De nieuwe EG-regelsvoor aanbestedingen door nutsbedrijven

Inleiding
Door het bewust plaatsen van overheidsopdrachten bij de binnenlandse industrie
kan een regering de nationale economie
doelgerichte injecties geven.
Om de schijn van protectionisme enigszins te verhullen is er vaak wel een openbare aanbesteding, maar het bestek is dan
zodanig geschreven dat alleen de
nationale industrie aan alle technische
voorwaarden kan voldoen.

ING.J.P.PETERS
KIWA NV

Dit heeft tot gevolg, dat buitenlandse
bedrijven vaak niet eens meer de moeite
nemen om in te schrijven. Uiteindelijk
ontstaat er een situatie zonder normale
concurrentie-verhoudingen, met een nietmarktgebonden gedrag en een
versnippering van de markt.
Om aan de geschetste situatie een eind te
maken, heeft de EG al in de jaren
zeventig een tweetal richtlijnen aangenomen. Deze richtlijnen bevorderen een
open concurrentie bij overheidsopdrachten voor respectievelijk de uitvoering van werken en de levering van
goederen. Beide richtlijnen bepalen
wanneer en op welke wijze een opdracht
openbaar moet worden aanbesteed.
Hieronder vallen ook bepalingen over de
wijze waarop aanbestedingen moeten
worden aangekondigd.
De EG heeft destijds de overheidsopdrachten van vervoersdiensten,
diensten voor de produktie, distributie en
transport van water en energie, en ook
telecommunicatiediensten buiten deze
richtlijnen gehouden.
Dit gebeurde omdat sommige van deze
diensten in het ene land door openbare
bedrijven en in het andere land door
particuliere bedrijven uitgevoerd worden.
Ter illustratie: de waterleidingbedrijven.
In Engeland zijn het (nog) openbare
bedrijven. In Frankrijk daarentegen, zijn
het particuliere bedrijven. Door dit
verschil in de juridische status van de
bedrijven slaagde men er niet in een
uniforme regeling voor deze diensten tot
stand te brengen.
Nieuwe aanpak
In het kader van de nieuwe aanpak voor
de voltooiing van de Interne Markt in
1992, heeft de EG gezocht naar de
mogelijkheden toch tot één uniforme
regeling te komen.

Dit bracht de EG ertoe om niet uit te gaan
van de status van de bedrijven, maar van
de kans op verstoring van het normale
economische verkeer. Zoiets doet zich
vooral voor bij bedrijven die beschikken
over een wettelijk monopolie (bijvoorbeeld PTT) of bij bedrijven die werken op
basis van een concessie of een vergunning
(bijvoorbeeld een busbedrijf voor lijndiensten).
De meeste van deze bedrijven vervullen
in tegenstelling tot andere overheidsinstanties een industriële of economische
taak, en maken daarbij veelal gebruik van
complexe infrastructuren. Daarom zijn in
het voorstel van de EG-commissie de aanbestedingsregels voor deze bedrijven
flexibeler dan de huidige regels voor overheidsinstanties. Het voorstel voor een
EG-richtlijn is het afgelopen voorjaar in
het Europees Parlement besproken en ligt
nu ter goedkeuring bij de Europese Raad.
De toekomstige EG-richtlijn
Het voorstel behelst een EG-richtlijn met
procedures voor het plaatsen van
opdrachten voor diensten voor water- en
energievoorziening en vervoersdiensten.
Diensten kunnen zijn:
- overheidsdiensten;
- (openbare) bedrijven, waarbij de overheid via de meerderheid van het kapitaal,
of via de meerderheid van de stemrechten
verbonden aan de uitgegeven aandelen, of
via de benoeming van meer dan de helft
van de leden van het bestuur invloed op
het bedrijf kan uitoefenen;
- bedrijven die op basis van een
concessie werken.
Onder het voorstel voor de richtlijn vallen:
- de voorziening of het beheer van een
net dat aan het publiek een dienst verleent
in samenhang met produktie, transport en
distributie van drinkwater, elektriciteit, gas
of warmte;
- de exploitatie in een bepaald
geografisch gebied van aardolie, aardgas

