Selectieprocedure
Onderhandse aanbestedingen
Uitvoeringsrichtlijn behorende bij
het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân
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Inleiding
Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht, inclusief de bijbehorende Gids Proportionaliteit en
de ARW 2012. Op basis van de implementatie van de in 2014 vastgestelde nieuwe Europese
aanbestedingsrichtlijnen is per 1 juli 2016 de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking getreden.
Gelijktijdig is ook een nieuwe versie van de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016 van toepassing op de
aanbesteding door de overheden. Op basis van deze nieuwe wet- en regelgeving heeft Wetterskip Fryslân zijn
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid aangepast en per oktober 2017 vastgesteld. Een aantal onderdelen van dit
aanbestedingsbeleid zijn verder in detail uitgewerkt in deze uitvoeringsrichtlijn. Met de vaststelling door het
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân van deze uitvoeringsrichtlijn komt de eerdere uitvoeringsrichtlijn te
vervallen.
Wetterskip Fryslân wil in deze richtlijn voor onderhandse aanbestedingen (enkelvoudig en meervoudig) het
selecteren van aannemers/leveranciers/dienstverleners inzichtelijk en transparant maken. Dit is een directe
uitwerking van het non-discriminatie/gelijkheidsbeginsel uit de Aanbestedingswet. Belangrijk daarbij is dat de
eisen die aan een aannemer/leverancier/dienstverlener worden gesteld in een redelijke verhouding staan tot
de omvang van de opdracht. In overeenstemming met het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid wil Wetterskip
Fryslân daarmee zo laagdrempelig mogelijk zijn voor het MKB om in te kunnen schrijven op opdrachten.
Conform het Inkoop en aanbestedingsbeleid van Wetterskip Fryslân, zal het waterschap – met inachtneming
van de Gids Proportionaliteit – bij opdrachten voor Goederen en Diensten met een opdrachtwaarde van €
50.000,- tot € 200.000,- de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure (MVO’s) hanteren, tenzij blijkt
dat dit niet aansluit bij het type inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. In dat
geval kan het waterschap ook kiezen voor een andere procedure. Per meervoudig onderhandse aanbesteding
wordt een marktverkenning uitgevoerd. In de marktverkenning wordt gekeken naar referenties,
kwaliteitsaspecten (zoals ISO 9001 of VCA) en eventueel de vestigingsplaats van de leverancier.
Voor Werken zal Wetterskip Fryslân overeenkomstig het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid tot een bedrag van
€ 150.000,- enkelvoudig aanbesteden en daarboven tot € 1.500.000,- de meervoudig onderhandse procedure
hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type inkoop en het karakter van de markt waarin de
ondernemers opereren. Deze uitvoeringsrichtlijn omvat de uitwerking van de procedure voor het selecteren
