Advies 559 Samenvatting
De klacht ziet op een gezamenlijke Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van warme en koude dranken. De twee aanbesteders hebben ervoor gekozen om de aanbesteding middels de zogenoemde Rapid
Circulair Contracting (RCC) methode op de markt te zetten. De Commissie acht 2
van de 3 klachtonderdelen gegrond.
Gelet op hun onderlinge samenhang behandelt de Commissie eerst de klachtonderdelen 1 en 3 en daarna klachtonderdeel 2.
Klachtonderdeel 1
Geklaagd wordt dat de aanbesteders in strijd handelen met de beginselen en regels
van het aanbestedingsrecht door in het kader van het gunningscriterium van de
economisch meest voordelige inschrijving niet om prijzen te vragen en evenmin
vooraf een bepaald plafondbedrag of budget te bepalen.
Vooropgesteld dient te worden dat aanbesteders op grond van artikel 2.114, lid 1,
Aw 2012 verplicht zijn de onderhavige overheidsopdracht te gunnen op grond van
de naar hun oordeel economisch meest voordelige inschrijving. De Commissie stelt
vast dat de aanbesteders hebben bepaald dat zij de economisch meest voordelige
inschrijving vaststellen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
De Commissie is van oordeel dat aanbesteders met hun gehanteerde gunningsmethode miskennen dat, als de economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, de gunningsmethode
mede moet voorzien in een beoordeling van de inschrijvingen op basis van een
kwantitatief prijs- of kostenelement. De aanbesteders vragen de inschrijvers in de
kern slechts om in hun inschrijvingen een visie en een plan van aanpak te formuleren, waarin zij moeten aangeven hoe de prijsvorming en de kostenopbouw van
de af te nemen dienstverlening – ná de gunning van de opdracht en ná de ondertekening van het RCC Commitment Contract – tijdens de Work-out fase tot stand
zullen komen. Een dergelijke visie met plan van aanpak behelst naar het oordeel
van de Commissie geen kwantitatief prijs- of kostenelement maar moet als een
kwalitatief subgunningscriterium worden gekwalificeerd. Uit de uitwerking van dit
subgunningscriterium blijkt immers enkel en alleen dat de inschrijvingen worden
beoordeeld op de door de inschrijvers geformuleerde visie en het plan van aanpak
om in een latere fase tot een definitieve prijs te komen. Gunning vindt plaats op
basis van de toegekende scores aan de verschillende visies en plannen van aanpak
en niet op basis van de (latere) beprijzingen die overeenkomstig die visies en plannen plaatsvinden. Op basis van de door iedere inschrijver in diens visie en plan
voorziene aanpak valt ten tijde van de inschrijving niet te voorzien tot welke prijs
die aanpak na gunning zal leiden. Het voorgaande betekent dat de Commissie
klachtonderdeel 1 gegrond acht.
De Commissie overweegt ten overvloede nog het volgende. Dit oordeel laat onverlet dat het ter bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding wel mogelijk is om
naast het kwantitatieve prijs- of kostenelement een visie of (plan van) aanpak uit
te vragen als kwalitatief subgunningscriterium, waarin een inschrijver moet aangeven hoe het proces van prijsvorming ná gunning – binnen de daarvoor geldende
aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden – zal plaatsvinden.
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Klachtonderdeel 3
Geklaagd wordt dat de aanbesteders ten onrechte geen plafondbedrag hebben bepaald of budget hebben genoemd.
Zoals de Commissie in het kader van klachtonderdeel 1 heeft overwogen, moet
een aanbestedende dienst die de economisch meest voordelige inschrijving vaststelt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding – ook in dat geval – ervoor
zorgen dat de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving altijd
een prijs- of kostenelement bevat. Voor zover de ondernemer met klachtonderdeel
3 heeft willen betogen dat een aanbestedende dienst zijn hiervoor bedoelde verplichting enkel en alleen kan nakomen door in de opzet van de aanbestedingsprocedure een plafondbedrag of budget te hanteren, kan de Commissie ondernemer
daarin niet volgen. Het hanteren van een plafondbedrag of budget – op basis waarvan de inschrijvers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen – is slechts één
van de mogelijkheden waarmee een aanbestedende dienst het prijs- of kostenelement kan vormgeven. Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 3 ongegrond.
Klachtonderdeel 2
In de kern klaagt de ondernemer erover dat de onderhavige aanbestedingsprocedure zodanig is opgezet en ingericht dat de oplossing, waarmee de winnende inschrijver voornemens is in de inkoopbehoefte van aanbesteders te gaan voorzien,
nog onvoldoende zal zijn bepaald op het moment van gunning van de opdracht en
dat duidelijkheid daaromtrent pas ná de gunning en ná de ondertekening van het
RCC Commitment Contract – tijdens de Work-out fase – zal ontstaan.
De Commissie is van oordeel dat de aanbesteders met de aldus voorziene opzet
en inrichting van de aanbestedingsprocedure niet bewerkstelligen dat de essentialia van de oplossingen, waarmee de inschrijvers voornemens zijn in de inkoopbehoefte van aanbesteders te gaan voorzien, voldoende duidelijk zijn op het moment
van de gunning van de opdracht. In de door de aanbesteders gekozen opzet en
inrichting van de aanbestedingsprocedure ontstaat die voldoende duidelijkheid immers pas – en ook overigens alleen voor zover het de inschrijving van de winnende
inschrijver betreft en bovendien oncontroleerbaar voor de andere inschrijvers – ná
de gunning en ondertekening van het RCC Commitment Contract, tijdens de Workout fase.
Bovendien hebben de aanbesteders – in afwijking van het bepaalde in artikel 2.26,
aanhef en sub d, Aw 2012 – niet of nauwelijks technische specificaties, eisen of
normen gesteld, waardoor zij – eveneens in afwijking met voornoemde bepaling –
evenmin toetsen of de inschrijvingen aan dergelijke specificaties, eisen of normen
voldoen. Het gebrek aan duidelijkheid wordt daarnaast versterkt door het feit dat
– zoals ook al is overwogen in het kader van de behandeling van klachtonderdeel
1 – aanbesteders de inschrijvingen beoordelen aan de hand van een gunningscriterium dat niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen. Het voorgaande
betekent dat aanbesteders met de gekozen opzet en inrichting van de aanbestedingsprocedure naar het oordeel van de Commissie in strijd handelen met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. De Commissie acht klachtonderdeel 2 dan ook gegrond.
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Advies 559
1.

Feiten

1.1.

Nadat zij op 6 en 7 maart 2019 een marktconsultatie hebben gehouden met een
vijftal ondernemingen die zich bezighouden met de voorziening van warme dranken, hebben aanbesteders, aanbesteder A en aanbesteder B, op 12 augustus 2019
een vooraankondiging op TenderNed gepubliceerd van een gezamenlijke Europese
openbare procedure ten behoeve van een overheidsopdracht voor de levering van
warme en koude dranken.

1.2.

