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Europeseaanbesteding
vanprocesautomatisering bijWaterschap
Rivierenland
WaterschappenzijnwettelijkverplichtopdrachtenvaneenbepaaldeomvangvokjensdeEuropese
richtlijnenaantebesteden.Dezekenmerkenzich
dooreentoenemendejuridiserin^eneenzakelijkereenajstandelijkereopstelling.HetWaterschap
Rivierenlandbesteeddeonlangsdeprocesautomcriserin^ vokjensdeEuropeserichtlijnenaan.Het
waterschapzochtdeeconomischmeestvoordelige
aanbieding.Deeisenaan/unctionaliteitenduurzaamheidvande.gebodensystemenwogenechter
zwaardermeedandeprijs.Deaanbesteding
leverdeeenprofessionaliseringvanhetinkoopbeleidop.
Inhetvoorjaarvan2003starttehetWaterschapRivierenlanddevoorbereidingenvande
aanbestedingvandetechnischeautomatisering.Dieomvatdevervangingvandebesturingenbeeldschermbedieningssystemen en
derealisatievanbeheeropafstanden bedrijfsgegevenssystemen.Bijhetprojectzijn in
totaal24rioolwaterzuiveringsinstallaties en
120gemalenbetrokken.Hetwerkbestaatin
hoofdlijnen uithetontwerpen,vervaardigen,
leveren,aanvoeren,bedrijfswaardigopleveren,
hetgedurendedegarantietermijn garanderen
enhetgedurendevijfjaar naopleveringakmeelhoudenvandesystemen.
Desystemenwordenvervangenen
gebouwdtenbehoevevandeefficiëntie en
effectiviteit vandeprimaireprocessenende
beheersingdaarvan.Eenbetereprocesbeheersingmaakteenefficiëntere inzetvanpersoneelenmiddelenmogelijkenhetbetermeten
entoetsenvandeprestatiesmaakteenbetere
sturingvanprimaireprocessen mogelijk.
Indeontwerpfase vanhetproject kwam
destrategievanhetuitbestedenomdehoek
kijken.Indezefaseisgoedopeenrijtje gezet
uitwelkeaanbestedingsmogelijkheden het
waterschapkankiezenenwelkeEuropese
regelgevingvantoepassingis.Hetwaterschap
isvolgensdeEuropeserichtlijn eenlagere
overheid.Hiervoorgeldtdatbijoverschrijdingvanhetdrempelbedragzij marktpartijen
inhetopenbaarmoetenuitnodigentothet
-.-uitbrengenvaneenofferte.Volgensdealgeeneaanbestedingsrichtlijnen vallenprojecdievoornamelijk bestaanuit software,
onderderichtlijn Diensten.
Geziendeomvangvanhetproject kwam

deramingruimbovenhetdrempelbedraguit
enstondhetdusvastdatinEuropeesverband
aanbesteedmoestworden.Vervolgenskomt
dekeuzeofhetprojectmet (niet-openbare
aanbesteding)ofzondervoorselectie(openbareaanbesteding)wordtaanbesteed.Eerdere
ervaringenvanhetWaterschapheeftdekeus
doenvallenopeenopenbareaanbesteding
(duszondervoorselectie)volgensaanbestedingsreglementvoordienstenEG2000.
IndezeEuropeseaanbestedingisveelaandachtaandevoorbereidingbesteedomde
gesteldeeisenvanhetwaterschapaankwaliteitenduurzaamheid indeaanbesteding tot
uitingtelatenkomen.Kwaliteitkomt tot
uitinginhetbestekwaarinhetwat,hoeende
administratievevoorwaardenzijn beschreven.
Inhetbestekisdekeuzevandesystemen
bewustopengelaten,zodatdeaannemer
daarinzelfeenoptimalekeuzekanmaken.De
aannemermoetdesystemennaoplevering
nogvijfjaar ingoedestaathouden.Deaannemerwordthiermeegestimuleerdzijnsysteemkeuzenietalleentebaserenophetleverenenbouwenvandesystemen,maarook
rekeningtehoudenmetdevijfjaar durende
verplichtingnaoplevering.Hiermeeneemtde
kanstoedateenduurzameoplossingwordt
aangeboden.Dezeopenheidvereistweldatde
functionele eisenaandesystemen duidelijk
gedefinieerdenvastgelegdzijn.Aanhet
bestekzijndaaromtweebasisontwerpen
gevoegdwaarindefunctionele eisenvande
systemenstaanbeschreven.
Naasthetbestek,dathet uiteindelijke
contractdocument is,iseenaanbestedingsdocumentbeschikbaargesteld.Ditiseensoort
leidraadwaarineenalgemene omschrijving
vandeopdracht,eenuitgebreidetoelichting
opdetoegepasteselectie-,gunningencriteria
endeprocedurewordtbeschreven.
Deselectiecriteriazijnzodaniggekozen
dathiermeedienstverlenerswordengeselecteerddievoorwatbetreftfinanciëleeneconomischedraagkracht,beroepsbekwaamheid en
technischebekwaamheidinstaatzijn hetprojectuittevoeren.
Omandereeisendanalleenprijs inde
gunningtelatenmeetellen,isdekeuze
gemaaktomhetwerknietopdelaagsteprijs
tegunnenmaaraandeinschrijvermetdeeconomischmeestvoordeligeaanbieding.Hiervoorzijndeonderstaandevijfgunningencriteriaopgenomenwaarbijdevermelde
volgordehetbelangvandecriteria aangeeft:
dewijzewaaropaanhetbestekwordtvoldaan,deduurzaamheid en beheersbaarheid
vandeaangebodensystemen,deprijsvande
aangebodensystemen,dedoorlooptijd van
hetprojectendeorganisatie.
Inhetgunningstraject ispercriterium

