Provinciale Staten
Vragen van het statenlid de heer J. Robesin (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 432.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake aanbesteding grote
bouwprojecten in Zeeland op basis van het
zogeheten emvi-principe
(ingekomen 03-03-2014)
1.

Heeft uw College er kennis van kunnen
nemen, wat voorzitter Maxime Verhagen
van Bouwend Nederland gisteren
(26 februari 2014) bij zijn werkbezoek
aan de Sluiskiltunnel heeft opgemerkt
over de toepassing van het zogeheten
emvi-principe bij aanbesteding van grote
bouwprojecten?

1.

Ja, het College heeft, bij aanwezigheid van
Gedeputeerde Van Beveren, kennis genomen van wat voorzitter Maxime Verhagen
van Bouwend Nederland heeft opgemerkt
over de toepassing van het EMVI-principe bij
aanbesteding van grote bouwprojecten.

2.

Zo ja, is uw College bekend met dit beginsel en was de uitleg van Verhagen
correct?

2.

Het College is bekend met het beginsel van
het EMVI-principe (economisch meest voordelige inschrijving) bij het in de markt zetten
van opdrachten. De uitleg hierover van de
heer Verhagen van Bouwend Nederland was
in die zin correct dat EMVI criteria toegepast
kunnen worden om opdrachten te gunnen.
De uitleg was wel onvolledig want naast EMVI geldt dat de prijs nog steeds als gunningscriterium kan gelden om een opdracht te
gunnen. Er zijn bovendien een gering aantal
EMVI criteria toe te passen waar lokale ondernemers mogelijk beter op kunnen scoren
dan niet lokale ondernemers.
Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat de beginselen van Europees aanbesteden blijven gewaarborgd, te weten:
- non discriminatie: er mag geen onderscheid worden gemaakt naar nationaliteit;
- gelijke behandeling: er mogen geen discriminerende factoren zijn waardoor de
één meer kansen krijgt dan de ander;
- transparantie: vooraf moet voor iedereen
duidelijk zijn wat er verwacht wordt
- proportionaliteit: de specificaties, uitsluitingsgronden, eisen en criteria staan in
verhouding tot de aard en de omvang
van de opdracht.

3.

Zo ja, is uw College dan bereid er provincie-breed voor te pleiten, dat het
emvi-principe zoveel en waar mogelijk
wordt toegepast en het zelf ook in te
calculeren indien de gelegenheid zich
voordoet?

3.

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet
2012 in werking getreden. Eén van de wijzigingen ten opzichte van voorgaande wetgeving is artikel 2.114 Aanbestedingswet 2012
waarin het volgende is vermeld:
Europese aanbestedingen

Een aanbestedende dienst is verplicht te
gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs
toepassen mag alleen als een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken
motiveert waarom.
Werken onder de drempel

Een aanbestedende dienst is een opdracht voor werken onder de drempel
verplicht te gunnen op criterium EMVI.
Laagste prijs toepassen mag alleen als
een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.
Het College is voorstander van het toepassen van het EMVI-criterium, waardoor naast
prijs vooral kwaliteit een belangrijker aspect
wordt. Dit criterium wordt binnen Provincie
Zeeland inmiddels bij vele aanbestedingen
voor zowel Leveringen, Diensten als Werken
gehanteerd. Momenteel is onder andere de
aanbesteding van een grote opdracht, te
weten de aanleg van de Sloeweg, in procedure. Ook hier wordt het EMVI-criterium gehanteerd. Het EMVI-criterium wordt zoveel
en waar mogelijk toegepast.
In de praktijk en middels jurisprudentie is
geconcludeerd dat bij sommige aanbestedingen de Prijs bepalend is. De rechter geeft
hierbij aan dat men in die situaties niet geforceerd moet overgaan tot EMVI (bijvoorbeeld
aanbesteding gas/elektriciteit of bij opdrachten waarbij de gevraagde prestatie in sterke
mate gestandaardiseerd is in de markt en
grote verschillen in kwaliteit niet zijn te verwachten alsmede de inhoud en omvang van
de opdracht eenduidig zijn vastgelegd). Indien bij een aanbesteding door het College
wordt gekozen voor laagste prijs wordt dit
gemotiveerd aangegeven. Echter waar mogelijk is EMVI het uitgangspunt.

MIDDELBURG, 1 april 2014
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