Aanbestedingsalert april 2022
Significant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied
van aanbesteden. Deze keer een casus over de vraag of alleen het benoemen
van positieve aspecten moet leiden tot de maximale score.

Wat is er gebeurd?
Een aanbestedende dienst heeft met verschillende partijen een raamovereenkomst gesloten
voor het verrichten van ontwerpdiensten. Onder deze raamovereenkomst heeft de
aanbestedende dienst een opdracht uitgezet door middel van een mini-competitie. De partij die
deze opdracht heeft verloren, kan zich niet vinden in de gunningsbeslissing. Reden hiervoor is
dat de verliezende partij van mening is dat de opgegeven aspecten die volgens de
aanbestedende dienst aandacht behoeven, onjuist zijn en niets te maken hebben met
gunningscriterium (G3). Deze aspecten hebben in strijd met de aanbestedingsstukken tot een
puntenaftrek geleid. Met het wegvallen van deze negatieve aspecten (kanttekeningen) verdient
de verliezende partij de maximale score voor G3 en dient de opdracht aan deze partij gegund te
worden.

HET RESULTAAT
•

Ter zitting heeft de aanbestedende dienst onderkend dat de kanttekeningen in de motivering
van de gunningsbeslissing enkel bedoeld zijn als aandachtspunten voor de uitvoeringsfase
en niet zijn meegenomen in de beoordeling. De voorzieningenrechter gaat hierin mee.
Daarom blijft enkel het ingenomen standpunt dat alleen het benoemen van positieve
aspecten moet leiden tot de maximale score ‘uitstekend’ over. Dit standpunt wordt niet
gevolgd door de voorzieningenrechter. De rechter stelt dat het goed onderbouwen en in
kaart brengen van de belangrijkste aspecten in dit geval niet een automatische score van
‘uitstekend’ rechtvaardigt. De wijze van waardering sluit volgens de voorzieningenrechter
aan bij de betekenis van ‘uitstekend’ in de Van Dale: “Zo bijzonder goed dat het opvalt,
voortreffelijk”.

RELATIE TOT DE PRAKTIJK
•

Wees je ervan bewust dat kanttekeningen niet thuishoren in de motivering en zorg dat
waarderingstermen aansluiten bij de uitvraag en het beoordelingskader.
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