van aannemers bij Werken. Tevens wordt ingegaan op de procedure voor het selecteren van ondernemers bij
meervoudig onderhandse aanbesteding van goederen en diensten. Eveneens wordt omschreven hoe het
waterschap omgaat met ‘local sourcing’.
.
De werkwijze zoals beschreven in de uitvoeringsrichtlijn is intern geëvalueerd met de betrokken
medewerkers. Uit deze evaluatie zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Naast de interne
evaluatie zijn er ook diverse tips en adviezen van marktpartijen meegenomen.
Deze herziene versie van de uitvoeringsrichtlijn bevat een aantal wijzigingen in de procedure. Deze
wijzigingen zijn er op gericht om het gebruik gemakkelijker te maken en om marktpartijen meer kans te
geven om in aanmerking te komen voor een opdracht. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de
verschillende kwalificaties op zowel de Short- als Longlist.
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Selectie
Wetterskip Fryslân komt bij werken tot een keuze van een aannemer via het hanteren van een stelsel van
shortlisten en/of longlisten. Wetterskip Fryslân bepaalt uitsluitend de geschiktheid van aannemers aan de
hand van kerncompetenties en zo mogelijk enkele andere geschiktheidseisen, zoals beschreven in het
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Daarna worden de geschikt bevonden aannemers conform de in het
volgende hoofdstuk beschreven procedure uitgenodigd om een inschrijving te doen.
Wetterskip Fryslân heeft de werken opgedeeld in een aantal categorieën;
- Geautomatiseerde kunstwerken
- Niet-geautomatiseerde kunstwerken
- Primaire keringen
- Watertransportsystemen
o Hoofdwatergangen
o Regionale keringen
- Waterzuiveringssystemen
o Persleidingen
o Rioolgemalen
Deze categorieën geven de mogelijkheid een grof onderscheid te maken op basis van kerncompetenties
binnen de groep aannemers, zodat er een lijst ontstaat van aannemers die specifiek geschikt zijn voor het
soort werk. Per categorie worden een aantal kerncompetenties benoemd die nodig zijn voor diverse soorten
werk binnen die categorie. Aannemers kunnen aangeven dat zij beschikken over een of meerdere
kerncompetenties en daarmee aantonen dat zij geschikt zijn om bepaalde, dan wel alle werken binnen die
categorie uit te voeren. Per categorie is vervolgens een shortlist en een longlist gemaakt. Een aannemer kan
zich voor meerdere categorieën aanmelden.
De shortlist, per categorie, bevat aannemers die in het verleden werkzaamheden naar tevredenheid hebben
uitgevoerd en waar Wetterskip Fryslân goede ervaringen mee heeft en waarvan te verwachten is dat zij een
interessante inschrijving kunnen doen.
De longlist, per categorie, bevat in beginsel aannemers waar Wetterskip Fryslân nog geen ervaring mee heeft,
maar die hebben aangetoond de kerncompetenties te bezitten en te voldoen aan de geschiktheidseisen om
het werk uit te kunnen uitvoeren.

