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De nieuwe aanbestedingswet en EMVI, tenzij……………
In vele publicaties en berichtgevingen wordt verwezen naar de nieuwe aanbestedingswet
2013 en het gunnen op waarde. De laagste prijs is niet meer per definitie het
gunningscriterium bij uitstek.
Gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt door de
overheid gestimuleerd omdat dit de kwaliteit van de opdrachten ten goede gaat komen.
EMVI wordt de standaard, tenzij…. u kunt aantonen dat uw opdracht zeer sterk
gestandaardiseerd is, er geen grote verschillen in kwaliteit te verwachten zijn en uw
opdracht wat betreft inhoud en omvang eenduidig is vastgelegd.
Voor het schoffelen van een vast aantal boomspiegels in verharding met vaste frequentie
kan dit gelden, maar voor het vakkundig snoeien van bomen kan EMVI de uitkomst
bieden.
Waar u ook voor wilt kiezen, uw keuze moet goed onderbouwd worden! Kiest u voor
EMVI, dan zullen uw eisen en wensen afzonderlijk beschreven moeten worden. Er zullen
vervolgens duidelijke EMVI-criteria omschreven moeten worden op het gebied van
prestatie, kwaliteit en prijs.
En deze criteria krijgen wegingsfactoren, die objectief vastgesteld moeten kunnen
worden. En tenslotte zijn er ook weer diverse beoordelingsmethoden mogelijk om de
inschrijvingen te toetsen.
Ook deze moeten echter vooraf weer voor iedereen duidelijk zijn om discussie of zelfs
gerechtelijke procedures te voorkomen na gunning.
Stad & Groen kan u helpen met het bepalen van de keuze voor de juiste manier van
aanbesteden, het eenduidig omschrijven van criteria en het bepalen van de meest
passende beoordelingsmethode.
Graag nemen wij deze zorg of een deel daarvan over van u. Samen de juiste keuzes
maken en zorgen dat de nieuwe manier van aanbesteden voor uw project een extra
rendement gaat opleveren!
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