In de vooraankondiging is, onder meer, het volgende bepaald:
‘(…)
II.1.4.) Korte beschrijving
[Aanbesteders] zijn voornemens om een Europese aanbesteding uit te voeren ten
behoeve van de warme en koude drankenvoorziening. Als voorbereiding op deze
aanbesteding willen wij graag de marktpartijen uitnodigen voor een marktbijeenkomst.
(…)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
(…)
[Aanbesteders] zijn voornemens om [hun] warme- en koude drankenvoorziening
opnieuw te gaan aanbesteden. De achterliggende reden hiervoor is het aflopende
contract met de huidige leverancier.
Ter voorbereiding op deze aanbesteding zijn doelstelling en ambities tegen het licht
gehouden en geactualiseerd. Voorop blijft staan dat ook na deze aanbesteding
goede en betaalbare koffie wil kunnen blijven schenken aan haar medewerkers,
bezoekers en gasten.
De doelstelling voor deze aanbesteding is in onderstaande alinea samengevat:
[Aanbesteders] willen samen met de toekomstige leverancier kunnen anticiperen
op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, willen hierbij ontzorgd
worden met een betrouwbare, verzorgde en aantoonbaar duurzame voorziening
voor warme en koude dranken op basis van full operating die voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van gebruiksgemak.
Ondersteunend aan deze doelstelling zijn een viertal ambities met speerpunten
bepaald. Functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde zijn hierin de belangrijke
factoren.
(…)
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VI.3) NADERE INLICHTINGEN
[Aanbesteders] kiezen ervoor om middels een co-creatie te blijven werken aan
innovatieve invulling van deze ambities, daarom heeft de aanbestedende dienst
ervoor gekozen om deze aanbesteding middels de zogenaamde Rapid Circulair
Contracting (RCC) methode op de markt te zetten.
Tijdens de marktbijeenkomst op maandag 2 september 13.00-15.30 uur in (…)
willen wij de markt informeren over de RCC methode en de ambities van [Aanbesteders] toelichten. (…)’
1.3.

Op 2 september 2019 heeft een marktbijeenkomst plaatsgevonden.

1.4.

Aanbesteders hebben op 2 oktober 2019 een gezamenlijke Europese openbare
procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van warme en koude dranken op TenderNed gepubliceerd.

1.5.

In het Ambitiedocument ‘Aanbesteding Warme- en koude drankenvoorziening
[Aanbesteders]’ van 30 september 2019 is, onder meer, het volgende bepaald:
‘Definities
(…)
‘Ambities/Gunningscriteria:
Waar normaliter gesproken wordt over Gunningscriteria wordt er in de RCC-methodiek uitgegaan van Ambities. Om die reden zal er in het Beschrijvend Document
verder worden gesproken over ambities. De scores op Ambities bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijskwaliteitverhouding (BPK) heeft gedaan.
(…)
Mutual Agreements Paper (MAP):
Nadat Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdens de RCC Workout overeenstemming hebben bereikt over alle op de opdracht betrekking hebbende onderwerpen,
producten, diensten, inzichten, ontwerpen en afspraken, worden ter afronding van
de ontwikkelfase (RIC Workout) alle voornoemde zaken vastgelegd in een Mutual
Agreements Paper (MAP). De MAP vormt daarmee het uiteindelijke levering- en
samenwerkingscontract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. In een MAP
worden afspraken omschrijven in de vorm van Service & Experience Level
Agreements (SELA's).
Programma van Ambitie:
Opdrachtgever stelt een Programma van Ambities op. Naast enkele functionele
aspecten wordt vooral omschreven waar de Ambitie focus ligt vanuit de Opdrachtgever en daarmee op welke thema's inschrijvers om een visie en plan van aanpak
wordt gevraagd. Een Programma van Ambities is de RCC-variant op een Programma van Eisen. Op deze manier worden dus geen technische eisen of voorbedachte oplossingen uitgevraagd en krijgt de markt de ruimte om op een innovatieve wijze te voldoen aan de Ambities van de Opdrachtgever.
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RCC Commitment Contract:
Na beoordeling van de best passende Inschrijving bij de Ambities van Opdrachtgever wordt inschrijver de opdracht gegund door het gezamenlijk ondertekenen
van het RCC Commitment Contract. Hierin committeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich aan het optimaal bijdragen aan het, in lijn met de uitvraag en
aanbieding, vormgeven van passende oplossingen. Daarbij rekening houdend met
de kaders zoals (doorloop)tijd en plafondbedrag en het maximaliseren van positieve impact op de Ambities. Opdrachtnemer en Opdrachtgever geven gezamenlijk
vorm aan het ontwikkelen van de oplossingen, implementatie aanpak en andere
aspecten rond het creëren van meervoudige maatschappelijk meerwaarde.
RCC (Rapid Circulair Contracting):
Een innovatie gerichte aanbestedingsmethodiek waarbij uitgangspunt is om een
samenwerkingspartner te selecteren in plaats van een kant en klare oplossing in
te kopen. Selectie gaat op basis van visie en plan van aanpak van inschrijver op
door de Opdrachtgever aangegeven ambities.
RCC Workout:
De periode na gunning en ondertekening RCC commitment contract start de Workout fase. In de Workout fase worden nadere onderwerpen verder uitgediept.
SELA's. (Service & Experience Level Agreements)
Wijze van omschrijven van wat partijen in de RCC Workout overeen zijn gekomen,
vastgelegd in de RCC MAP. SELA's bevatten inzicht in de intenties, concrete afspraken over o.a. leveringen, prijzen, assortimenten, af te spreken rapportages en te
behalen KPI's en zaken die tijdens de Workout nog niet zijn uitgekristalliseerd maar
waarover wel intenties zijn overeengekomen met te duiden actiehouders en inzetof resultaatafspraken. Kortom alles wat in een succesvolle overdracht hoort van de
uitwerkingen tijdens de Workout richting de betrokken organisaties. En dermate
duidelijk omschreven dat bij mogelijke wisselingen in de teams van betrokkenen
er geen verwarring kan optreden rondom wat is afgesproken.
Touch-Down fase:
De RCC Workout wordt afgerond in de Touch-Down fase, waarin alle gezamenlijk
overeengekomen zaken worden vastgelegd in een Mutual Agreement Paper (MAP).
Inleiding
[Aanbesteders] besteden [hun] warme- en koude drankenvoorziening opnieuw
aan. De achterliggende redenen hiervoor zijn het aflopende contracten, verdergaande samenwerking tussen [Aanbesteders] en de wens om samen maximaal
impact te kunnen maken.
[Aanbesteder A] treedt in deze aanbesteding op als penvoerder en contracthouder.
Beide [Aanbesteders] sluiten ieder afzonderlijk een overeenkomst met de winnende inschrijver. Ieder voor hun eigen deel van de scope van de opdracht. Dat
houdt in dat [Aanbesteders] afzonderlijk van elkaar beslissingen kunnen nemen
over hun rechten uit de overeenkomst (bijv. gebruik maken verlengingsopties).
Ter voorbereiding op deze aanbesteding zijn doelstelling en ambities tegen het licht
gehouden en geactualiseerd. Voorop blijft staan dat [Aanbesteders] ook na deze
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aanbesteding goede en betaalbare koffie wil kunnen blijven schenken aan [hun]
medewerkers, bezoekers en gasten.
De doelstelling voor deze aanbesteding is in onderstaande alinea samengevat:
[Aanbesteders] willen samen met de toekomstige leverancier kunnen anticiperen
op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, willen hierbij ontzorgd
worden met een betrouwbare, verzorgde en aantoonbaar duurzame voorziening
voor warme en koude dranken op basis van full operating die voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van gebruiksgemak.
Daarbij wil [Aanbesteder B] met deze aanbesteding een volgende stap zetten in
verdergaande harmonisatie van werkwijzen (zie hiervoor ook bijlage 3: Kaderstelling Warme Drankenvoorziening [Aanbesteder B]).
Ondersteunend aan deze doelstelling zijn een vijftal ambities met speerpunten bepaald. Functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde zijn hierin de belangrijke factoren. Fairtrade is hierin zelfs een bepalende factor. [Aanbesteders] zijn [Fairtrade
organisaties] en zoeken partners welke aantoonbaar deze doelstellingen onderstrepen.
In deze notitie lichten we de geformuleerde doelstelling, ambities en aanbestedingsstrategie nader toe. Hoofdstuk 1 gaat in op de huidige situatie, in hoofdstuk
2 wordt de gewenste situatie beschreven en hoofdstuk 3 gaat in op de aanbestedingsstrategie.
Hoofdstuk 1: Huidige situatie
(…)
1.2 Reguliere warme en koude drankenvoorziening
[Aanbesteder A]:
De doelstelling van het huidige contract is het verzorgen van een betrouwbare en
verzorgde voorziening voor warme en koude dranken op basis van full operating
die voldoet aan de hedendaagse eisen van gebruiksgemak.
Deze voorziening bestaat momenteel uit 34 apparaten verdeeld over 10 locaties.
De beschikbaarheid van de apparaten is hoog (>99%).
Bij [Aanbesteder A] drinken we gemiddeld 87.000 consumpties per maand. Meer
dan helft hiervan betreft koffie (55%), gevolgd door de zogenaamde specials
(18%), thee (11%), chocolade (7%) soep (7%) en water (2%).
Een overzicht van de huidige apparaten inclusief het totaalverbruik per locatie over
2018 is als bijlage 1 bijgevoegd.
[Aanbesteder B]
Binnen de doelstelling van het huidige contract zijn in het verleden geen kader
stellende plannen geschreven voor de warme en koude drankenvoorzieningen.
Voor deze voorzieningen is uitgegaan van een betrouwbare en verzorgde voorziening op basis van eigen beheer en 2e lijn-service door de leverancier. In de vigerende aanbesteding heeft [Aanbesteder B] kaders opgesteld (bijlage 3) als richtlijn
voor de opgestelde ambities in hoofdstuk 2.
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De voorziening bestaat momenteel uit 28 apparaten verdeeld over 10 locaties. Bij
[Aanbesteder B] maken dagelijks 725 medewerkers gebruik van de warme en
koude drankenvoorziening. Een overzicht van de huidige apparaten per locaties is
als bijlage 1 bijgevoegd.
1.3 Het Werkcafé van [Aanbesteder A]
Het werkcafé is gesitueerd in de hal van het [kantoor van Aanbesteder A]. Het is
toegankelijk voor medewerkers, bezoekers en gasten.
Het doel van het Werkcafé is dat de medewerkers van [Aanbesteder A] hier een
luxe kop koffie en thee kunnen kopen en kort kunnen vergaderen/ overleggen.
Daarnaast worden zakelijke gasten hier ontvangen en mogen ook bezoekers (…)
gebruikmaken van deze dienstverlening. De espressobar is gebaseerd op de bekende koffieconcepten waarbij gezond, vers, Fair Trade en hospitality centraal
staan.
Er worden verschillende koffievariaties (o.a. espresso, cappuccino, latte macchiato), verschillende soorten thee waaronder verse muntthee en verse smoothies en
jus d'orange aangeboden. Voor bij de koffie en thee zijn er luxe koeken/patisserie
verkrijgbaar.
De espressobar is 32 uur per week geopend; maandag t/m donderdag van 9:00 16:00 uur en vrijdag van 9:00 - 13:00 uur. De dienstverlening wordt mede door
medewerkers van [Aanbesteder A] verzorgd. Hier speelt invulling geven aan de
participatiegedachte een belangrijke rol.
Het prijsbeleid is zo vormgegeven dat deze dienstverlening kostendekkend is. Het
huidige contract loopt door tot 1 november 2022.
Als bijlage 2 Is het omzetvolume van 2018 bijgevoegd.
Hoofdstuk 2: Gewenste situatie
(…)
2.2