Digitaal platform
Wetterskip Fryslân maakt voor aanbestedingen gebruik van het digitale aanbestedingsplatform Negometrix.
Bedrijven die zaken willen doen met Wetterskip Fryslân maken in Negometrix een account aan. Bedrijven die
thans op de shortlist van Wetterskip Fryslân staan, krijgen éénmalig een uitnodiging om zich per categorie
werk in te schrijven voor toekomstige MVO’s. Voor de longlist opent Wetterskip Fryslân een doorlopende
tender in Negometrix, waarop bedrijven hun interesse per categorie kenbaar kunnen maken en hun
kerncompetenties kunnen aantonen. Na controle van de geschiktheid worden deze bedrijven toegelaten op
de longlist of afgewezen. Op de website van Wetterskip Fryslân wordt naar deze tender verwezen.
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Procedure
Afhankelijk van de raming van de opdracht worden een aantal aannemers uitgenodigd voor de onderhandse
aanbesteding:
 Bij werken waarvan de raming beneden de € 150.000,- valt, wordt in principe één aannemer van de
shortlist toegelaten via loting. Wetterskip Fryslân maakt eerst een selectie van geschikte aannemers
voor het betreffende werk uit de shortlist, op basis van de voor dat werk benodigde
kerncompetenties. Binnen Negometrix wordt vervolgens d.m.v. loting (randomizer) één aannemer uit
deze selectie aangewezen om een aanbieding te mogen doen. Indien gezien de aard van de opdracht
concurrentie in de aanbieding is gewenst behoudt Wetterskip Fryslân zich het recht voor om drie
aannemers uit de shortlist te selecteren, op de wijze die navolgend is beschreven. Mocht de aard van
de werkzaamheden dusdanig specifiek zijn dat het wenselijk is zelf een partij te selecteren, dan is dit
(mits goed gemotiveerd) toegestaan. Hierbij kan zowel de short- als de longlist worden
geraadpleegd.
 Bij werken waarvan de raming beneden de € 500.000,- valt, maar boven de € 150.000,-, worden twee
aannemers van de shortlist en één aannemer van de longlist toegelaten via loting. Wetterskip Fryslân
maakt eerst een selectie van geschikte aannemers voor het betreffende werk uit de shortlist, op basis
van kerncompetenties. Binnen Negometrix worden vervolgens d.m.v. loting (randomizer) twee
aannemers uit deze selectie aangewezen om een aanbieding te mogen doen. Hetzelfde wordt gedaan
voor de geschikte partijen van de longlist.
 Bij werken waarvan de raming boven de € 500.000,- valt, worden drie aannemers van de shortlist
toegelaten via loting en twee aannemers van de longlist. Wetterskip Fryslân maakt eerst een selectie
van geschikte aannemers voor het betreffende werk uit de shortlist op basis van kerncompetenties.
Binnen Negometrix worden vervolgens d.m.v. loting (randomizer) drie aannemers uit deze selectie
aangewezen om een aanbieding te mogen doen. Hetzelfde wordt gedaan voor de geschikte partijen
van de longlist.
Bij multidisciplinair werk (civiel, werktuigbouw en elektro) wordt er gekozen voor een aannemer die de
hoofdopdracht van het werk gaat uitvoeren. Deze aannemer zal t.b.v. de uitvoering zelf een CIV, W- en/of E
aannemer als onderaannemer moeten gaan contracteren. Dit is een extra competentie waarmee bij het
selecteren van de (hoofd)aannemers uit de short- en longlist rekening wordt gehouden.
Evaluatieformulier
Na elk werk, ook die middels een (niet-) openbare procedure zijn aanbesteed, wordt een evaluatieformulier
ingevuld. Het evaluatieformulier is als bijlage toegevoegd. De evaluatie zal worden gedaan door de
toezichthouder, directievoerder, projectleider en inkoopadviseur Werken van Wetterskip Fryslân.
Mutaties in shortlist
Indien de aannemer op het onderdeel ‘Algemene indruk’ een onvoldoende (lager dan 6) scoort en/of meer
dan 3 onvoldoendes scoort op de overige onderdelen, wordt de aannemer van de shortlist gehaald en kan de
aannemer zich opnieuw aanmelden voor de longlist. Indien de aannemer op het onderdeel ‘Algemene indruk’
een voldoende (6 of hoger) scoort en tenminste 9 voldoendes scoort op de overige onderdelen en nog niet op
de shortlist staat, wordt de aannemer daartoe uitgenodigd.
Mutaties in longlist
Met het opzetten van de longlist is in eerste instantie een ranking gehanteerd op basis van het tijdstip van
registratie in Negometrix. Om alle aannemers gelijke kansen te bieden is deze ranking losgelaten en wordt er
bij alle aanbestedingen waarbij de longlist wordt geraadpleegd, gebruik gemaakt van de randomizer (loting)
om partijen te selecteren. Mutaties op de longlist zijn enkel mogelijk indien:
 De aannemer een goede inschrijving doet, het werk gegund krijgt en met een voldoende score op de
evaluatie afrondt. De aannemer wordt vervolgens voor plaatsing op de shortlist uitgenodigd.
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Beheer
De inkoopadviseur Werken beheert de shortlist en de longlist. Hij/zij draagt de zorg voor actuele lijsten en
controleert, middels de lijsten, of de juiste aannemers geselecteerd zijn voor inschrijving bij onderhandse
aanbestedingen. De inkoopadviseur Werken zal de lijsten voortdurend actualiseren op basis van de
inschrijvingen in Negometrix en de uitkomsten van de evaluatieformulieren.

