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Geachte,
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, nietcommerciële helpdesk voor (publieke) opdrachtgevers van aanbestedingen en prijsvragen in
Nederland. Het is gericht op de professionalisering van het (publiek) opdrachtgeverschap en een
gezonde bouwcultuur in Nederland, door bij te dragen aan de bevordering van de wedstrijdcultuur door zorgvuldige en reële selectieprocedures voor architecten en/of projectontwikkelaars.
Het Steunpunt is ondergebracht bij Architectuur Lokaal.
Het Steunpunt reageert gevraagd en ongevraagd op nieuw aangekondigde procedures en richt
zijn reacties aan de contactpersoon voor de aanbestedingsprocedure. De aanbevelingen van het
Steunpunt worden op de website www.ontwerpwedstrijden.nl gepubliceerd met het doel bij te
dragen aan de verbetering van de procedures. Het verloop van de procedures wordt bijgehouden op deze site. Daarop stelt het Steunpunt KOMPAS light, de digitale handleiding voor het
opstellen van aanbestedingsleidraden voor architectendiensten, kosteloos beschikbaar.
Het Steunpunt heeft uw selectieleidraad bestudeerd. Het is een duidelijk aanbestedingsdocument. Toch heeft het Steunpunt een aantal vragen en opmerkingen:
Aankondiging
U hanteert een nationale aanbesteding. Echter, op de aanbestedingskalender is uw procedure
aangekondigd als Europese aanbesteding, hetgeen betekent dat de procedure ook als zodanig
gepubliceerd is op www.ted.eu. Om verwarring te voorkomen, raadt het Steunpunt u aan uw
aanbesteding niet te publiceren als Europese aanbesteding op de officiële publicatiesites.
Vragen
Het Steunpunt raadt u aan om de nota van inlichtingen te publiceren op de aanbestedingskalender (naast de leidraad). Dan beschikken alle potentiële gegadigden over alle relevante informatie. Het moet technisch mogelijk zijn om de nvi per mail aan alle belangstellenden (inclusief alle
geregistreerde gebruikers van de aanbestedingskalender die de leidraad gedownload hebben)
te verzenden, maar mochten onverhoopt niet alle geïnteresseerden de nvi ontvangen, dan is er
al snel sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, hetgeen
onder omstandigheden het einde van uw aanbesteding kan betekenen. Deze beginselen werken
namelijk ook door bij nationale aanbestedingen.
Omzeteis
U hanteert een gemiddelde omzeteis van € 150.000 over de boekjaren 2008, 2009 en 2010.
Deze omzeteis doet fors aan in verhouding tot het opgegeven budget inclusief realisatie ( €
400.000). Het Steunpunt geeft u in overweging na te gaan of het opportuun is de omzeteis te
verlagen.
Beoordelingscriteria
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In de ogen van het Steunpunt is het beoordelingskader voor de selectiecriteria onvoldoende. In
de criteria zelf wordt gesproken van “aantoonbare ervaring” wat gedefinieerd wordt middels een
voorgeschreven aantal referenties. De leidraad stelt vervolgens dat “de mate van geschiktheid”
van de referenties beoordeeld zal worden. Echter, in de leidraad wordt nergens beschreven wat
er onder een geschikt referentieproject verstaan moet worden. De leden van de beoordelingscommissie de bevoegdheid verlenen om ieder een eigen interpretatie te geven aan geschiktheid
verhoudt zich zeer moeizaam tot het transparantiebeginsel (dit beginsel schrijft voor dat u duidelijk moet omschrijven op grond van welke criteria u beoordeelt). Het Steunpunt raadt u dringend
aan het criterium “mate van geschiktheid” voor de beoordeling van de referentieprojecten nader
toe te lichten. Het ligt voor de hand om te beoordelen op vergelijkbaarheid met de onderhavige
opgave.
Combinaties
In de ogen van het Steunpunt is het uitsluiten van combinaties discriminatoir en bovendien werkt
het marktwerkingbeperkend. Bij Europese aanbestedingen is uitsluiten van combinaties wettelijk
niet toegestaan. Het is bevreemdend om te constateren dat u in het aanmeldingsformulier van
gegadigden verlangt dat zij verklaren niet in strijd te handelen met het Europese mededingingsrecht, terwijl uw leidraad dit wel doet. Uw redenering om combinaties uit te sluiten acht het
Steunpunt onvoldoende gefundeerd. Immers, een gegadigde zou ook een beroep kunnen doen
op onderaannemers – of sluit u die mogelijkheid ook uit – waardoor u per saldo ook te maken
heeft met meerdere opdrachtnemers. Het Steunpunt wil u erop wijzen dat combinaties – bijvoorbeeld een combinatie van een interieurarchitect en een industrieel ontwerper- een meerwaarde
zou kunnen betekenen voor uw project. Uiteraard begrijpt het Steunpunt dat u het aantal opdrachtnemers wilt beperken. Dit zou u kunnen doen door voorwaarden te verbinden aan het
aantal combinanten binnen een combinatie in plaats van aanmelding in combinatie geheel uit te
sluiten. Het Steunpunt roept u op de uitsluiting van combinaties te herzien.
Samenvattend raadt het Steunpunt u aan:
1. de aanbesteding niet te publiceren als Europese aanbesteding op de officiële publicatiesites;
2. de nota van inlichtingen te publiceren op de aanbestedingskalender;
3. na te gaan of het opportuun is de omzeteis te verlagen;
4. het criterium “mate van geschiktheid” voor de beoordeling van de referentieprojecten
nader toe te lichten;
5. de uitsluiting van combinaties te herzien;
6. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een
eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van
KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Wanneer u
nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Vriendelijke groet,

Mr. Drs. Michel Geertse
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
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