PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2013/17

Officiële naam regeling:
Citeertitel:
Naam ingetrokken regeling:
Besloten door:
Onderwerp:
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid
waarop de regeling is gebaseerd:
Datum inwerkingtreding:
Looptijd regeling:
Verantwoordelijke afdeling:

Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg
Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg
Gedeputeerde Staten in haar vergadering van 26 maart 2013
Aanbestedingsregels
Provinciewet en Aanbestedingswet 2012
1 april 2013
van 1april 2013 tot --BSEBBZ

Gedeputeerde Staten van Limburg,
Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en in de Aanbestedingswet 2012 bekend dat
zij in hun vergadering van 26 maart 2013 hebben vastgesteld het:
Wijzigingsbesluit Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg
Artikel I Wijziging Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg
De Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg worden als volgt gewijzigd:
A.

In artikel 1, onder o, wordt “van ten minste twee” verwijderd.

B.

Artikel 3 wordt vernummerd tot artikel 4.

C.

Het nieuwe artikel 3 gaat luiden:
Artikel 3 Algemene uitgangspunten
1. De provincie behandelt gegadigden, inschrijvers en inschrijvingen op gelijke wijze en handelt
transparant.
2. Alle door de provincie aan gegadigden, inschrijvers en inschrijvingen te stellen eisen,
voorwaarden en criteria dienen in redelijke verhouding te staan tot het voorwerp van de opdracht.

D.

Artikel 4 wordt vernummerd tot artikel 5.

E.

Artikel 5 wordt vernummerd tot artikel 6.

F.

Artikel 6 wordt vernummerd tot artikel 7.

G.

In artikel 6 (wordt artikel 7), eerst lid, onder a, wordt “de waarde van de opdracht wordt berekend op
basis van een raming, exclusief BTW, gebaseerd op geplande, optionele en anderszins redelijkerwijs
in te schatten activiteiten of elementen” vervangen door: “de waarde van de opdracht wordt
berekend op basis van een reële raming van de totale waarde, exclusief BTW, gebaseerd op alle
geplande, optionele en anderszins redelijkerwijs in te schatten activiteiten of elementen”.

H.

In artikel 6 (wordt artikel 7), eerst lid, onder b, wordt “een voorgenomen opdracht niet wordt gesplitst
om toepassing van een bepaalde aanbestedingswijze mogelijk te maken” vervangen door: “een
voorgenomen opdracht niet wordt gesplitst of samengevoegd met het oogmerk om zich aan de van
toepassing zijnde aanbestedingsregels te onttrekken”.

I.

In artikel 6 (wordt artikel 7), derde lid, wordt toegevoegd: “of een samenvoeging hiervan”.

J.

Artikel 7 wordt vernummerd tot artikel 8.

K.

In artikel 7 (wordt artikel 8), eerste lid, wordt “kan gebruik worden gemaakt” vervangen door: “dient
ten minste gebruik gemaakt te worden” en wordt in artikel 7 (wordt artikel 8), tweede lid, “Bij
opdrachten met een geraamde waarde van € 50.000 exclusief BTW of meer tot een geraamde
waarde tot aan de Europese drempel voor leveringen en diensten kan gebruik worden gemaakt van
een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke
verzoeken om offerte ten minste drie bedraagt” vervangen door: “Bij opdrachten met een geraamde
waarde van € 50.000,00, exclusief BTW, of meer tot een geraamde waarde tot aan de Europese
drempel voor leveringen en diensten dient ten minste gebruik gemaakt te worden van een procedure
van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke verzoeken om offerte
ten minste drie en maximaal vijf bedraagt. Bedraagt het aantal schriftelijke verzoeken om offerte
meer dan vijf, dan dient dat op basis van objectieve gronden schriftelijk te worden gemotiveerd”.

L.