Doelstelling

(…)
De in hoofdstuk 1 beschreven situatie dient gezien te worden als de startsituatie
voor deze aanbesteding.
2.3 Ambities
Met de aanbesteding van de warme en koude dranken willen [Aanbesteders] op
verschillende aspecten het verschil kunnen maken om de geformuleerde doelstelling te kunnen behalen. Het is dan ook de uitdaging om vanuit een meervoudig
perspectief toegevoegde waarde te creëren.
In eerste instantie zijn [Aanbesteders] op zoek naar die partij die de best passende
visie op het behalen van de doelstelling en onderliggende ambities heeft. Daarna
wordt samen met deze partij gewerkt aan het verder concretiseren van de verschillende onderdelen. Dit betekent dat de ambities in deze fase als globaal richtinggevend gezien moeten worden. De feitelijke uitwerking volgt immers nog met
de geselecteerde leverancier. Dit om de expertise en vakmanschap uit de markt
zo maximaal mogelijk aan te kunnen spreken.

7

2.4. Organisatiekaders
(…)
Contractperiode en prijs:
[Aanbesteders] streven naar een langdurige samenwerking en willen hier ook een
passend contract bij afsluiten. De duur van het contract is bepaald op maximaal 8
jaar (6 jaar plus tweemaal optie 1 jaar verlenging).
(…)
[Aanbesteders] maken gebruik van gemeenschapsgeld en wil mede om die reden
nu en in de toekomst een realistische, betaalbare en eerlijke prijs betalen voor de
geleverde diensten.
Verwijzend naar de principes van RCC, zie ook 3.2, verwachten [Aanbesteders]
van inschrijvers een heldere, concrete, geloofwaardige visie op de prijsvorming
van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening, die zowel recht doet aan de
intenties onder deze uitvraag als aan de verantwoordelijkheid van [Aanbesteders]
om [hun] middelen zorgvuldig en correct in te zetten. In ambitie 5 wordt u hierop
uitgedaagd.
(…)
Fairtrade:
Als [Fairtrade organisaties] hebben [Aanbesteders] zich verplicht samenwerking
aan te gaan met Fairtrade gecertificeerde organisaties. Inschrijvers dienen dit te
kunnen aantonen.
Social return:
(…)
2.5 De ambities
Ambitie 1: Werkplezier, prestaties, gastvrijheid en tevredenheid
Het voornaamste doel van deze aanbesteding is ervoor zorgen dat de medewerkers, bezoekers en gasten van [Aanbesteders] een zo prettig, gezond, effectief en
gastvrij mogelijke hoogwaardige warme en koude drankenvoorziening wordt geboden. De uiteindelijke oplossing moet dus én optimaal bijdragen aan werkplezier,
prestaties, gastvrijheid én bijdragen aan de tevredenheid van de mensen die er
gebruik van maken én passen binnen de opgegeven organisatiekaders.
[Aanbesteders] zijn hierbij ook nieuwsgierig naar de visie van de leverancier op
het werkcafé. Hoe verhoudt deze zich bijvoorbeeld ten opzichte van de reguliere
voorzieningen en hoe kan een hoogwaardige en duurzame beleving aan medewerkers, bezoekers en gasten geboden worden?
A. (Werk)plezier, prestaties, gezondheid, vitaliteit en tevredenheid
A1. Binnen deze ambitie dient inschrijver aandacht te besteden aan de visie van
de inschrijver op welke manier in zijn/haar optiek warme en koude dranken bijdragen aan (werk)plezier, prestaties, gezondheid, vitaliteit en tevredenheid van de
medewerkers en bezoekers, gericht op de pure functionaliteit van de warme en
koude drankenvoorziening.
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A2. En hoe daar juist vanuit de inschrijver verbeteringen in kunnen worden gerealiseerd, binnen deze uitvraag, ten opzichte van bestaande en bekende oplossingen. Oftewel, wat stelt de inschrijver voor aan attractieve (nieuwe?) mogelijkheden
om voor [Aanbesteders] een nog aantrekkelijker voorstel te realiseren?
A3. De inschrijver wordt gevraagd een visie neer te leggen op het bieden van een
attractieve mix aan warme en koude dranken, waarin extra aandacht wordt gegeven aan gezondheid en vitaliteit. Aanvullend hierop zijn [Aanbesteders] benieuwd
naar de visie van inschrijver op het omgaan met allergieën.
B. Blijvend hoogwaardige kwaliteit
B1. Wat heeft inschrijver voor ogen rond het aanbieden van een blijvend hoogwaardig kwaliteitsniveau in smaak en beleving?
B2. Tijdens de Workout periode dient een actie ingebed te worden, waardoor medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de gewenste smaak van hun consumpties.
Wat voor een soort actie stelt inschrijver voor die wordt ingezet in het proces?
B3. Wat is de visie van de inschrijver op het werkcafé. Hoe denkt de inschrijver de
samenwerking tot aan 1 november 2022 vorm te gaan geven, en op welke wijze
wil inschrijver het werkcafé uiteindelijk onderbrengen in de totaal beleving van de
warme en koude drankenvoorziening. [Aanbesteder A] is hierbij nieuwsgierig naar
de visie rondom om beleving reguliere voorzieningen vs. werkcafé en de wijze
waarop hier samen invulling aan gegeven wordt.
Ambitie 2: Fairtrade en maatschappelijke meerwaarde
Maatschappelijke meerwaarde staat bij deze aanbesteding hoog in het vaandel.
Niet alleen zijn [Aanbesteders] gericht op zoek naar een Fairtrade gecertificeerde
partner, zij zijn daarbij ook van mening dat hier maximaal op ingezet moet blijven
worden. Naast Fairtrade is Social Return hierin een belangrijk aspect en tot slot
zijn [Aanbesteders] nieuwsgierig naar de eigen visie van de inschrijver op dit vlak.
A. Fairtrade
Welke visie en plan van aanpak heeft de inschrijver om een zo aantoonbaar en
zichtbaar mogelijke Fairtrade (+) oplossing te realiseren? Hoe zorgt de leverancier
er straks voor dat aantoonbaar Fairtrade gewerkt wordt. Wat merken de medewerkers en bezoekers hiervan, hoe komt dit terug in de uiteindelijk geboden dienstverlening?
B. Social Return
[Aanbesteders] zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden om dicht bij huis mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige positie in het arbeidsproces