Local sourcing
In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Wetterskip Fryslân is aangegeven, dat in gevallen waar een
enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de
geldende wet- en regelgeving is toegestaan, rekening wordt gehouden met de regionale economie en
regionale ondernemers. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.
In dit kader strekt de regionale economie zich uit tot het beheergebied van Wetterskip Fryslân.
De regionale ondernemers worden gestimuleerd zich aan te melden voor de longlisten om zodoende
betrokken te worden bij uitnodigingen tot inschrijving. Via uitingen op de website van Wetterskip Fryslân, en
indien nodig via andere lokale media, worden ondernemers uitgenodigd om zich aan te melden.
Voor meervoudige onderhandse aanbestedingen van goederen en diensten wordt eveneens nagestreefd dat
bij meervoudige onderhandse aanbestedingen regionale ondernemers worden betrokken bij de uitnodiging
voor zover die kunnen voorzien in datgene wat het waterschap vraagt.

Afwijking
In het geval van onderhandse opdrachten voor specifieke werkzaamheden, waarin deze richtlijn niet voorziet,
kan Wetterskip Fryslân, zulks ter beoordeling van de clustermanager, afwijken van deze regeling voor het
selecteren van geschikte aannemers, mits dit binnen de Aanbestedingswet 2012 en Gids Proportionaliteit
past.

Vervallen van kwalificaties
Van de oorspronkelijke kwalificaties die zijn opgesteld bij de start van de short- en longlist is in deze herziene
uitvoeringsrichtlijn een gedeelte komen te vervallen. De partijen die op de short- en/of longlist staan van de
vervallen kwalificaties zijn hierover geïnformeerd.
Indien een kwalificatie is vervallen geld dit zowel voor de short- als de longlist. Redenen waarom een
kwalificatie is komen te vervallen zijn:
 In de praktijk zijn de afgelopen twee jaar geen uitvragen geweest onder desbetreffende kwalificatie.
 Indien dergelijke werkzaamheden worden uitbesteed, dan worden deze als integraal onderdeel van
een civieltechnisch werk uitgevraagd (bijvoorbeeld bij WE werkzaamheden).
 Werkzaamheden zijn dusdanig specifiek dat deze slechts zeer incidenteel voorkomen en er daarom
per geval wordt gezocht naar potentiele marktpartijen.

Aanbestedingen buiten kwalificaties van de short- longlist
Indien er een opdracht aanbesteed moet worden waarvoor geen geschikte kwalificatie op de short- en
longlist beschikbaar is, zal er als volgt worden gehandeld:
 Bij het opstellen van de inkoopstrategie zal worden gekeken aan welke kerncompetenties en
geschiktheidseisen de potentiele opdrachtnemer moet voldoen.
 Met deze geschiktheidseisen worden de potentiele marktpartijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in
de opdracht in kaart gebracht. Hierbij wordt de huidige marktkennis en ervaringen uit eerdere
aanbestedingen meegenomen.
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Deze selectieprocedure zal worden vastgelegd in de inkoopstrategie welke wordt getoetst door de
Inkoopadviseur Werken.

Bijlagen
Evaluatieformulier
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Evaluatie aannemer
1.

Bedrijfsnaam:

2.

Omschrijving van
de opdracht:
Bestek:

3.
4.
5.

WFN nummer van
de opdracht:
Beoordeling aan te geven in de volgende gradatie:
2 = slecht
4 = matig
6 = voldoende
Aspect:

Score Toelichting

1 a. Techniek;
Meedenken / knowhow
b. Techniek;
Creativiteit / Innovatief
2 a. Organisatie;
Administratief
b. Organisatie;
Projectleiding
3 a. Uitvoering;
Planning /
Inzet mens & materieel
b. Uitvoering;
Veiligheid & Gezondheid
c. Uitvoering;
Samenwerking
4 a. Kwaliteit;
Oplevering
b. Kwaliteit;
Garantie en nazorg
5 a. Financiën;
Meer / minderwerk
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8 = goed

10 = zeer goed

b. Financiën;
Termijnen (staten)
c. Financiën;
Afrekening
6

Algemene indruk
(hoeft geen gemiddelde
te zijn van voorgaande
scores)

7

Aandachtspunten en mogelijke verbeteringen:

8

Beoordeeld door:

Datum:

Toelichting:
De evaluaties worden gebruikt bij het toevoegen of verwijderen van de aannemer op de short- en/of longlist.
De beoordelaar draagt zorg voor het registreren (Sharepoint) van de evaluatie.
Vul realistische scores in en licht die toe. Deze evaluatie heeft geen vrijblijvend karakter, de beoordeling kan serieuze
consequenties hebben voor de aannemer (zie mutatie shortlist)
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