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Huidige praktijk

Niet openbare aanbestedingsprocedure
(H3 ARW)
‘Hofleverancier’ aanbesteding UAV-GC
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Huidige praktijk

Invloed contractvoorwaarden beperkt tot
Nota van Inlichting-vragen
welles / nietes discussies over
proportionaliteit:
WELLES!
Gevolgd door slikken of stikken
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Stemmen

Wij doen wel eens géén
inschrijving vanwege
onredelijke voorwaarden.
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Stemmen

Wij doen/ontvangen wel
eens niet-conforme
inschrijving vanwege
onredelijke voorwaarden.
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Verruimde mogelijkheden
Concurrentiegerichte dialoog tot recent hoge
toelatingsdrempel:
Art. 2.28 Aw2012 lid 1:

…niet mogelijk is door toepassing van de openbare
procedure of de niet-openbare procedure een bijzonder
complexe overheidsopdracht te plaatsen…
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Verruimde mogelijkheden
Grote verruiming sinds 1 juli 2016
Art. 2.28 Aw2016
a. met betrekking tot werken, leveringen of diensten die aan een of meer van de
volgende criteria voldoen:
1˚. er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende dienst zonder aanpassing van gemakkelijk beschikbare oplossingen;
2˚. het betreft onder meer ontwerp- of innovatieve oplossingen;
3˚. de overheidsopdracht kan wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en
financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s, niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen;
4˚. de technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld op basis van een norm,
Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke technische specificatie of een technisch referentiekader in de zin van de punten
2 tot en met 5 van bijlage VII van richtlijn 2014/24/EU;
b. met betrekking tot werken, leveringen of diensten waarvoor in het kader van een openbare of niet-openbare procedure uitsluitend
onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ingediend.
2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, hoeft de aanbestedende dienst geen aankondiging van de overheidsopdracht bekend
te maken, indien de aanbestedende dienst tot de procedure uitsluitend alle inschrijvers toelaat die:
a. niet met toepassing van artikel 2.86 of artikel 2.87 zijn uitgesloten en aan de
gestelde geschiktheidseisen voldoen en die
b. gedurende de voorafgaande openbare of niet-openbare procedure een inschrijving hebben ingediend die aan de formele eisen van die
aanbestedingsprocedure voldeed, mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.
3. Onregelmatige inschrijvingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn in ieder geval inschrijvingen:
a. die niet voldoen aan de vereisten in de aanbestedingsstukken,
b. die te laat zijn binnengekomen,
c. waarbij aantoonbaar sprake is van ongeoorloofde afspraken of corruptie, of
d. die door de aanbestedende dienst als abnormaal laag zijn beoordeeld.
4. Onaanvaardbare inschrijvingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn in ieder geval inschrijvingen:
a. van inschrijvers die niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen of
b. waarvan de prijs het door de aanbestedende dienst begrote bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd voor de aanvang van de
aanbestedingsprocedure, overschrijdt.
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Verruimde mogelijkheden

1˚. er kan niet worden voorzien in de behoeften
van de aanbestedende dienst zonder aanpassing
van gemakkelijk beschikbare oplossingen;
2˚. het betreft onder meer ontwerp- of
innovatieve oplossingen;
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Mogen is niet moeten

Nadelen concurrentiegerichte dialoog:

- Gericht op ‘oplossing’
- Papieren tijger
- Afvalrace
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Onderhandelen mag óók
§ 2.2.1.5 Mededingingsprocedure met onderhandeling

- Basis eerste inschrijving, geeft aanbesteder overzicht
van mogelijkheden en grenzen
- Duidelijk begrensde discussie: niet over
minimumeisen en gunningscriteria
- Daarna ‘face to face’ onderhandelingen
- Creëert ruimte voor de ‘oplossing’, zonder die aan te
bieden
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Onderhandelen over voorwaarden
- Nadelen van slechte voorwaarden toelichten
- Slechte prijs
- ‘Weglopen’
- Voordelen van redelijke voorwaarden toelichten
- betere prijs / snelle oplevering
- Grotere kans op aanpassing, minder kans op
powerplay
- Ook bij kleine werken toe te passen:

MKB aan de onderhandelingstafel
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Stemmen

De onderhandelingsprocedure
zou bij UAV-GC contracten
de regel moeten zijn.
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