te geven. Meer dan alleen nieuwsgierig, zij stelt hierbij ook een ondergrens (zie
organisatiekader). [Aanbesteders] dagen de inschrijver uit om met een plan van
aanpak te komen waarbij inzet, opleiding en ontwikkeling maximaal gedurende de
gehele contractperiode tot zijn recht komen.
C. Uw eigen speerpunt!
In de criteria hiervoor wordt inschrijver gevraagd zich uit te spreken richting de
ambities van [Aanbesteders]. In dit onderdeel [willen] [Aanbesteders] de inschrijvers de kans bieden zich te profileren met hun eigen organisatiekwaliteiten.
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Welk onderwerp, thema, product, dienst of combinatie van dit soort zaken spreekt
binnen de organisatie tot de verbeelding en moet daarom hier als eigen speerpunt
onder de aandacht gebracht worden?
Ambitie 3: Maximaliseren van de circulaire economie
[Aanbesteders] zien circulaire economie als een van [hun] speerpunten binnen
duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen. Zij willen [hun] leveranciers
maximaal stimuleren om hier de excellente partner in te zijn, willen meteen bij
aanvang van het nieuwe contract hier een aantoonbare hoogwaardige startpositie
in bereiken en hebben de ambitie om dit gedurende de looptijd van het contract
nog verder te verbeteren.
A. Algemeen
De leverancier wordt nadrukkelijk uitgevraagd op zijn visie op deze ambitie waarin
in ieder geval ingegaan wordt op:
• Hoe worden in te zetten grondstoffen zo circulair mogelijk?
• Wat zal er circulair zijn aan reststromen die voortkomen uit deze voorziening?
• Waarin zit de circulariteit van te gebruiken apparatuur, vervoermiddelen
en andere techniek?
• Hoe ziet de inschrijver zijn/haar ideale keten/organisatie (eco)systeem,
met daarin te beleggen ketenverantwoordelijkheden en welke positieve
bijdrage kan deze aanbesteding daarin leveren?
B. Hoogwaardige startpositie en continuous improvement
Op welke wijze beoogt de inschrijver een zo hoog mogelijk circulaire startpositie te
bereiken en binnen welke onderdelen van het hele proces van voorzieningen in
warme en koude dranken kan de circulaire lat gedurende de contractperiode nog
hoger worden gelegd dan in de beginfase al wordt beoogd?
Ambitie 4: Partnerschap
Met deze aanbesteding wordt beoogd om een eenduidige en consistente vorm van
afstemming en kwaliteitsborging te ontwikkelen, die meebeweegt met organisatorische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zonder een wildgroei
aan soorten contracten en type afspraken.
A. Modern contractmanagement
Hoe wil de inschrijver binnen de bestaande organisatiekaders, en een beperkte
capaciteit voor contractmanagement, een modern en flexibel contractmanagement
vorm gaan geven. Hierbij rekening houdend met de gekozen strategie dat [Aanbesteder A] namens beide [Aanbesteders] op zal treden als penvoerder en contracthouder. Beide [Aanbesteders] sluiten ieder afzonderlijk een overeenkomst met de
winnende inschrijver. Ieder voor hun eigen deel van de scope van de opdracht. Dat
houdt in dat [Aanbesteders] afzonderlijk van elkaar beslissingen kunnen nemen
over hun rechten uit de overeenkomst (bijv. gebruik maken verlengingsopties).
[Aanbesteder B] heeft daarbij de wens om een verdergaande harmonisatie van
werkwijze door te voeren gedurende de contractperiode. Waarbij zij het onderhoud
van de apparaten nu nog in eigen beheer heeft. Wat voor een visie heeft de inschrijver op deze aspecten, hoe wenst zij hier mee om te gaan?
B. KPI die werken
Op welke wijze is de inschrijver voornemens om de gestelde ambities in de
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workout fase te vertalen naar KPI’, en op welke wijze wil inschrijver dit gedurende
de contractperiode gaan meten?
Ambitie 5 Prijsvorming
[Aanbesteders] maken bij het publiceren van deze uitvraag geen (plafond)budget
bekend. Evenmin wordt van de inschrijver een absolute aanbiedingsprijs gevraagd.
In plaats daarvan dient inschrijver in deze ambitie aan te geven hoe prijsvorming
en kostenopbouw van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening tot stand komen.
[Aanbesteders] wensen dat de onder deze ambitie aan te leveren informatie dermate duidelijk is dat zij als fundament kan worden beschouwd onder het begrip
prijs, binnen deze selectieprocedure op prijs – kwaliteitverhouding
Zoals bij Ambitie 4 rondom Partnerschap vermeld, zoeken [Aanbesteders] een samenwerkingspartner. Partners hebben oog voor elkaars belangen op korte en
(middel)lange termijn. [Aanbesteders] willen een realistische en eerlijke prijs betalen voor de dienstverlening, die recht doet aan dat zij gebruik maken van gemeenschapsgeld en rekening houdt met de in deze aanbesteding gehanteerde ambities.
Uiteraard hebben [Aanbesteders] een verwachting omtrent marktconforme prijzen
en dient, in de uitwerking tijdens de RCC Workout en realisatie, rekenschap te
worden gegeven van eventuele afwijkingen van de als marktconform bekendstaande kosten, in relatie tot het realiseren van in deze uitvraag aangegeven ambities.
A. Heldere en overtuigende visie
[Aanbesteders] vragen van inschrijver een heldere, overtuigende visie en aanpak
rond de prijsvorming en kostenopbouw van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening, alsmede bewijsvorming dat het op deze manier omgaan met prijsvorming bij inschrijver in goede handen is.
LET OP! Dit betreft dus geen offerte bedrag, maar een heldere, inzichtelijke en
overzichtelijke uitwerking van de manier waarop tijdens de Work-out fase prijzen
en te factureren bedragen worden samengesteld en gedurende de contractperiode
in rekening worden gebracht.
[Aanbesteders] verwachten, zonder uitputtend te willen zijn, dat in de visie een
aanpak de volgende aspecten worden uitgewerkt:
•
•
•
•

