SMImail

m

Stichting
Marktwerking
Installatietechniek

april 2006

SMImail
Wilt u op de hoogte blijven van interessant nieuws over
aanbesteden? Lees dan SMI Mail, de nieuwsbrief van SMI
die zo’n 10 keer per jaar verschijnt. Wilt u reageren op een
bericht, mail ons dan: info@smiweb.nl.

In dit nummer
• De geheel vernieuwde website www.smiweb.nl
• De K–verklaring
• Wetsvoorstel Aanbestedingswet
• Workshop E-veilen
• SMImail digitaal

www.smiweb.nl geheel vernieuwd
Uiterlijk begin mei gaat de nieuwe website van SMI, www.smiweb.nl
de lucht in. Voor u als deelnemer zijn de volgende zaken belangrijk:
De website heeft een afgeschermd gedeelte, dat alleen voor deelnemers van SMI toegankelijk is. Hier wordt onder de kop “Actuele
aanbestedingen” een overzicht bijgehouden van alle aangekondigde openbare en niet openbare aanbestedingen van
installatiewerken in Nederland. Zo hoeft u zelf niet meer de
“Aanbestedingskalender” en “Tenderselect” bij te houden.
Onder dit afgeschermde gedeelte vindt u ook een overzicht van alle
zaken die SMI de afgelopen periode behandeld heeft, relevante
uitspraken van de arbitragecommissie en/of rechter en overige
publicaties.

Onder de kop “Regelgeving” staan alle relevante documenten die
met aanbestedingen en regelgeving te maken hebben. Dit overzicht
is in samenwerking met de Adviescentra Aanbestedingen Bouw tot
stand gekomen.
U krijgt binnenkort automatisch uw nieuwe deelnemernummer en
password toegestuurd, waarmee u toegang krijgt tot het
afgeschermde deel van de website.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, ontvangen wij graag uw
reactie via info@smiweb.nl.

SMImail gaat digitaal
Ook SMI gaat mee in de snelle wereld van informatieoverdracht. Vanaf deze editie is SMImail alleen nog digitaal te ontvangen.
Ontvangt uw collega die zich met aanbestedingen bezighoudt, SMImail nog niet? Geef dan zijn emailadres aan ons door, of laat hem
even contact met ons opnemen. Uw collega kan zich ook aanmelden via info@smiweb.nl.

info@smiweb.nl

Stichting Marktwerking Installatietechniek(SMI)
Bredewater 20, 2715 CA Zoetermeer
Postbus 168, 2700 AD Zoetermeer
Telefoon 079 - 323 77 62, Telefax 079 - 323 85 50
Internet www.smiweb.nl, e-mail info@smiweb.nl

De K-verklaring
Onder het ARW 2005 (en ook al onder het ARW 2004) is de

noorden van het land, bleek na de gunning dat de winnende

inschrijver verplicht om een rechtmatigheidsverklaring, de zoge-

inschrijver geen K-verklaring had ingediend. De tweede laagste

naamde “K-verklaring”, bij de inschrijving te voegen. Hierin ver-

inschrijver tekende bezwaar aan en met succes. De gunning aan de

klaart de bestuurder van de inschrijvende onderneming dat zijn

laagste inschrijver werd teruggedraaid.

aanbieding niet tot stand is gekomen op een wijze die in strijd is

Onder het ARW 2005 geldt bovendien dat de K-verklaring ook niet

met de mededingingsregels. Als deze verklaring niet bij de inschrij-

na inschrijving mag worden nagezonden. Gebeurt dat wel, dan

ving wordt ingediend, is de inschrijving ongeldig.

blijft de inschrijving ongeldig.

Dat dit een ijzeren regel is, blijkt uit de volgende uitspraak van een

Kortom, voorkom teleurstelling na de gunning en controleer bij

kort geding. Bij de aanbesteding van een brandweerkazerne in het

elke inschrijving onder ARW 2005 of de K-verklaring is bijgesloten.

Wetsvoorstel Aanbestedingswet
De (oude) Raamwet EG-aanbestedingen 1993 wordt binnenkort

In het ergste geval leidt het ertoe dat er nauwelijks meer onder-

vervangen. Het wetsvoorstel hiervoor is inmiddels bij de Tweede

hands mag worden aanbesteed. En dat zou betekenen dat overhe-

Kamer ingediend. Van belang is hoe zaken als disproportionaliteit

den bijna alles openbaar of niet-openbaar moeten aanbesteden

en integriteit concreet geregeld gaan worden. Verder is het de vraag

onder de regels van de nieuwe aanbestedingswet. Als dit de uit-

in hoeverre de bepalingen van het ARW 2005 worden overgenomen

komst wordt, dan zal dat wel leiden tot een verslechtering van de

en ook zullen gelden voor nationale aanbestedingen.

positie van de installateur.

Wegens succes herhaald: Workshop E-veilen
De workshop E-veilen was zo’n succes, dat herhaling ervan niet uit kan blijven. SMI organiseert deze workshop dan ook
nogmaals op de volgende data:

dinsdag 13 juni 2006:

dinsdag 27 juni 2006:

tijd: 14.30 – 17.30 uur

tijd: 14.30 – 17.30 uur

plaats: omgeving Amersfoort

plaats: omgeving Zaandam

dinsdag 20 juni 2006:

Prijs: € 50 excl. BTW

tijd: 14.30 – 17.30 uur
plaats: omgeving Eindhoven

U kunt zich aanmelden bij Margreet van Deurzen of
Pieter van den Eijnden, tel. 079 – 323 77 62.

info@smiweb.nl