eenvolgordevandebeste inschrijvers
gemaakt.Vervolgensisindewegingde
bovenstaandevolgordevanbelanggebruikt
omtotdeeconomischemeestvoordeligeaanbiedingtekomen.

Grote prijsverschillen
Depublicatievandezeaanbestedingisin
hetbladenopinternetpaginavandeEuropeseUniegeplaatst.Opdepublicatiereageerden
36potentiëleinschrijvers diehetbestekhebbenaangevraagd.Twaalfinschrijvershebben
eenaanbiedingingeleverdophetkantoorvan
hetwaterschapinTiel.Watdirectopviel
warendegroteonderlingeprijsverschillen
tussendeaanbiedingen.
Deaanbiedingenzijneerstbeoordeeldop
deselectiecriteria.Hetselectiecriterium 'technischebekwaamheid'moestdoordeinschrijverswordenaangetoonddooreenopgavevan
referenrieprojecten.Debeoordelingvande
referenrieprojecten isfeitelijk enmeteenjuridischebrilbekeken.Hetbleekdathetinsommigegevallenmoeilijk tebeoordelenwasof
eenonderdeelvaneenreferenrieproject daadwerkelijkvantoepassingisvoordezeaanbesteding.Zohebbeninschrijvers referenrieprojectenvanelektrotechnische werkzaamheden
oprioolwaterzuiveringsinstallatiesopgevoerd,waaronderookdeprocesautomatiseringviel.Hetisdanlastigtebeoordelenhoe
grootdefinanciëleomvangvandeprocesautomatiseringvanditreferenrieproject was
enofhetbetreffende projectvoldoetaan
financiële eisenaande referenrieprojecten.
Daarnaastwashetopvallenddatsommige
inschrijversdereferenrieprojecten onnauwkeurigopgegevenhebben,zoalshetnietaangevenvanprojectduur, datumvanstarten
oplevering,projectbudget eneenonvolledige
projectbeschrijving. Uiteindelijk hebben,
vooralopbasisvandeopgavevandereferentieprojecten,dehelftvandeinschrijvers niet
voldaanaandeselectiecriteria.Dezezijndus
afgevallen.
Deresterendeaanbiedingenzijnbeoordeeldopdevijfgunningencriteria.Aande
inschrijversisgevraagdomeenplanvanaanpaktoetevoegenwaarininhoudelijkbeschrevenstaatwatzijvooreenoplossingaanbieden.Opbasisvande vijfgestelde
gunningencriteria isditinhoudelijke plan
vanaanpakdooreen beoordelingscommissie
beoordeeld.Decommissieleden hebbenlos
vanelkaardeaanbiedingenbeoordeeld.Vervolgenszijndezesamengevoegdineentotaal
overzicht,waaruitvolgensdeprocedureuiteindelijkdeeconomischmeestvoordelige
aanbiedingisvoortgekomen.Dezeaanbieding
voldeedalsbesteaanhetbestekendeeisen
tenaanzienvanduurzaamheid.Deprijsvan
dezeaanbiedingzatindemiddenmoot.
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Bezwaren
Nadebekendmakingvandevoorgenomengunning heeft eenaantal inschrijvers
verzochtomeentoelichtingvandebeoordelingvandeselectieen gunningencriteria.
Hetbeoordelingsproces endebeoordelingsresultaten zijn nauwgezet vastgelegd ineen
document.Opbasishiervanwashet mogelijkomdezeinschrijvers een gemotiveerde
toelichtingtegeven.Tevensheeft een aantal
inschrijvers bezwarengemaakt tegende
voorgenomengunningengedreigd met
juridischestappen.Debezwaren kwamen
voornamelijkvoortuitonbegrip datde prijs
pasalsderdegunningcriterium goldendat
delaagsteinschrijver dusniet automatisch
hetwerkgegund kreeg.Doordegedegen
voorbereidingenvastleggenvanhetdoorlopenselectie-engunningsproces kon worden
aangetoond waaromdegunning gerechtvaardigdwaseniseenjuridische procedure
voorkomen.