Samenvatting
Nutsbedrijven zullen binnenkort
volgens EG-regels moeten aanbesteden.
Als selectiecriterium mag naast de
laagste prijs ook de economisch
voordeligste aanbieding gehanteerd
worden, waarbij aspecten als de aanwezigheid van een kwaliteitssysteem
of just-in-time-levering kunnen
gelden. Nutsbedrijven krijgen de
mogelijkheid bij een openbare aanbesteding slechts de bedrijven die
zijn toegelaten tot een zogenaamd
erkenningssysteem uit te nodigen.

steenkool en dergelijke of van lucht-, zeeof binnenhavens;
- het beheer van een net voor openbaar
vervoer, trein, tram of bus;
- de exploitatie van openbare
telecommunicatienetwerken of het aanbieden van telecommunicatiediensten.
Door een dienst voor de watervoorziening
eventueel uit te voeren activiteiten op het
gebied van waterhuishouding, irrigatie,
ontwatering en afvoer of behandeling van
afvalwater vallen eveneens onder de
richtlijn.
De aankoop van het water en de energie
valt buiten de richtlijn.
De richtlijn zal van toepassing zijn op alle
opdrachten (werken en leveringen) die
exclusief BTW meer bedragen dan:
- 200.000 ECU voor leveringen (1ECU =
circa f2,33);
- 5.000.000 ECU voor werken.
Voor leveringen op basis van een
overeenkomst met een vaste looptijd, is de
waarde over de gehele looptijd bepalend.
Bij leveringen met een overeenkomst van
onbepaalde duur moet de maandelijkse
waarde met 48 worden vermenigvuldigd.
Voor leveringen die een zekere regelmaat
vertonen of die regelmatig worden
verlengd, is de waarde van alle leveringen

777

H , 0 (22) 1989,nr. 25

gedurende een jaar of over de contractperiode bepalend.
Bij het bepalen van het bedrag van een
opdracht voor een werk, dient de waarde
van eventueel door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde materialen of
diensten te worden opgeteld. In geen
geval mogen opdrachten in meerdere
delen worden gesplitst om zich zodoende
aan de toepassing van de richtlijn te
onttrekken.
Technische Specificaties
De Technische Specificaties van
opdrachten voor werken of leveringen die
onder de richtlijn vallen, moeten worden
vastgesteld door verwijzing naar Gemeenschappelijke Technische Specificaties
(GTS) of Huropese Technische Goedkeuringen (ETG).
De richtlijn verstaat onder Technische
Specificaties: alle technische voorschriften
(bijvoorbeeld besteksbepalingen) die een
omschrijving geven van de kenmerken
van het produkt (of de levering) en die
noodzakelijk zijn om het gebruik waarvoor
de Produkten bestemd zijn te omschrijven.
Niet terzake doende eisen vallen hier dus
niet onder! Technische voorschriften zijn
bijvoorbeeld eisen gesteld aan de
afmetingen, het kwaliteitsniveau, de
gebruiksgeschiktheid, en eisen aan
kwaliteitsgarantie, proefnemingen en
merken.
Gemeenschappelijke Technische
Specificaties zijn: 'Technische Specificaties
die volgens een door de EG erkende
procedure zijn opgesteld met het oog op
éénvormige toepassing in alle lidstaten
van de Europese Gemeenschap'.
Als voor een produkt geen Europese
norm, GTS of ETG bestaat, dan mag naar
andere normen worden verwezen met als
volgorde van voorkeur:
1. nationale normen op basis van internationale normen bijvoorbeeld ISOnormen aanvaard in het land van de aanbestedende dienst;
2. andere nationale normen van het land
van de aanbestedende dienst;
3. andere normen.
Overigens heeft de Europese Commissie
aan CEN gevraagd voor de meest voorkomende produkten Europese normen op
te stellen.
Op basis van artikel 30 van het Verdrag
van Rome kan een aanbestedende dienst
niet altijd eisen dat aan alle normen en
specificaties van het bestek wordt voldaan.
Het beginsel van de gelijkwaardigheid en
onderlinge erkenning van normen
verplicht een aanbestedende dienst ook
offertes te aanvaarden, die zijn gebaseerd