In artikel 7 (wordt artikel 8) wordt een nieuw derde lid toegevoegd dat komt te luiden: “In beide
voorstaande gevallen dient op basis van objectieve gronden schriftelijk te worden gemotiveerd
waarom aan deze partij(en) een offerte is gevraagd”.

M.

Artikel 8 wordt vernummerd tot artikel 9.

N.

In artikel 8 (wordt artikel 9), eerste lid, wordt “Aanbestedingsreglement Werken 2005” vervangen
door: “Aanbestedingsreglement Werken 2012” en wordt toegevoegd: “en gemotiveerd”.

O.

In artikel 8 (wordt artikel 9), tweede lid, wordt “kan gebruik worden gemaakt” vervangen door: “dient
ten minste gebruik gemaakt te worden” en wordt in artikel 8 (wordt artikel 9), derde lid, “Bij
opdrachten met een geraamde waarde van € 50.000 exclusief BTW of meer tot een geraamde
waarde tot aan de Europese drempel voor werken kan gebruik worden gemaakt van een procedure
van onderhandse aanbesteding, met dien verstande dat het aantal schriftelijke verzoeken om offerte
ten minste drie bedraagt” vervangen door: “Bij opdrachten met een geraamde waarde van €
50.000,00, exclusief BTW, of meer tot een geraamde waarde van € 1.500.000,00 dient ten minste
gebruik gemaakt te worden van een procedure van onderhandse aanbesteding, met dien verstande
dat het aantal schriftelijke verzoeken om offerte ten minste drie en maximaal vijf bedraagt.
Bedraagt het aantal schriftelijke verzoeken om offerte meer dan vijf, dan dient dat op basis van
objectieve gronden schriftelijk te worden gemotiveerd”.
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P.

In artikel 8 (wordt artikel 9) wordt een nieuw vierde lid toegevoegd dat komt te luiden: “Bij opdrachten
met een geraamde waarde van € 1.500.000,00, exclusief BTW, of meer tot een geraamde waarde
tot aan de Europese drempel voor werken dient ten minste gebruik gemaakt te worden van een
nationaal openbare aanbesteding”.

Q.

In artikel 8 (wordt artikel 9) wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd dat komt te luiden: “In de gevallen
zoals opgenomen in het tweede en derde lid dient op basis van objectieve gronden schriftelijk te
worden gemotiveerd waarom aan deze partij(en) een offerte is gevraagd”.

R.

Artikel 9 wordt vernummerd tot artikel 11.

S.

Artikel 10 wordt vernummerd tot artikel 12.

T.

Het nieuwe artikel 10 gaat luiden:
Artikel 10 Samenvoegen van opdrachten en percelen
1. Opdrachten worden niet onnodig samengevoegd. Als opdrachten worden samengevoegd dient
dit op basis van objectieve gronden schriftelijk te worden gemotiveerd. Hierbij wordt acht geslagen
op de samenstelling van de relevante markt, de gevolgen voor het Midden- en Kleinbedrijf, de
gevolgen en risico’s van de samenvoeging en de mate van samenhang van de opdrachten.
2. Een opdracht wordt in beginsel opgedeeld in percelen. Als dit niet passend is, dient dit op basis
van objectieve gronden schriftelijk te worden gemotiveerd.

U.

In artikel 10 (wordt artikel 12), eerste lid, wordt “Van het bepaalde in artikel 7, eerste lid” vervangen
door: “Van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, en artikel 9, derde en vierde lid”.

V.

In artikel 10 (wordt artikel 12), eerste lid, wordt “in het kader van een procedure van openbare
aanbesteding of een procedure van openbare aanbesteding met voorafgaande selectie” verwijderd.

W. In artikel 10 (wordt artikel 12), tweede lid, wordt “Van het bepaalde in artikel 7, tweede en artikel 8,
derde lid” vervangen door: “Van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, en artikel 9, derde en vierde
lid”.
X.

In artikel 10 (wordt artikel 12), tweede lid, onder a, wordt toegevoegd: “of anderszins” en wordt
“toevertrouwd” vervangen door: “verstrekt”.

