Onderwerp
VERPLICHT

Gids

Hoe wel?



1.

Elektronisch
aanbesteden
(vanaf 1 juli 2017)




2.

Facultatieve
uitsluitingsgrond
en

a.

Ernstige fout



b.

Past
performance








Lijst/Register van
slechte prestaties
van aanbieders
in het verleden






3.

Eisen aan
onderaannemers

NIET PROPORTIONEEL

Paragra
af 3.5.1
en
Voorsch
rift 3.5
A



c.

Publicatie
Aanbestedingsdocumenten inzake
inschrijving
Aanbestedingsdocumenten inzake
procedure
Alle communicatie
PROPORTIONEEL

Hoe niet?

Voorsch
rift 3.5
H





Alleen in zeer uitzonderlijke
situaties (Gedragsverklaring
aanbesteden)
Objectief vastgestelde aanzienlijke
of herhaaldelijke tekortkomingen
van essentiële bepalingen bij
eerdere opdrachten die hebben
geleid tot vroegtijdige beëindiging
van de overeenkomst,
schadevergoeding of andere
vergelijkbare (niet-standaard en
substantiële) sanctie.
Tekortkoming moet objectief en
consistent zijn.
Ook tekortkomingen bij andere
opdrachtgevers mogen in de
beoordeling worden meegenomen.
Zorgvuldig
Rekening houden met mogelijke
imagoschade voor bedrijven
Voldoende details vermelden
Elke ondernemer kans bieden om
vermelding op de lijst ter discussie
te stellen (verbeteracties en
zelfreinigend vermogen)
Terugkijkperiode: drie jaar





Uitsluiting
wanneer de
ondernemer
heeft
aangetoond
dat hij weer
een
betrouwbare
partner is.
Wilt u
desondanks
uitsluiten:
beslissing
gedegen
motiveren.

Geen zwaardere eisen aan
onderaannemers stellen dan aan
inschrijvers zelf.
Eisen moeten direct terug te
voeren zijn op de (competenties die
nodig zijn voor de) aan te besteden
opdracht.
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4.

Bewijsmiddelen

Paragra
af
3.5.1.3

5.

Zekerheidsstellin
gen

Voorsch
rift 3.5
D

Alleen vragen aan de inschrijver die EMVI is







6.

Accountantsverkl
aring

Voorsch
rift 3.5
E

7.

Referenties

Voorsch
rift 3.5
G








Voor zover noodzakelijk voor het
afdekken van de risico’s verbonden
aan de opdracht.
Waarde: max. 5% van de
opdrachtwaarde. Afwijkingen (naar
boven) gedegen motiveren en
hoogte relateren aan gegeven
vooruitbetaling/voorschot.
Zekerheidsstelling naar beneden
bijstellen wanneer een deel van de
opdracht is afgerond.

Partij aan wie is gegund:
o Jaarrekeningplichtig:
Goedkeurende
accountantsverklaring
betreffende de
jaarrekening.
o Niet jaarrekeningplichtig:
beoordelings- of
samenstellingsverklaring.
 Onderdeel van
een concern:
geconsolideerde
jaarstukken van
het gehele
concern.
 Eenvoudige
verklaring waarin
concern
garantstelling
voor bedrijf
vastlegt.

Per kerncompetentie max. een (1)
referentie.
Waarde: max. 60% van de geraamde
waarde van de opdracht (afwijking
gedegen motiveren)
Referentietermijn:
o Werken: max. 5 jaar
o Diensten en leveringen: max. 3
jaar.
o Termijnen verkorten mag.

Meer bewijsmiddelen
vragen dan die
daadwerkelijk
betrekking hebben op
de gestelde
uitsluitingsgronden.
 Zekerheidsste
lling die
langer loopt
dan strikt
noodzakelijk
is voor de aan
te besteden
opdracht.
 dubbele
zekerheidsstel
ling.
 Cessie van
verzekeringsp
enningen.
 (deel)verklaringen,
die betrekking
hebben op
een of meer
onderdelen
van de
jaarrekening.
 Afwijkende
verklaringen.
 Onderdeel
van een
concern:
enkelvoudige
accountantsv
erklaring,
wanneer
concern
alleen
beschikt over
geconsolideer
de
jaarstukken.
 Waarde hoger dan
60% van de
geraamde waarde
van de opdracht.
 Referentietermijn
en verlengen.
(tenzij er
onvoldoende
gegadigden zijn
die kunnen
voldoen aan de
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8.

Aansprakelijkhei
d

Voorsch
rift 3.9
D






9.

a.

b.

c.

Contracts-,
Inkoop- en
leveringsvoorwa
arden
Voorstel
aanpassing
overeenkomst of
voorwaarden
Paritair
opgestelde
contractmodelle
n of
voorwaarden
Meest
begunstigingscla
usule

Aansprakelijkheid proportioneel met de
waarde en aard van de opdracht.
Beperkingen aanbrengen in soort,
hoogte en duur.
Duur: aansluiten bij een percentage van
de opdrachtwaarde van een jaar.
Aansluiten bij paritair opgestelde
voorwaarden.

Voorsch
rift 3.9
B



Mogelijkheid moet inschrijvers geboden
worden.

Voorsch
rift 3.9
C



Verplicht gebruiken wanneer die
bestaan voor de desbetreffende
branche.









gestelde
referentie-eisen).
Referenties die
betrekking hebben
op identieke
opdrachten.
Vormvereisten
aan referenties:
terughoudendheid
gevraagd.
Onbeperkte
(directe of
indirecte)
aansprakelijkheid.
Hoogte:
ongelimiteerde
aansprakelijkheid.
Duur: onbepaalde
duur van de
aansprakelijkheid.

(In de toekomst)
Overeengekomen
prijs met andere
wederpartijen met
terugwerkende
kracht
doorberekenen
en aanpassen (aan
lagere prijs) voor
u.
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