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Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

Nieuwigheden
De nieuwe wet overheidsopdrachten
2016 beoogt de verdere toegang van
KMO’s tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen. Omwille hiervan
zijn de regels inzake het gebruik van
percelen op verschillende punten gewijzigd. Onderstaand lichten we kort
enkele belangrijke nieuwigheden toe.

Verplichting?
De wet overheidsopdrachten van 17
juni 2016 voorziet in artikel 58 dat
voor opdrachten in de klassieke sectoren waarvan de geraamde waarde
gelijk is aan of hoger is dan de herzienbare drempel voor de Europese
bekendmaking zoals die van toepassing is voor overheidsopdrachten voor
leveringen en diensten geplaatst door
federale aanbestedende overheden
(momenteel 135.000€), de aanbestedende overheid de verdeling in percelen moet overwegen. Er is dus geen
verplichting om een overheidsopdracht te verdelen in percelen, maar de
aanbestedende overheid moet wel
telkens nagaan of dit zinvol is.

Indien de aanbestedende overheid
beslist om de opdracht niet op te delen
in percelen dan zal men evenwel de
voornaamste redenen hiervoor moeten
vermelden in de opdrachtdocumenten
of in een verantwoordingsnota die in
het administratief dossier wordt bewaard. Mogelijke redenen zijn de
duurdere of uitzonderlijk moeilijke
technische uitvoering, het mogelijk
ondermijnen van de coördinatie bij de
uitvoering, …
Toegepast op verzekeringen is het
mogelijk om te werken met percelen
waarin, zonder motivatie, verbonden
en soortgelijke verzekeringscontracten
worden gegroepeerd in één perceel
zoals een perceel ‘materiële schade’
(met daarin de verzekeringscontracten
brand, alle risico’s elektronica, waarden, …), een perceel ‘burgerlijke
aansprakelijkheid’ (met daarin de
verzekeringscontracten
burgerlijke
aansprakelijkheid uitbating, burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders,
…),… Het samenbrengen van alle
verzekeringscontracten in één opdracht zonder enige opdeling in percelen zal wel moeten worden gemotiveerd indien die opdracht de (herzien

Conclusie





Voor opdrachten in de klassieke sectoren met een geraamde waarde gelijk aan of
hoger dan 135.000€ moet de verdeling in percelen worden overwogen. Voor opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 135.000€ moeten de opdeling in
percelen niet worden overwogen.
De aanbestedende overheid kan van de inschrijver eisen dat hij slechts inschrijft op
één of meerdere percelen.
De aanbestedende overheid kan het aantal te gunnen percelen aan dezelfde inschrijver beperken.

bare) drempel van 135.000€ bereikt.
Voor opdrachten met een geraamde
waarde lager dan 135.000€ dient de
opdeling in percelen niet te worden
overwogen en dus ook niet te worden
gemotiveerd indien niet gebruikt.

Beperking inschrijving
De aanbestedende overheid dient in de
aankondiging van de opdracht zonder
bijkomende motivatie te duiden of de
inschrijver een offerte mag indienen
voor één, meerdere of alle percelen.
Aldus betreft het hier geen vrije keuze
meer van de inschrijver maar wel een
bepaling opgelegd door de aanbestedende overheid.

Beperking gunning
Bijkomend heeft de aanbestedende
overheid de mogelijkheid om het
maximaal aantal te gunnen percelen
per inschrijver te beperken. De methodiek van toewijzen van de percelen
zal moeten worden beschreven in de
opdrachtdocumenten en een objectieve
en niet-discriminerende behandeling
van de inschrijvers moeten garanderen.
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