prijsopbouw en cost drivers, met aandacht voor de relatie daarin tussen
standaardisatie, maatwerk en flexibiliteit en aandacht voor de gestelde
ambities.
inflatie(correctie) en andere mechanieken die van invloed (kunnen) zijn
gedurende de looptijd;
de wijze waarin op het RCC principe "Transparantie" wordt ingespeeld;
de wijze waarop wordt bewerkstelligd en aangetoond dat [Aanbesteders] gegarandeerd niet meer betalen dan in de Workout wordt overeengekomen en in de SELA's en MAP wordt vastgelegd, ook wanneer er
zich veranderingen voordoen in locaties, consumptiepatronen en aantallen.

(…)
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Hoofdstuk 3: Aanbestedingsstrategie
(…)
In dit hoofdstuk lichten we deze methode nader toe en gaan we nader in op de
wijze waarop uiteindelijk de beoordeling tot stand zal komen.
3.2. De RCC-methode
De RCC-methode is innovatief van aard, gericht op samenwerking en kenmerkt
zich door eenvoud. (…)
Deze aanbestedingsmethodiek gaat systematisch te werk en kent enkele fasen en
mijlpalen die leiden tot het uiteindelijke ontwerp en, een set aan, afspraken tussen
de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarmee zij de samenwerking aangaan:

Voorafgaand aan de daadwerkelijke aanbesteding zal de opdrachtgever haar aanbestedingsstrategie, geformuleerde wensen, eisen en ambities tijdens een marktinformatiedag toetsen en waar nodig verrijken en aanpassen op basis van de geleverde input.
Vervolgens wordt in de aanbestedingsfase een partner geselecteerd op basis van
de aangeleverde visie en plan van aanpak op de geformuleerde doelstellingen,
ambities en speerpunten. In deze fase wordt gezocht naar de best passende partij
en nog niet naar de daadwerkelijk te leveren dienst of product. Deze fase wordt
afgesloten met een Commitment contract en wachtkamerregeling. De wijze waarop
de beoordeling in deze fase plaats vindt is beschreven in paragraaf 3.3.
In de workout fase wordt de samenwerking tussen de partijen geconcretiseerd.
Rekening houdend met de opdrachtbeschrijving, nota van inlichtingen en de winnende inschrijving met daarin het plan van aanpak van opdrachtnemer, gaan opdrachtgever en de opdrachtnemer in gesprek op welke manier de gestelde wensen,
eisen en ambities op een zo goed mogelijke manier worden ingevuld. Om dit gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van de RCC Principes.
Wanneer de deelnemers in de workout fase gekomen zijn tot de definitieve uitwerking en er overeenstemming is over alle te maken afspraken en intenties, volgt de
Touchdown fase waarin deze afspraken werkelijk worden vastgelegd in een
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overeenkomst, de RCC MAP (Mutual Agreements Paper). Deze RCC MAP wordt gezamenlijk opgesteld en bevat alles waar partijen duidelijkheid over willen geven
naar elkaar, beredeneerd over de hele looptijd van de samenwerking.
In figuur 1 wordt het gehele proces samengevat:

Wachtkamerregeling.
Lukt het tijdens de Workout of Touchdown periode niet om een oplossing te vinden
waar iedereen consent op geeft, dan is de uiterste consequentie daarvan, de samenwerking te verbreken en de nummer twee uit de aanbesteding te laten inschuiven. Om dit mogelijk te maken wordt er in de aanbestedingsfase een wachtkamerregeling afgesproken. Met de nummer twee wordt afgesproken dat hij gedurende
de Workout en Touchdown fase beschikbaar blijft en bereid is in te stappen wanneer de samenwerking met de nummer één niet tot het gewenste resultaat leidt.
RCC Principes
Tijdens de Workout periode en de Touchdown wordt ontworpen en samengewerkt
op basis van de RCC Principes. Deze principes zijn bedoeld als onderlegger en
denkraam, om de juiste keuzes en afwegingen te maken tijdens het verder invullen
en uitvoeren van de opdracht.
RCC Principes kunnen worden gezien als ontwerp criteria en vormen een toetsingskader, door de vraag te stellen in welke mate een idee / oplossing voldoet aan elk
van deze principes.
RCC Principes kunnen ook dienst doen als inspiratiebron, om een proces op gang
te brengen.
RCC Principes kunnen ook worden gebruikt als “gedragsregels”. Bijvoorbeeld wanneer er een geschil dreigt kunnen de RCC Principes in de vorm van een soort mediation onderleggers, het gesprek mogelijk maken rondom te nemen vervolgstappen om uit een lastige / ongewenste situatie te komen.
Wanneer RCC Principes elkaar in een bepaalde afweging lijken tegen te spreken of
niet tot een geschikte oplossing leiden, is het aannemelijk dat een principe dat
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lager in de lijst staat, een nieuwe kijk op de materie biedt. Uiteindelijk geeft het
onderste principe (nr.8) altijd de doorslag.
De hieronder beschreven RCC Principes zijn universeel opgesteld en niet specifiek
aangepast aan deze uitvraag.
In de uitvraag is het wenselijk om potentiele opdrachtnemers zich te laten committeren aan deze principes.
1: Een zo circulair verantwoord mogelijke oplossing realiseren;
Realiseer zo circulair verantwoord mogelijke oplossingen. Maak gebruik van de uitgangspunten van Circulaire Economie in het algemeen en realiseer daarmee de
meest circulair haalbare oplossingen, gerelateerd aan het beschikbare budget, de
stand der techniek en binnen de mogelijkheden van jouw organisatie en netwerkpartners. Pas hierbij de kennis en de kunde toe die bij koplopers voor handen is,
om met de beschikbare middelen en tijd, oplossingen te ontwikkelen die verspilling
voorkomen en zorgvuldig omgaan met grondstoffen en talent. Hanteer hierbij circulair verantwoorde design criteria zoals remontabel ontwerpen, het toepassen van
niet nieuwe grondstoffen en/of BioBased materialen. Weeg bij het selecteren van
een product, ontwerp, materiaaltoepassing, of werkwijze, de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar af, op basis van hun circulaire kwaliteit. Daar
maken ook CO2 afwegingen passend in de energietransitie deel van uit, kijkend
naar energieverbruik door bijvoorbeeld vervoerafstanden, productiemethoden,
winning van de grondstoffen (al dan niet via urban mining) en de mate van toepassingen van hernieuwbare energie daarin.
2: Meervoudige, maatschappelijke waarde creatie creëren;
Keuzes voor een bepaalde oplossing worden mede ingegeven door de afweging
welke optie het meest bijdraagt aan meervoudige, maatschappelijke waarde creatie. Niet winstmaximalisatie maar het toevoegen van waarde aan de maatschappij
is maatgevend voor het realiseren van nieuwe mogelijkheden. Continuïteit is daarin
belangrijk, dus het hebben van een goed verdienmodel (het maken van een te
rechtvaardigen winst) een voorwaarde. Maar wanneer een product of dienst niet
voor verschillende partijen een reële waarde vertegenwoordigt (die niet altijd in
geld uitgedrukt kan of hoeft te worden) is het gebruiken van materialen en inzet
van talent, een verspilling van waardevolle grondstoffen, die vermeden moet worden.
3: Werk vanuit de Pareto rule;
Een overweging die voortdurend moet worden gemaakt is het afwegen van benodigde inzet aan talent, geld en grondstoffen, ten opzichte van de te verwachten
(meer)waarde. Niet alleen in relatie tot het voorkomen van verspilling. Dit betekent
ook realistisch zijn in relatie tot beschikbare middelen en het speelveld. Dit laat
zich vertalen tot een variant op de Pareto Rule, ook wel de 80-20 regel genoemd:
Niet meer dan 20% extra inzet hoeven te plegen, om tot 80% extra waarde/rendement te realiseren is een attractieve en productieve verhouding tussen inzet en
opbrengst. Slaat die balans om dan kost de extra kwaliteit (relatief) veel en is de
kans groot dat met die inzet elders meer (maatschappelijke) meerwaarde is te
realiseren.
Hiermee is het streven naar 100% circulariteit in veel gevallen in de huidige tijd
geen zinvolle insteek en moet doorgaans de afweging worden gemaakt om genoegen te nemen met wat op dat moment realistisch en haalbaar is, getuige de stand
van de techniek, beschikbare (financiële) mogelijkheden, het tijdpad en capaciteiten van aan te sluiten partijen binnen de opdracht.
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Dit ontslaat partijen niet van de plicht om in lijn met de overige principes wel bij
te dragen aan een maximaal haalbaar resultaat en het zo dicht mogelijk benaderen
van de ambities van alle stakeholders.
4: Kostenafwegingen altijd vanuit Total Cost of Ownership.
Total Cost of Ownership is altijd leidend bij financiële overwegingen. Besluiten die
van invloed zijn op de kosten binnen een project, mogen alleen genomen worden
vanuit lange termijn overwegingen en inzicht in de totale kosten van gebruik. En
dat niet alleen tijdens de eventueel af te spreken contractduur, maar ook in relatie
tot restwaarde en herbruikbaarheid. We beoordelen een product dus niet op de
aanschafkosten, maar op wat een keuze voor dat product aan effect heeft op de
totale kosten, inclusief, schoonmaak, beheer, onderhoud, reparatie en eventuele
vervangingskosten. En dat voor de totale functie die met dat product moet worden
vervuld gedurende de beoogde looptijd.
5: Transparantie realiseren in kosten en afwegingen;
Alle deelnemende partijen aan de samenwerking bieden transparantie in hun kosten en afwegingen. Om als gezamenlijk team te kunnen meebepalen welke keuzes
worden gemaakt, hebben alle stakeholders inzicht nodig in alle informatie die nodig
is voor een zorgvuldige afweging. Niet alle details hoeven voortdurend op tafel voor
iedereen, maar om ontwerpkeuzes en product selecties te kunnen maken moeten
alle stakeholders in staat zijn om, met inzicht in de afwegingen, mee te beslissen.
Dit bekent dus onder andere het hanteren van een open begroting en het maken
van afspraken over verdienmodellen en Risico en Winst marges, productlevensduur
verwachtingen, verwachte kosten voor beheer en onderhoud, restwaarde en welke
aspecten dit soort kosten en opbrengsten kunnen en zullen beïnvloeden.
Ook wanneer over issues geen prognoses bekend zijn, is daarover duidelijkheid
nodig en kunnen onduidelijkheden alsnog transparant worden gemaakt, om vervolgens zo slim mogelijk om te gaan met die onzekerheden, daarbij gebruik makend van de expertise van het vakmanschap binnen het team.
6: Deskundigheid boven hiërarchie / Wie het weet mag het zeggen;
Wie het weet mag het zeggen. Gelijkwaardigheid is de basis voor een RCC samenwerking. Niet hiërarchie, maar Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen zijn bepalend voor, en het kunnen maken van, professionele afwegingen. Dus niet de
baas, of de projectleider hebben de vanzelfsprekende macht, maar experts en
mensen die met slimme en verstandige inzichten komen bepalen de koers. Dit
draagt bij aan het benutten van ieders talenten en daagt al het aanwezige potentieel uit om het beste uit zichzelf te halen, voor het meest waardevolle resultaat.
7: Integriteit als fundament.
Integriteit als voorwaarde voor de samenwerking en als fundament onder te maken
afspraken. Naast eerlijkheid en oprechtheid en het je houden aan wet en regelgeving, draagt integriteit ook een aantal morele aspecten in zich, die we op deze
manier hanteerbaar maken: We doen wat we zeggen, maken waar wat we beloven,
dragen zorg voor het voldoen aan verwachtingen, nemen verantwoordelijkheid
voor als dat niet (op tijd) gaat lukken en ondernemen actie rondom de consequenties daarvan. Tegelijkertijd zijn alle deelnemers ambitieus én realistisch over, wat
ieder voor zich, je eigen organisatie en het uitwerkteam waar kunnen maken.
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8: Besluiten worden genomen op basis van het consentbeginsel
Besluiten worden genomen volgens het consentbeginsel. Dit wil zeggen dat géén
van de representanten van de deelnemers “overwegende bezwaren” heeft tegen
een voorgenomen besluit. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat elke partij
een gelijkwaardige inbreng heeft en geen van de partijen een dominant stempel
op een overleg, overweging of besluit kan drukken. Elk individu kan aangeven “niet
consent” te zijn en daarmee een besluit terugsturen naar de ontwerptafel, onder
voorwaarde dat onderbouwd kan worden waarom partij een overwegend bezwaar
ervaart.
Let op, dit is wat anders dan dat er consensus is bij iedereen. Consensus heeft de
neiging tot een poldermodel en trage en grijze midden oplossingen te leiden, waar
niemand zich meer echt in kan vinden, laat staan enthousiast over is.
Consent daarentegen, maakt het mogelijk, meerdere stevige en wellicht zelfs uitgesproken en "extreme" oplossingen te implementeren. Pas wanneer iemand serieuze technische, financiële, morele en/of ethische weerstand ervaart, die als overwegende bezwaar is te duiden en die te onderbouwen is met voor anderen begrijpelijke argumenten, kan zo iemand niet consent gaan en vragen om een herziene
oplossing. Een verzoek dat ingewilligd moet worden door het team.
3.3

Beoordeling ambities

(…)
3.3.2 De criteria
De opdrachtgever verwacht van de inschrijver dat hij kan voldoen aan het gestelde
in paragraaf 2.4. Indien dit niet aantoonbaar wordt gemaakt wordt de inschrijving
terzijde gelegd.
De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de beste kwaliteitsbeoordeling. De inschrijvingen worden op de onderstaande ambities beoordeeld en
gewogen:
Ambities
1: Werkplezier, prestaties, gastvrijheid en tevredenheid
2: Fairtrade en maatschappelijke waarde
3: Maximaliseren van de circulaire economie
4: Partnerschap
5: Prijsvorming
Totaal