Tips
Eengedegenvoorbereidingisvangroot
belang.Uitgangsdocumenten zijn een
bestekofwerkomschrijving eneenbeschrijvingvandefunctionele eisenaanprocesautomatiseringssystemen.
Tijdens devoorbereiding moettijd en
aandachtaandeselectie-engunningencriteriabesteedworden.Decriteriamoeten datgeneeisenwatvanbelangisvoordeaanbestedende partij. Legdecriteriaende
procedurehelderentransparant vastineen
documentdatalsleidraaddient bijdeaanbesteding.
Tijdens dezeaanbestedingisgeen onderscheidgemaakt tussendebegeleidingvan
netaanbestedingsproces enhet beoordelen
vandeaanbiedingen. Erkanookvoorgekozenworden omdebegeleidingvanhetaanbestedingsprocesendeinhoudelijke beoordelingdoorverschillendepersonen telaten
verzorgen.Iniedergevalmoethet doorlopen
beoordelingsprocesendebeoordelingsresultatengoedvastgelegd worden.

Sensorenvooralvoor
dedagelijkseprocesvoeringgewenst
Berichtenovernieuweenverbeterdesensorenen
monitorenvoorwaterkwaliteitvolgenelkaarin
sneltempoop.Maarwatisdewaardevandit
soortsystemen?Omhiervaneen,goedbeeldte
krijgen,voertKiwaWaterResearcheenonderzoekuitnaardiesensoren.Deeerstebevindingenwerden.gepresenteerdtijdensdeworkshop
'Sensorenenmonitoren'opzyjanuari inNieuwe^ein.
Detwaalflezingenendeintensievediscussiesineensterkinternational gezelschap
gaveneengoedoverzichtvandecriteria
waaraansensorenmoetenvoldoenenvande
nieuwste technischeontwikkelingen.Een
ovetzichtvandelopende onderzoeksprojectenindeVerenigdeStatenen praktische
ervaringenbij hetmonitoren bijYorkshire
Water(UK),inLosAngelesenNewYorkwerdenafgewisseld met technische informatie
overoptischchemischesensoren voor het
sneldetecteren vanspecifieke verontreinigingen,nieuwesensorenomhardheid te
meten,biomonitoten bijdebewakingvande
MaasendeervaringdiebijKiwaisopgedaan
meteendraagbareUV-probe.

Eenmeetpontonvon

Dedrinkwatersector wilsens
gebruiken voorhetmonitoren ensturen van
dedagelijkse procesvoering.Hetismeegenomenalszeookeenwaarschuwinggeven bij
eenmogelijke terroristischeaanslag,zo
bleektijdens debijeenkomst. Beidetoepassingenstellen trouwensgelijkeeisenaaneen
sensor:hij maggeenvalsalarm veroorzaken
enmoetzeerweinigonderhoud vergen.
Opditmoment worden verschillende
'online'-systemen metsuccesingezetbijde
innamebewaking, waaronder biomonitoringsystemen. Monitoring in het distributienetwerkeistechterkortere reactietijden
enlagerekosten,zodatdaarvoornogmaar
weinigbruikbaresensorentekrijgen zijn,zo
gavende56deelnemers aandeworkshop
aan.Daarnaastbehoeft:ookhet 'data-handling'vetdereaandacht.Efficiënter gebruiken
vanmetsensotenvergaardegegevenskan
veelnieuweinformatie opleverenover
waterkwaliteit,zonderdatdaarvoor additionelemeetinstrumenten ingezethoeven te
worden.Snelledetectieenidentificatie van
specifieke stoffen ofpathogenen in water
blijft echtereenprobleemvoor bestaande
sensoren.Deontwikkelingen opditgebied
verlopenechtet snel.Deverwachting isdat
indeeerstvolgendejarende toepasbaarheid
vansensorenzaltoenemen,ookvoor
geavanceerde metingen. ^
Joep vanden Broeke
(KiwaWater Research)

RijkswaterstaatindeMaas,datsommigeparameterscontinuekanmeten.

Deaanbestedingvandeprocesautomatiseringvanhet Waterschap Rivierenland
toontaandat hetmogelijk isomopandere
c
titeria tegi nnen dan alleendelaagsteprijs.
Doordegedegenvoorbereiding,het nauwgezetvastleggenvandebeoordelingsprocedureen-resultaten endoorjegedurendede
aanbestedingsprocedure aanderegelste
houdenkonhetwaterschap deopdracht
gunnen aandeinschrijver met deeconomischmeestaantrekkelijke aanbieding, f
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