendienst
deze informatie gebruikt om de winnende inschrijver in
staat te stellen, of zelfs te dwingen, bepaalde veranderingen of besparingen door te voeren. Het is dus zaak dat u
als winnende installateur alert blijft. Mocht blijken dat de
Rijksgebouwendienst inderdaad de kennis uit bestudering
van andere inschrijvingen wil gebruiken om bepaalde
zaken te veranderen, neem dan meteen contact met ons
op. Dan kunnen we direct actie ondernemen.
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