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Nieuwe aanbestedingswet verworpen
Begin juli jl. heeft de Eerste Kamer de nieuwe aanbestedingswet verworpen. Het belangrijkste argument om deze
nieuwe wet af te wijzen, was de ingewikkeldheid van de
nieuwe wetgeving. Daardoor zou de bureaucratie alleen
maar toenemen. Bovendien zouden de procedures
niet afnemen, met als gevolg dat vooral
aanbestedingsadvocaten hun voordeel ermee zouden kunnen behalen.
Toch zou deze nieuwe aanbestedingswet

ook voordelen hebben gebracht. Allereerst zou de gehele
overheid bij aanbestedingen dezelfde regels
hanteren. Ook zou duidelijker vastgelegd
worden welke eisen opdrachtgevers mogen
stellen bij selecties (proportionaliteit).
Helaas wordt de regelgeving voor installateurs dus voorlopig niet beter of eenvoudiger.
Hoe men in Den Haag de nieuwe wet gaat
vormgeven, is nog niet bekend.

‘Varianten’ of ‘alternatieven’?
Veel opdrachtgevers worstelen nog met het gebruik van
de begrippen ‘varianten’ en ‘alternatieven’. Deze termen
leiden dan ook regelmatig tot misverstanden. Voor de
goede orde zetten we één en ander op een rij.

Verschil bestaat niet meer
In de ‘oude’ (UAR) terminologie was een ‘alternatief’
een voorstel van de aanbieder voor een afwijkende
oplossing. Een ‘variant’ was een andere besteksoplossing opgesteld door de aanbesteder. In de huidige
aanbestedingsregelgeving bestaat dit verschil niet meer
en worden beide ‘varianten’ genoemd.

Uitdrukkelijk verzoek
In de huidige regelgeving geldt dat de inschrijver
uitsluitend een variant kan indienen, als de aanbesteder
in de aankondiging uitdrukkelijk aangeeft dat varianten
zijn toegestaan. Het kan ook voorkomen dat de aanbe-

steder zelf een variant opstelt en aan de inschrijvers
expliciet vraagt om deze uit te werken. In ieder geval
is de aanbesteder verplicht een aantal minimumeisen
te formuleren waaraan varianten moeten voldoen.
De inschrijvers dienen voor iedere variant een ander
inschrijfformulier te gebruiken. En wanneer de aanbesteder om varianten vraagt, is gunning alleen mogelijk op de
‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi) en niet
op de laagste prijs!

Gelijkwaardige fabrikaten
Tot slot, ‘varianten’ en ‘gelijkwaardige fabrikaten’
worden ook vaak met elkaar verward. Gelijkwaardige
fabrikaten betekent niet hetzelfde als varianten. Een
gelijkwaardig fabrikaat hoeft dus niet uitdrukkelijk te
worden toegestaan. U kunt altijd met een gelijkwaardig
fabrikaat inschrijven, zolang u de gelijkwaardigheid kunt
aantonen.
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Onevenwichtige bestekvoorwaarden:
boetes en garantiebepalingen bij Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft aangekondigd de boetes en
garantiebepalingen in haar standaardcontracten te
verlagen tot 10% van de aanneemsom. Dat is goed
nieuws, want ongelimiteerde boetes en niet te dekken
garanties zijn niet te dragen door marktpartijen. Positief

is ook dat Rijkswaterstaat de klachten van inschrijvers
hierover serieus genomen heeft. Andere overheidsaanbesteders kunnen daar een voorbeeld aan nemen, zodat de
evenwichtigheid van dit soort bepalingen in bestekken
weer terugkomt.

Cursusagenda

Workshop UAV en praktijkcursus Aanbesteden
Workshop UAV

Praktijkcursus Aanbesteden

Op donderdag 2 oktober organiseren we een workshop
UAV . De workshop is bedoeld voor projectleiders en
managers die bij de uitvoeringsfase van projecten of de
contractuele zaken betrokken zijn. Aan de orde komen
de meest voorkomende problemen die zich tijdens de
uitvoering voor kunnen doen, zoals:
> bestekstukken en de valkuilen;
> waarschuwingsplicht;
> diverse partijen in de bouw;
> meer- en minderwerk;
> schorsing, beëindiging, oplevering;
> termijnverlenging;
> aansprakelijkheid.
Met de kennis uit deze workshop kunt u slagvaardig
handelen en kunnen problemen worden opgelost.

Op donderdag 30 oktober 2008 vindt weer een praktijkcursus Aanbesteden plaats. Deze cursus die wegens succes
wordt herhaald, heeft veel te bieden. Het is immers een op
de praktijk gerichte workshop, die praktische handvatten
biedt aan onder andere commerciële managers, calculators
en projectleiders. De cursisten gaan naar huis met kennis
die zij direct kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. Zij
krijgen antwoord op onder andere de volgende vragen:
> Met welke eisen kan ik tijdens een aanbesteding wel/
niet akkoord gaan?
> Wat mogen aanbesteders wel/niet vragen?
> Wat moet ik bij aanbesteder wel/niet kenbaar maken?
> Wat is mijn positie na een aanbesteding?

Datum:

Locatie:

Locatie:
Kosten:

Donderdag 2 oktober 2008
vanaf 13.00 uur – 17.00 uur
Gebouw UNETO-VNI te Zoetermeer,
Bredewater 20
€ 99,- exclusief BTW

Wees snel bij, want er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar!

Datum:

Kosten:

Donderdag 30 oktober 2008
vanaf 9.30 uur – 16.00 uur
Gebouw UNETO-VNI te Zoetermeer,
Bredewater 20
€ 99,- exclusief BTW

Aanmelden
Voor zowel de praktijkcursus Aanbesteden als de
workshop UAV kunt u zich aanmelden via het Cursusloket,
www.cursusloket.nl. Of bel met Margreet van Deurzen tel.
079 - 325 06 50.
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