Te behalen
punten
25
15
15
15
30
100

Elke ambitie wordt beoordeeld op basis van drie onderdelen:
1. De Visie van de inschrijver op de beschreven ambitie (gunningcriterium) met de
hierin benoemde speerpunten, in de breedst mogelijke zin, waar relevant voor deze
opdracht;
2. Plan van Aanpak van de inschrijver en daarin zowel procesmatig als inhoudelijk
antwoord te geven op hoe de inschrijver, in samenwerking met [Aanbesteders],
gaat komen tot de beoogde effecten en maximale impact;
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3: In hoeverre is de inschrijver erin geslaagd om aantoonbaar te maken op welke
wijze het gepresenteerde plan van aanpak ook daadwerkelijk waargemaakt kan
worden.
3.3.3. Het proces
Het beoordelingsteam van de opdrachtgever zal de aangeleverde uitwerkingen van
inschrijvers onafhankelijk van elkaar beoordelen op volledigheid, helderheid en
haalbaarheid, en de mate waarin het aansluit bij de context zoals gegeven in deze
uitvraag.
Waardering van de antwoorden
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende beoordelingsmogelijkheden
per gunningscriterium/ ambitie:
•

Onvoldoende: Een onvoldoende betekent dat de visie van de inschrijvende
partij ontbreekt, in de ogen van de beoordelende partij geen steekhoudende
onderwerpen behandelt of helemaal niet aansluit bij de visie van de opdrachtgever. En/of dat de omschreven aanpak niet overtuigend genoeg is
omschreven om een beeld te krijgen in welke mate de inschrijvende partij
(geheel of gedeeltelijk) kan voldoen aan de omschreven ambitie. En/of de
inschrijvende partij mogelijk niet over de benodigde competenties beschikt
voor een goede uitvoering van de aanpak.

•

Matig: Een matig houdt in dat de beschreven visie van de inschrijvende
partij beperkt aansluit bij de behoefte van de opdrachtgever. En/of de inschrijvende partij geeft geen duidelijk inzicht waaruit blijkt dat de aanpak
realistisch is, of is slechts in beperkte mate specifiek. En/of dat de inschrijvende partij onvoldoende aannemelijk maakt over de benodigde competenties te beschikken voor een goede uitvoering.

•

Voldoende: Een voldoende houdt in dat de beschreven visie van de inschrijvende partij, gedeeltelijk aansluit bij de visie van de opdrachtgever. De inschrijvende partij is duidelijk en voldoende specifiek om te kunnen overtuigen dat de aanpak realistisch is en binnen de juiste tijd het gewenste effect
zal sorteren, echter zonder het beeld op te wekken dat er een meer dan
gemiddelde kwaliteit zal worden gerealiseerd.

•

Ruim voldoende: Een ruime voldoende wordt toegekend op deze ambitie
wanneer de aansprekende visie van de inschrijvende partij aansluit bij de
visie en behoefte van de opdrachtgever. De inschrijvende partij formuleert
ambitieuze resultaten en weet te overtuigen dat de aanpak realistisch is en
binnen de juiste tijd het gewenste effect zal sorteren.

•

Goed: Een goed ontvangt een inschrijver wanneer op aansprekende wijze
een visie en een aanpak worden geschetst, die volledig aansluit bij de visie
en behoefte van de opdrachtgever. De aanpak geeft het vertrouwen dat hier
een spraakmakend resultaat zal worden neergezet en overtuigt op basis van
realistische, specifiek uitgewerkte, (deels) meetbare en in de tijd goed neergezette onderdelen. Dit aantrekkelijke en wellicht zeer innovatieve resultaat
is tegelijk voor de opdrachtgever vanuit risicobeheersing heel acceptabel.

•

Uitstekend: Een uitstekende score op de visie en aanpak krijgt de inschrijvende partij toegekend wanneer zij in staat is een visie en aanpak te bieden
die de 'wow-factor' bevat. Dit aanbod overstijgt op alle gevraagde aspecten
de verwachtingen van de opdrachtgever op deze ambitie. Het aanbod overtuigt volledig en ondanks haar innovatieve karakter kan de opdrachtgever
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zonder risico’s te lopen op het gebied van deadlines, kwaliteits- en uitvoeringsafspraken, wel haar (maatschappelijke) missie helpen versnellen.
Waardering in percentage:

Beoordeling
Onvoldoende

0%

Matig

30%

Voldoende

60%

Ruim voldoende

75%

Goed

85%

Uitstekend

100%

(…)
Verificatie
Alle partijen worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te verzorgen op
de inschrijving, en meer in het bijzonder op het ingediende Plan van Aanpak. (…)
De mondelinge toelichting heeft uitsluitend betrekking op de inschrijving en is bedoeld om het beoordelingsteam in staat te stellen om te verifiëren dat zij de ingediende Inschrijving juist hebben begrepen c.q. geïnterpreteerd. Deze toelichting
vormt geen apart gunningscriterium en er wordt geen score gegeven voor de toelichting.
Partijen mogen tijdens de mondelinge toelichting geen andere dan toelichtende
informatie verstrekken. Geheel nieuwe informatie is niet toegestaan.
(…)
Eindoordeel
Na de toelichting zal de beoordelingscommissie komen tot een unaniem eindoordeel en deze schriftelijk onderbouwd toelichten aan de inschrijvers. (…)
Gelijk puntenaantal
[Aanbesteders] wensen de inschrijver te contracteren met de beste prijs-kwaliteit
verhouding. Dat betekent dat de inschrijver met het hoogste aantal behaalde punten wordt gecontracteerd.
(…)’
1.6.

Aanbesteders hebben in Negometrix nog aanvullende informatie over de aanbesteding gepubliceerd in een vragenlijst ‘Warme en koude drankenvoorziening’.
Daarin is, onder meer, het volgende opgenomen:
‘(…)
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Deze vragenlijst bevat de aanbestedingsinformatie die behoort bij de Europese
openbare aanbesteding warme en koude drankenvoorziening voor [Aanbesteders]. Deze informatie creëert een concreet inzicht in de Opdracht voor geïnteresseerde ondernemers om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een Inschrijving in te dienen. Het beschrijft de wijze waarop Inschrijvers een Inschrijving
kunnen uitbrengen. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de ingediende Inschrijvingen worden beoordeeld.
(…)
In Negometrix wordt gewerkt met vragenlijsten. De eerste vragenlijst gaat in op
de opdracht (1.1), de algemene bepalingen (1.2), de uitsluitingsgronden (1.3),
paragraaf 1.4 beschrijft de aanbestedingsprocedure en tot slot de eisen die de
gemeenten stellen aan de inschrijving (ook wel gunningseisen, paragraaf 1.5).
(…)
1.1

