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Index SMIMail jaargang 2005 t/m februari 2008
Sinds 2005 verschijnt SMIMail tien keer per jaar met nieuws over
de diverse aspecten van het aanbesteden: (Europese) wetgeving,
de praktijk van het aanbesteden, de dienstverlening van SMI,
casussen, etc. Om alle behandelde onderwerpen makkelijk terug
te vinden, heeft SMI een trefwoordenregister opgesteld, dat ook
op www.smiweb.nl is terug te vinden. Als u op de website inlogt,
vindt u onder ‘Publicaties’ alle tot nu toe verschenen SMImails.

• Inschrijving:
- ongeldig (Benschop): december 06
- rechtsongelijke positie: mei 06, september 06
- subjectieve beoordeling: januari 08
• K- verklaring: april 06, mei 06, mei 07
• Klacht ombudsman: januari 07

Trefwoordenregister
• Notarisverklaring: oktober 07
• Aanbesteden:
- 1 perceel: juli 07
- ziekenhuizen: juli 07

• Rechtsbescherming: november 06
• Regieraad: februari 06

• ARW 2005: december 05, Special januari 06, maart 06
• Bestekbepalingen:
- onredelijk: juni 06, januari 07, februari 07, mei 07, februari 08
- onduidelijk: oktober 06

• Selectiecriteria:
- non-transparant: januari 06
- gedwongen huwelijk (Jubi torens): juli 07
• TenderNed: februari 07

• Bestekkosten: december 2005, mei 07
• Belangenverstrengeling: februari 06
• Covog-verklaring: oktober 06

• Termijn:
- voorgeschreven: juni 06
• Vertraging:
- recht op vergoeding: januari 07, december 07

• Dienstverlening SMI: februari 08
• Tevredenheidsverklaring: maart 06
• Drempelbedragen: januari 06, januari 08
• Transparantiebeginsel: september 07, december 07
• Ergernissen top 4: december 07
• UAR 2001: maart 06
• E-veilen: januari 06
• Varianten: februari 06
• Gestanddoening: maart 07, september 07, oktober 07
• Gunningcriteria: november 06, januari 07

• Wetsvoorstel aanbestedingswet: april 06,
september 06, maart 07, december 07
info@smiweb.nl
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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

Uit de praktijk: laagste prijs te hoog?
SMI wordt regelmatig geconfronteerd met aanbestedingen,
waarbij de inschrijfsom te hoog wordt gekwalificeerd. In deze
editie lichten we een recent voorbeeld toe.

De aanbesteder die verplicht is te zorgen voor een zorgvuldige directiebegroting, is ook verplicht mee te werken aan
het verzoek tot inzage.

De case
Bij een niet-openbare aanbesteding was ‘laagste prijs’ het
gunningcriterium. Dus werd de laagste inschrijver voor een
gesprek uitgenodigd. Tijdens dit gesprek kreeg de inschrijver te horen dat zijn inschrijving op diverse onderdelen te
hoog was, niet paste in de begroting en dus niet marktconform was. De aanbesteder trachtte vervolgens de inschrijver
over te halen om zijn inschrijving op een aantal punten te
herzien. Herzien betekende in dit geval verlagen, zodat het
budget niet zou overschreden worden.

Hoe het afliep
De aanbesteder weigerde dit verzoek in te willigen en bleef
keer op keer aandringen op prijsverlaging. Toen de inschrijver dit verzoek telkens resoluut afwees, wilde de aanbesteder overgaan tot een onderhandelingsprocedure. Bij de
inschrijver rees toen het vermoeden dat er helemaal geen
(deugdelijke) directiebegroting was. Hij bleef bij zijn scherpe inschrijving en bij zijn standpunt, met als resultaat dat
de aanbesteder uiteindelijk inzag dat hij de directiebegroting diende voor te leggen. Het vermoeden van de inschrijver werd bevestigd, want de directiebegroting bleek op een
aantal punten onzorgvuldig. Ook werd duidelijk dat de
inschrijver inderdaad een zeer scherpe inschrijving had
ingediend. Toen koos de aanbesteder snel eieren voor zijn
geld en besloot hij alsnog tot gunning over te gaan op basis
van de laagste inschrijving.

Inzage in directiebegroting
De inschrijver was er echter van overtuigd dat hij zeer
scherp had gecalculeerd. Hij voelde er dan ook weinig voor
om zijn prijs te verlagen. En terecht! Als laagste inschrijver
maakte hij daarom gebruik van zijn recht op inzage in alle
onderliggende stukken. Dat recht stelt de inschrijver in staat
een eventuele onzorgvuldigheid van de directiebegroting
aan te tonen.

Praktijkcursus Aanbesteden op 15 mei 2008
Voor deze praktijkcursus, die we in de vorige SMIMail
aankondigden, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor wie?

Wat?

Wanneer?

Donderdag 15 mei 2008
vanaf 9.15 uur - 16.30 uur

Voor iedereen die in het dagelijks
werk met (Europese) aanbestedingen te
maken kan krijgen, van (aankomend)
projectleiders, calculators, acquisiteurs
tot vestigingsleiders en directeuren.

Waar?

Gebouw UNETO-VNI te Zoetermeer,
Bredewater 20

Kosten?

€ 95 exclusief BTW voor alle
UNETO-VNI-leden

Europese aanbestedingsregels, diverse
soorten aanbestedingsprocedures,
onderscheid in selectie-eisen en
gunningcriteria, succesfactoren voor
gunning, behandeling van praktijkgevallen en praktische tips.
Bestekken in de aanbestedingsfase

Aanmelden!

Bel tel. 079 - 3237762 of stuur een email
naar info@smiweb.nl