op volwaardige maar afwijkende nationale
normen van andere EG-landen.
Dit betekent dat een produkt dat wel voor
zijn doel geschikt is maar niet voldoet aan
een Nederlandse norm of niet voorzien is
van een Nederlands testrapport, niet mag
worden geweigerd.
Aanbestedingsprocedures
Bedrijven kunnen voor werken en
leveringen die onder de richtlijn vallen
kiezen uit een viertal procedures:
a. de openbare procedure; elke belangstellende mag inschrijven;
b. de procedure met gunning via onderhandeling met voorafgaande oproep;
c. de niet openbare procedure; alleen
uitgenodigde gegadigden mogen
inschrijven;
d. de procedure als c maar zonder voorafgaande oproep.
Bij een procedure onder a is de publikatie
van een oproep tot inschrijving altijd
verplicht.
Voor de procedures onder b en c kan men
kiezen uit:
- een publikatie van de aankondiging;
- het uitnodigen van alle bedrijven die
deelnemen aan een hiertoe ingevoerd
erkenningssysteem;
- de expliciete vermelding van het
voornemen tot aanbesteding in het te
publiceren jaarlijks overzicht.
De procedure onder d is slechts in een
beperkt aantal gevallen toegestaan.
Deze zijn onder andere opdrachten in het
kader van onderzoek of proefnemingen,
spoedeisende opdrachten en onder nader
omschreven voorwaarden opdrachten
voor aanvullingen, uitbreidingen,
vernieuwingen of herhalingen van oude
of lopende opdrachten.
Ter bevordering van een zo groot
mogelijke openheid moet de uitslag van
elke gunning worden gepubliceerd.
Om dezelfde reden moeten bedrijven
naast de oproepen en aankondigingen
voor individuele aanbestedingen, een
jaarlijks overzicht publiceren met de voorgenomen opdrachten voor leveringen en
werken.
Aankondigingen en publikaties moeten in
het Publikatieblad van de EG worden
geplaatst en mogen voor de verschijning
van dit blad niet elders gepubliceerd
worden.
Erkenningssystemen
De richtlijn biedt de mogelijkheid om voor
een aanbesteding uitsluitend aannemers of
leveranciers die van tevoren op geschiktheid zijn geselecteerd uit te nodigen.
De geschiktheid wordt dan met behulp
van een erkenningssysteem vastgesteld.
Dit kunnen tijdelijke of permanente

erkenningssystemen zijn, die door het
bedrijf zelf of door derden (bijvoorbeeld
KIWA) verzorgd worden. De erkenningssystemen moeten openstaan voor iedere
aanvrager en gebaseerd zijn op objectieve
en niet-discriminerende criteria.
Deze criteria dienen vooraf bekend te
worden gemaakt. In geen geval mogen
aan slechts sommige van de leveranciers
of aannemers administratieve, technische
of financiële verplichtingen worden
gevraagd als die niet aan de andere
gevraagd worden. Ook is het eisen van
controles of het laten bewijzen van zaken
waarvoor reeds objectief bewijsmateriaal
voorhanden is (bijvoorbeeld uit het
buitenland) niet toegestaan.
Gunning
Voor de gunning van een opdracht kan de
aanbestedende dienst kiezen uit twee
selectiecriteria:
a. de economisch voordeligste aanbieding,
met criteria als bijvoorbeeld leveringstermijn, uitvoeringstermijn, gebruikskosten, rentabiliteit, kwaliteit, esthetisch
en functioneel karakter, technische waarde
en service;
b. de aanbieding met de laagste prijs.
In het eerste geval dienen de criteria van
te voren bekend te zijn gemaakt. Dit kan
eventueel met een afnemende volgorde
van belang en de mogelijkheid tot het
indienen van varianten, zodat een offerte
met een lage prijs tegen een offerte met
een hogere prijs maar met kwaliteitssysteemcertificatie of met levering 'just-intime' kan worden afgewogen.
Conclusie
De toekomstige richtlijn zal de nutsbedrijven ertoe verplichten om vrijwel
uitsluitend de procedure van openbare
aanbesteding danwei de procedure van
aanbesteding gekoppeld aan een
erkenningssysteem toe te passen.
Produkten die voldoen zullen niet meer
met indirecte maatregelen, de technische
handelsbarrières, tegengehouden kunnen
worden en zullen daardoor veel eenvoudiger i andere EG-landen toegepast
kunnen worden.
Op het ogenblik is de richtlijn nog slechts
een voorstel maar gezien de snelheid
waarmee vandaag de dag aan de eenwording van Europa wordt gewerkt, is het
verstandig nu alvast met dit voorstel
rekening te houden.
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