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Wilt u op de hoogte blijven van interessant nieuws over aanbesteden? Lees dan SMI Mail, de nieuwe nieuwsbrief van
SMI. Vanaf nu verschijnt SMI Mail zo’n 10 keer per jaar. Wilt
u reageren op een bericht, mail ons dan: info@smiweb.nl.
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Even voorstellen
SMI wil aanbestedingsprocedures voor installateurs verder

En dat werkt! Heeft u dus te maken met vreemde of onrede-

verbeteren en ondersteunt individuele installateurs op

lijke eisen? Is informatie niet eenduidig? Of twijfelt u over de

gebied van aanbestedingen en contractvorming. SMI is een

gevoerde procedure? Neemt u dan contact met ons op. We

stichting en dat betekent dat we als onafhankelijke partij de

helpen u graag en we helpen u goed, want de kennis en

aanbestedende dienst op de onjuistheden kunnen wijzen.

kunde hebben we in huis.

Uit de praktijk: te hoge bestekkosten
Een gemeente in het zuiden van het land heeft een werk

gelijken vroegen we vervolgens zelf een aantal offertes aan.

openbaar aanbesteed. Hierop is het UAR 2001 reglement van

Het drukken van eenzelfde W-bestek zou ons hooguit € 140

toepassing, waarin is bepaald dat voor bestekken alleen de

à € 200 gaan kosten.

afdrukkosten in rekening mogen worden gebracht.

De gemeente hebben we hiermee geconfronteerd en schoor-

Het W-bestek, waarvoor de gemeente € 700 rekende,

voetend moest zij toegeven dat de prijs inderdaad te hoog

bestond uit 2 x A0, 19 x A1, 8 x A3 en 130 x A4. Naar onze

was. Het resultaat van onze tussenkomst was dat de betrok-

mening een te hoog bedrag. Daarom namen we verschillen-

ken aanvragers per bestek € 550 terugkregen van de gemeen-

de keren contact op met de gemeente, die bleef volhouden

te. En dat was wel het minste wat de gemeente kon doen.

dat het afdrukken echt zo duur was. Om goed te kunnen ver-
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ARW 2005
Het Aanbestedingsreglement 2005 is in werking getreden op
1 december 2005 en vervangt daarmee het ARW 2004. De

• de concurrentiegerichte dialoog: bedoeld voor zeer complexe opdrachten

vier bouwministeries, VROM, Defensie, Verkeer & Waterstaat

• het gebruik van raamovereenkomsten

en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zijn verplicht dit

• de mogelijkheid van kortere termijnen wanneer aankon-

reglement te gebruiken. Deze verplichting geldt niet voor de

digingen en informatie elektronisch worden verzonden.

overige publiekrechtelijke instellingen, zoals gemeenten en
ziekenhuizen; zij kunnen voor Europese aanbestedingen hun

Helaas is er in de ARW 2005 op tal van punten geen rekening

eigen aanbestedingsreglementen blijven hanteren. En dat

gehouden met de praktijk. Zo is een maximum aantal

betekent dat de bonte verzameling van aanbestedingsregle-

inschrijvers niet altijd voorgeschreven en dat kan ertoe leiden

menten nog niet van de baan is.

dat veel inschrijvers tevergeefs kosten maken. Het niet voorschrijven van een maximum aantal inschrijvers kan ook

Nieuw

afschrikken, zodat het minimum aantal inschrijvers niet

Het volgende is nieuw in ARW 2005:

gehaald wordt.

• de regeling omtrent het elektronisch veilen: bedoeld voor
eenduidige opdrachten met een volledige informatie-

Wilt u meer weten over de ARW 2005, houd dan onze Special

verstrekking

ARW 2005 in de gaten, die u zeer binnenkort ontvangt.

SMIworkshop

Belangstelling voor een workshop! Laat het ons weten via
info@smiweb.nl of bel 079 - 323 77 62.

Workshops Aanbestedingen
Vanaf januari 2006 kunt u deelnemen aan SMI workshops

De workshops kunnen bij SMI worden gegeven, maar ook in

over aanbestedingen. We streven ernaar deze workshops

huis bij uw bedrijf of op een andere vergaderlocatie zodat een

zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen. Dat betekent

groep bedrijven kan deelnemen. Deelnamekosten voor leden

dat het programma en de locatie in overleg met u worden

zijn gratis; eventuele kosten voor vergaderlocaties worden op

vastgesteld.

basis van kostprijs in rekening gebracht.

Mogelijke onderwerpen zijn:
• Introductie aanbestedingsrecht

Ook niet-leden kunnen deelnemen. Voor meer informatie

• Aanbestedingsregels en het nieuwe ARW 2005

kunt u contact opnemen met Margreet van Deurzen of Pieter

• Veelgemaakte fouten bij aanbestedingen en de positie van

van den Eijnden, tel. 079 - 323 77 62.

de installateur
• Kansen en bedreigingen van het elektronisch veilen
• Behandeling van specifieke vraagstukken.
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