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Wilt u op de hoogte blijven van interessant nieuws over

Plaats

Datum

Aan te besteden project

aanbesteden? Lees dan SMI Mail, de nieuwsbrief van SMI

Leeuwarden

29-05-2006

Uitbreiding politiekantoor

die zo’n 10 keer per jaar verschijnt. Wilt u reageren op een

Woensdrecht

24-05-2006

Vervangen van CV ketels en boilers

bericht, mail ons dan: info@smiweb.nl.

Amsterdam

24-05-2006

Nieuwbouw kantoor, onderzoekruimte,
parkeergarage

't Harde, Wezep, Ermelo,
Stroe, Uddel

23-05-2006

Inspecties diverse elektr. installaties

Stroe

23-05-2006

Elektr. werkzaamheden periferie Kootkazerne

Utrecht

23-05-2006

E en W installaties in bestaand kantoorgebouw
Newtonlaan 1

Leeuwarden

22-05-2006

Nieuwbouw VMBO school Nijlan
scholengebouwgemeentehuis Dinkelland

Texel

22-05-2006

Nieuwbouw hulpverleningscentrum

Tytsjerksteradiel

19-05-2006

Installatiewerkzaamheden gymzalen

Weesp

19-05-2006

Verbouwing Gemeentewerf

In dit nummer
• Alle aanbestedingen op www.smiweb.nl
• De K–verklaring
• Uit de praktijk: Onrechtvaardigheid bij fouten

Een greep uit het overzicht van de aanbestedingen op www.smiweb.nl. Even doorklikken en u vindt alle relevante informatie over de betreffende aanbesteding.

Overzicht alle aanbestedingen op www.smiweb.nl
Op het afgeschermde gedeelte van www.smiweb.nl vindt u een

Als deelnemer van SMI hoeft u deze lijst dus niet zelf bij te houden.

overzicht van alle actuele openbare en niet-openbare aanbestedin-

Bovendien kunt u met een klik op de muis het overzicht raadplegen

gen. De aanbestedingen worden als volgt opgenomen:

op het moment dat u dat het beste uitkomt.

• bij openbare aanbestedingen: tot de datum van aanbesteding
• bij niet-openbare aanbestedingen: tot de datum van indiening
van de selectiestukken.

Raadplegen
Surf naar www.smiweb.nl en klik op ‘Inloggen’. Voer uw deelnemersnummer en wachtwoord in en klik op ‘Actuele aanbestedin-

U kunt ervan op aan dat u op de website de meest actuele informa-

gen’. Het overzicht verschijnt op uw beeldscherm. Voor meer infor-

tie vindt. Want we verzamelen niet alleen doorlopend alle publica-

matie over een specifiek project, dient u het project aan te klikken.

ties over aanbestedingen, we zorgen er ook voor dat deze informa-

Als u geen geldig deelnemersnummer en wachtwoord heeft, stuur

tie meteen op de website wordt geplaatst.

dan een e-mail naar info@smiweb.nl om deze aan te vragen.

SMImail digitaal
SMImail is alleen nog digitaal te ontvangen. Ontvangt uw collega die zich met aanbestedingen bezighoudt, SMImail nog niet? Geef dan
zijn e-mailadres 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

K-verklaring blijft problemen opleveren
Nogmaals wijzen wij u op het belang van de rechtmatigheidsverkla-

aanbestedende overheden steeds vaker controleren of deze verklaring

ring, de zogenaamde K-verklaring. Daarin verklaart de bestuurder

als bijlage is meegestuurd. Het is zelfs voorgekomen dat bij een aan-

van de inschrijvende onderneming dat zijn aanbieding niet tot

besteding maar liefst vier van de vijf inschrijvers de K-verklaring niet

stand gekomen is op een wijze die in strijd is met de mededin-

hadden bijgevoegd. Om die reden werd hun aanbesteding ongeldig

gingsregels. Onder het ARW 2005 is de inschrijver verplicht de K-

verklaard. De aanbieder die de K-verklaring wel had meegestuurd,

verklaring bij de inschrijving bij te voegen.

kreeg automatisch de opdracht, ook al was hij de hoogste aanbieder!

Toen deze regeling van kracht werd, werd niet altijd gecontroleerd of

Let op!

deze verklaring bijgevoegd was. Bovendien waren veel aanbestedende

Als u inschrijft op een aanbesteding onder het ARW 2005 en u ver-

diensten er nog niet van op de hoogte dat het om een verplichte bijla-

geet bij de inschrijving als bijlage een K-verklaring mee te sturen,

ge ging. De afgelopen maanden is echter uit de praktijk gebleken dat

dan is uw inschrijving ongeldig.

Uit de praktijk: Onrechtvaardigheid bij fouten
Een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage trok onze aan-

Ongelijke behandeling

dacht. Het betrof een aanbesteding, waarop het UAR 2001 van

De inschrijving is een onherroepelijk aanbod. En in vergelijking

toepassing was. Een inschrijver die een fout had gemaakt, werd

met de positie van de aanbesteder voelt dat als ongelijke

toch gehouden aan de prijs die vermeld stond in zijn inschrij-

behandeling. Volgens het aanbestedingsrecht is de aanbesteder

ving. Hij was de laagste inschrijver; zijn prijs was ongeveer

immers vrij om na inschrijving van een gunning af te zien. Dat

€ 280.000 lager dan de overige inschrijvingen en € 80.000

is bijvoorbeeld het geval als de aanbestedende partij de begro-

lager dan de directiebegroting. De fout van de inschrijver werd

ting verkeerd heeft berekend en daardoor in de financiële pro-

gezien als een verkeerde beoordeling van te verrichten werk-

blemen dreigt te raken. Dat is eveneens het geval wanneer de

zaamheden. Verder werd beslist dat de inschrijving niet te laag

overheid besluit om een project uit te stellen of af te blazen.

was, omdat deze niet in grote mate afweek van de directiebegroting. De uitspraak luidde dat deze fout voor rekening en risi-

Op de betreffende uitspraak van de Raad van Arbitrage is dan

co van de inschrijver bleef.

ook stevige kritiek geuit. Daarbij werd terecht gewezen op het
grote prijsverschil (ca. € 280.000) met de één na laagste

Evidente fout

inschrijving. Dit zou voldoende reden moeten zijn om deze fout

Alleen bij evidente fouten - dat wil zeggen: fouten die ook voor

als een evidente fout aan te zien, zodat de inschrijver niet

de aanbesteder duidelijk als fout kunnen worden herkend - mag

gebonden is aan zijn inschrijving. Dit verschil had ook tot twij-

de inschrijver zich zonder schadevergoeding terugtrekken. Dat

fel over de juistheid van de directiebegroting moeten leiden. En

geldt bijvoorbeeld wanneer de optelsom van diverse bedragen

bij deze kritiek sluiten wij ons volledig aan!

fout is, of een punt of komma verkeerd staat.

Bron: bouwrecht, april 2006, blz. 374 e.v.

info@smiweb.nl

