COLUMN / BRUMMELHUIS
Premature felicitaties
Toen ik deze zaak las, moest ik
denken aan het reclamedrukwerk
van loterijen. U wordt dan van
harte gefeliciteerd met een
enorme geldprijs die u eigenlijk
niet heeft gewonnen. “Nóg niet”,
zo zeggen de loterijen. “Helemaal
niet” is eerder het geval. Felicitaties van aanbesteders zeggen
kennelijk ook niet altijd alles.
Bij de aanbesteding in kwestie
was één raamovereenkomst te
vergeven aan drie inschrijvers,
driedubbele winkans dus. De
drie inschrijvers met de
economisch meest voordelige inschrijvingen zouden
de winnaars worden. In de
aanbestedingsstukken
was voorzien in een
“prijsuitreiking”; de
verificatievergadering. Alvorens tot
bekendmaking
van het besluit tot
gunning kon worden
overgegaan, diende het
gunningsvoornemen te
worden bekrachtigd
middels een verificatiebespreking.
Aanbesteder stelde één
van de gelukkige
inschrijvers telefonisch op
de hoogte van het heugelijke
feit dat zij bij de drie inschrijvers met de hoogst score was
geëindigd. Gelijktijdig werd
een afspraak gemaakt voor
een verificatiebespreking.
Vervolgens werden de
verliezers schriftelijk op
de hoogte gesteld van het

droeve nieuws. In deze ‘verliezersbrief’ stond ook dat de aanbesteder had besloten om één van de vijf
gunningscriteria niet toe te
passen. Tja, dan kun je net zo goed
een routebeschrijving naar de
rechtbank bijsluiten. Natuurlijk
kwamen de verliezers in opstand,
en besloot de aanbesteder wijselijk
om het vijfde gunningscriterium
toch maar toe te passen. En dat
wijzigde de oorspronkelijke
uitslag. Eén van de winnaars was
nu een verliezer geworden.
Die liet dat niet op zich zitten, hij
was nota bene van harte gefeliciteerd door de aanbesteder!
De rechter zei daar het volgende
over. Het klopt dat er
normaal geen vormvereisten gelden voor het
aanvaarden van een
aanbod (de
inschrijving). Maar
hier was een
vormvereiste opgenomen in de vorm van een
verificatiebespreking die het
gunningsvoornemen moest
bekrachtigen. Daarom had
inschrijver – ook met
felicitaties – er niet op mogen
vertrouwen dat de raamovereenkomst definitief aan hem
was gegund.
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