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VOORBEHOUDEN OPDRACHT
•
Een aanbestedende dienst kan de deelname aan een aanbesteding voorbehouden:
(i) aan sociale werkplaatsen/ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van
gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben of aan programma's voor beschermde arbeid,
(ii) mits ten minste 30% van de werknemers van de werkplaats/ondernemer/programma
gehandicapte of kansarme werknemers zijn.
•
Deze criteria zijn geen vereisten voor registratie in het Register. De registratie in het Register kan
daarom door de aanbestedende dienst noch de marktpartij worden gebruikt als bewijsstuk ten
aanzien van deelname aan een voorbehouden opdracht.
GESCHIKTHEIDSEISEN
•
Geschiktheidseisen betreffen eisen aan de ondernemers en kunnen zien op:
(a) de financiële en economische draagkracht;
(b) technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (de personele en technische middelen en de
ervaring waarover de onderneming moet beschikken);
(c) beroepsbevoegdheid (inschrijving in het handelsregister en eventuele noodzakelijke
vergunningen of lidmaatschappen om in het land van herkomst de betrokken diensten uit te
kunnen voeren).
•
De Code en/of inschrijving in het Register hebben geen betrekking op de genoemde capaciteiten van
ondernemingen, en kunnen dus niet worden gebruikt in het kader van de geschiktheidseisen.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
•
Technische specificaties beschrijven de vereiste kenmerken voor een werk, levering of dienst aan de
hand van prestatie- of functionele eisen.
•
De Code voorziet niet in prestatie- of functionele eisen die aan een werk, levering of dienst gesteld
kunnen worden, maar bevat (abstractere) voorwaarden ten aanzien van het algemene
ondernemingsbeleid van de marktpartij. De Code en/of inschrijving in het Register kunnen daarom
niet worden gebruikt in het kader van de technische specificaties.
GUNNINGSCRITERIUM EN NADERE CRITERIA
•
Op basis van deze criteria wordt de winnaar van de aanbesteding bepaald. Hoe hoger de inschrijver
met zijn inschrijving scoort op deze criteria, des te groter de kans dat hij wint. De criteria moeten
rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de opdracht, objectief gerechtvaardigd zijn en
niet naar een bepaalde inschrijver zijn toegeschreven.
•
Omdat een directe relatie met het gevraagde product/de gevraagde dienst vereist is, en de Code met
name ziet op het algemene ondernemingsbeleid, is de Code en/of inschrijving in het Register niet
geschikt als nader criterium. Wel kan een aanbesteder nadere criteria hanteren die zien op
bijvoorbeeld duurzaamheid en social return. Is dat het geval, dan kan een onderneming in zijn
aanbieding beschrijven op welke wijze hij de opdracht zal uitvoeren uit een oogpunt van (in het
gegeven voorbeeld:) duurzaamheid of social return en daarbij verwijzen naar zijn naleving van de
Code en/of registratie in het Register. Daarmee is overigens nog geen sprake van een
onoverbrugbaar voordeel voor die (sociale) onderneming; andere (sociale) ondernemers kunnen
onverkort punten verdienen met hun voorgestelde wijze van uitvoering.
BIJZONDERE UITVOERINGSVOORWAARDE
•
Deze (contractuele) voorwaarde geldt tijdens de uitvoering van de opdracht en dient verband te
houden met economische, innovatiegerelateerde, arbeidsgerelateerde, sociale of milieuoverwegingen
(bijvoorbeeld: het te leveren product moet fair-trade zijn). Een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde
moet direct verband houden met het voorwerp van de opdracht.
•
De principes van de Code houden geen direct verband met het voorwerp van een specifieke
opdracht, maar zien op het algemene ondernemingsbeleid, waarbij iedere onderneming op zijn eigen
wijze invulling kan geven aan de principes met ieder een eigen missie. De Code en/of inschrijving in
het Register kunnen daarom in dit verband niet worden gebruikt.

DE CODE IN NIET-EUROPESE AANBESTEDINGEN
In niet-Europese aanbestedingen (meervoudig onderhands of nationaal) geldt niet het strikte Europese kader,
maar zijn wel het gelijkheids-, transparantie- en proportionaliteitsbeginsel van toepassing. Zo lang daarmee niet
in strijd wordt gehandeld, hebben aanbesteders vrij veel ruimte in aanbestedingen ten aanzien van hun eisen en
wensen. Naleving van de Code/registratie in het Register kan daarom worden gebruikt:
•
als geschiktheidseis:
als de aanbesteder kan uitleggen dat dit nodig is om de geschiktheid aan te tonen van een
ondernemer om de opdracht uit te voeren;
als dit in redelijke verhouding staat tot de opdracht;
als alle ondernemingen hieraan op gelijke wijze moeten voldoen; en
als de eis op heldere wijze wordt bekendgemaakt in de aanbestedingsstukken (waarbij ook duidelijk
moet zijn wanneer sprake is van naleving van de Code en hoe de naleving van de Code door een
onderneming moet worden aangetoond);
•
als objectief criterium om ondernemingen te selecteren voor een meervoudig onderhandse procedure:
voor wat betreft de naleving van de Code: als de aanbesteder dit criterium kan objectiveren;
als de aanbesteder kan uitleggen dat naleving van de Code/registratie in het Register een relevant
selectiecriterium is; en
als er voldoende ondernemingen zijn die hieraan kunnen voldoen om een adequate mededinging te
garanderen;
waarbij opname van dit criterium in het eigen beleid van de aanbesteder mogelijk is;
•
als gunningscriterium of nader criterium:
als de aanbesteder kan uitleggen dat de Code en/of registratie in het Register van invloed zijn op de
beste prijs-kwaliteitverhouding;
als het criterium ziet op de aanbieding en niet op de aanbieder;
als dit in redelijke verhouding staat tot de opdracht, waarbij het aantal te scoren punten ook in
verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht;
als alle ondernemingen hierop op gelijke wijze punten kunnen scoren; en
als het criterium op heldere wijze wordt bekendgemaakt in de aanbestedingsstukken;
•
als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde:
als de aanbesteder kan uitleggen dat registratie in het Register voor hem van belang is voor de
deugdelijke uitvoering van de opdracht;
als dit in redelijke verhouding staat tot de opdracht;
als alle ondernemingen hieraan op gelijke wijze moeten voldoen; en
als de voorwaarde op heldere wijze wordt bekendgemaakt in de aanbestedingsstukken.