Y.

In artikel 10 (wordt artikel 12), tweede lid, onder b, wordt toegevoegd: “konden worden voorzien en
niet”.

Z.

In artikel 10 (wordt artikel 12), derde lid, wordt “Van het bepaalde in artikel 7, tweede lid” vervangen
door: “Van het bepaalde in artikel 8, tweede lid”.

AA. In artikel 10 (wordt artikel 12), vierde lid, wordt “Van het bepaalde in artikel 7, tweede lid, en artikel 8,
derde” vervangen door: “Van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, en artikel 9, derde en vierde lid”.
BB. Artikel 11 wordt vernummerd tot artikel 13.
CC. In artikel 11 (wordt artikel 13), tweede lid, wordt “omvang van het economisch subject, gemeten naar
gerealiseerde omzet of aantal werknemers” verwijderd.
DD. Artikel 12 wordt vernummerd tot artikel 14.
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EE. In artikel 12 (wordt artikel 14), eerste lid, onder a, wordt “hetzij alleen de laagste prijs” vervangen
door: “de economisch meest voordelige inschrijving. Hierbij worden verscheidene criteria gehanteerd
die rechtstreeks met de aard van de opdracht verband houden, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit, de
prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de milieukenmerken, de
gebruikskosten, de klantenservice en de technische bijstand, de datum van en de termijn voor
levering of uitvoering”.
FF. In artikel 12 (wordt artikel 14), eerste lid, onder b, wordt “hetzij, indien aan de inschrijver met de
economisch meest voordelige aanbieding wordt gegund, verscheidene criteria die rechtstreeks met
de aard van de opdracht verband houden, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit, de prijs, de technische
waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de milieukenmerken, de gebruikskosten, de
klantenservice en de technische bijstand, de datum van en de termijn voor levering of uitvoering”
vervangen door: “de laagste prijs, mits op basis van objectieve gronden schriftelijk gemotiveerd”.
GG. In artikel 12 (wordt artikel 14), tweede lid, wordt “In het eerste lid, onder b” vervangen door: “In het
eerste lid, onder a” en wordt “aanbieding” vervangen door: “inschrijving”.
HH. Artikel 13 wordt vernummerd tot artikel 15.
II.

In artikel 13 (wordt artikel 15) wordt “Voorzover een procedure wordt gevolgd, waarbij er sprake is
van meerdere inschrijvers, wordt de opdracht gegund aan die inschrijver die is geselecteerd op
grond van artikel 11 en wiens inschrijving of offerte het best voldoet aan de gestelde
gunningscriteria” vervangen door: “Voorzover een procedure wordt gevolgd, waarbij er sprake is van
meerdere inschrijvers, wordt de opdracht gegund aan die inschrijver die is geselecteerd op grond
van artikel 13 en wiens inschrijving of offerte het best voldoet aan de gestelde gunningscriteria. Aan
alle inschrijvers wordt schriftelijk in de gunningsbeslissing de relevante redenen van de beslissing
medegedeeld”.

JJ. Artikel 14 vervalt.
KK. Artikel 15 wordt vernummerd tot artikel 16.
LL. Artikel 16 wordt vernummerd tot artikel 17.
MM. Artikel 17 wordt vernummerd tot artikel 18.
NN. Artikel 18 wordt vernummerd tot artikel 19.

Artikel II Overgangsrecht
Op aanbestedingsprocedures waarmee reeds een aanvang is gemaakt voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven de Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg van
7 februari 2003 (Prov. Blad 2003, nr. 13), laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten
d.d. 14 oktober 2010 (Prov. Blad 2010, nr. 57 ) van toepassing.

Artikel III Integrale tekst
Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Beleidsregels aanbestedingen provincie
Limburg bekend door plaatsing in het Provinciaal Blad.
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Artikel IV Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 28 maart 2013
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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