Aanbestedingsleidraad

In deze vragenlijst vindt u het Ambitiedocument met daarin de opdrachtomschrijving, de huidige situatie en de gewenste situatie alsmede een toelichting op de
aanbestedingsmethodiek Rapid Circular Contracting.
Vraag 1.1.1 geeft een inleiding op de opdrachtomschrijving en in vraag 1.1.2 wordt
de looptijd van het uitvoeringscontract gegeven In vraag 1.1.3 tot en met vraag
1.1.5 wordt er ingegaan op de innovatieve aanbestedingsmethodiek Rapid Circular
Contracting.
(…)
Looptijd uitvoering van de opdracht
1.1.2 Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een overeenkomst voor
een periode van 6 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door opdrachtgever van 2 maal 1 jaar. De startdatum van de overeenkomst is op 1
april 2020.
(…)
Het proces na gunning: Rapid Circular Contracting (RCC)
1.1.4. In hoofdstuk 1 van het Ambitiedocument is een beschrijving gegeven van
de manier waarop de warme en koude drankenvoorziening op dit moment
wordt verzorgd. In plaats van het simpelweg aangaan van een nieuwe overeenkomst met een marktpartij wil de opdrachtgever samen met de geselecteerde marktpartij werken aan een slimmere, meer circulaire en nog beter
bij de doelstellingen van de opdrachtgever passende manier van invulling
geven aan het verzorgen van warme en koude dranken.
Blijvend innoveren
De Rapid Circular Contracting (RCC) methodiek die bij deze aanbesteding
wordt gehanteerd, is van zichzelf innovatief, maar de reden dat RCC als een
innovatie gerichte manier van aanbesteden wordt gezien, is gelegen in dat
RCC innovatie stimuleert tijdens de aanbesteding zelf, tijdens het ontwikkelproces en tijdens de exploitatie.
De reden voor opdrachtgever om te werken met deze RCC aanpak, is dat
partijen uitgedaagd worden om zich te onderscheiden op kwaliteit en innovatievermogen. En dat tijdens deze aanbestedingsprocedure, maar zeker
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ook gedurende de ontwikkelfase van de uitwerking na gunning. Daarnaast
is het nadrukkelijk de bedoeling dat partijen ook in de exploitatieperiode
verbeterstappen blijven zetten.
Dit inkoopproces besteedt geen vooraf volledig uitgewerkte oplossing aan,
maar wil marktpartijen uitdagen om met een slimme, circulaire warme en
koude drankenvoorziening te komen. Hiertoe maakt opdrachtgever gebruik
van Rapid Circular Contracting (RCC). Met behulp van deze aanbestedingsmethodiek wil opdrachtgever komen tot de selectie van de meest geschikte,
vakbekwame en innovatieve marktpartij die, na gunning en ondertekening
van het RCC Commitment Contract, samen met opdrachtgever Invulling
gaat geven aan de opdracht.
Deze aanbestedingsmethodiek gaat systematisch te werk en kent enkele fasen en mijlpalen die leiden tot het uiteindelijke ontwerp en een set aan afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarmee zij de samenwerking aangaan:
• inschrijvingsprocedure (fase 1);
• beoordelingsprocedure welke eindigt met (definitieve) gunning en ondertekening 'RCC Commitment Contract (fase 2);
• Workout periode (fase 3);
• Touchdown periode (fase 3);
• ondertekening RCC MAP (Mutual Agreements Paper) (fase 3);
• Ombouw / implementatie fase;
• uitvoeringsfase.
De aanbestedingsperiode is de periode zoals die beschreven wordt in deze
leidraad en specifiek in paragraaf 1.4.(Ambitiedocument paragrafen 3.2 en
3.3) Na definitieve gunning wordt het RCC Commitment Contract aangegaan. Hierin staan afspraken over de manier waarop beide partijen de Workout periode (gezamenlijk uitwerken van de oplossing) en de Touchdown
periode (vastleggen van de gezamenlijk overeengekomen afspraken) doorlopen en de manier waarop tijdens de Touchdown tot de opstelling van de
RCC MAP overeenkomst gekomen wordt. (MAP = Mutual Agreement Paper=
routekaart voor alle relevante afspraken voor tijdens de contractperiode, de
implementatie en afronding van de opdracht, incl. circulaire aspecten
rondom eventueel producthergebruik, retourlogistiek etc.)
Nadat gunning heeft plaatsgevonden en de beide partijen het RCC Commitment Contract hebben getekend gaat de Workout periode van start. In deze
periode zal door een samenwerking tussen beide partijen, geconcretiseerd
worden op welke manier er invulling gegeven wordt aan het vraagstuk. Rekening houdend met deze leidraad, nota van inlichtingen en de winnende
Inschrijving met daarin het plan van aanpak van opdrachtnemer, gaan opdrachtgever en opdrachtnemer in gesprek op welke manier de gestelde ambities van de Opdrachtgever (zie Ambitiedocument paragraaf 2.5) op een zo
goed mogelijke manier worden ingevuld (in het RCC Commitment Contract
staan operationele onderwerpen waarover tevens een beslissing genomen
dient te worden).
Tijdens de Workout periode en de Touchdown periode zal het RCC Commitment Contract gelden. Hierin staat onder andere beschreven dat er in die
periodes gebruik wordt gemaakt van RCC Principes, de richtlijnen die ondersteunend zijn aan de werkprocessen, het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen tijdens deze periodes.
Het lijkt ons verstandig die RCC Principes vast te houden, ook gedurende de
implementatie, exploitatie en afrondende periode, maar de keuze daartoe is
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aan het ontwikkelteam tijdens de Workout en Touchdown. Deze RCC Principes staan hieronder genoemd en worden opgenomen in het RCC Commitment Contract.
(…)
Partnerschap
1.1.5. De opgave voor de beide partijen tijdens de Workout periode is het in cocreatie concretiseren en verder invulling geven aan de meest geschikte oplossing voor de warme en koude drankenvoorziening bij opdrachtgever,
waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende eisen, wensen en
ambities zoals omschreven in het ambitiedocument.
Naast het concretiseren van de omschreven ambities dienen partijen in overleg te treden over de (operationele) onderwerpen zoals omschreven in het
RCC Commitment Contract.
Wanneer de deelnemers in de Workout periode gekomen zijn tot de definitieve uitwerking en er overeenstemming is over alle te maken afspraken en
intenties, volgt de Touchdown fase waarin deze afspraken werkelijk worden
vastgelegd in een overeenkomst, de RCC MAP (Mutual Agreements Paper).
Deze RCC MAP wordt gezamenlijk opgesteld door opdrachtgever en opdrachtnemer en bevat alles waar partijen duidelijkheid over willen geven
naar elkaar, beredeneerd over de hele looptijd van de samenwerking.
De aanbestedingsleidraad, de inschrijving en al haar bijlagen zullen onderdeel uitmaken van de RCC MAP overeenkomst. Het RCC Commitment Contract komt te vervallen na ondertekening van de RCC MAP. Onderdelen uit
het RCC Commitment Contract kunnen overgenomen worden in de RCC
MAP. Daarnaast komen er prestatieafspraken in te staan ten aanzien van de
implementatie, uitvoering en afronding van de warme en koude drankenvoorzieningen. De nieuw te maken afspraken in de RCC MAP worden omschreven in de vorm van 'Service & Experience Level Agreements (SELA's).
Na het ondertekenen van de RCC MAP overeenkomst is de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor het inregelen van de warme en koude drankenvoorzieningen, waarna gestart kan worden met het uitrollen en implementeren
van de oplossingen.
Wat als het njet lekker loopt?
Mocht ondanks (of wellicht dankzij) de RCC Principes een impasse ontstaan
rondom besluitvorming binnen het uitwerkteam, dan is wisdom of the crowd
van toepassing. Oftewel dan vertrouwen we op het gezond verstand van de
deelnemers in het team, om er samen uit te komen.
Mocht dat alsnog geen oplossing bieden, dan wordt geëscaleerd en probeert
een groep van bij de stakeholders betrokken bestuurders tot een oplossing
te komen, waar iedereen gezien de ontstane situatie en belangen, alsnog
consent op geeft.
Wachtkamerregeling.
Lukt het tijdens de Workout of Touchdown periode niet om een oplossing te
vinden waar iedereen consent op geeft, dan is de uiterste consequentie daarvan, de samenwerking te verbreken en de nummer twee uit de aanbesteding
te laten inschuiven. Daartoe is een wachtkamerregeling van kracht. De nummer twee dient gedurende de Workout en Touchdown periode beschikbaar
en bereid te zijn in te stappen, wanneer de samenwerking met de nummer
één tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Dit zal consequenties hebben voor
de doorlooptijd en die effecten moeten besproken worden bij de start van
de hernieuwde Workout periode, daarbij wederom rekening houdend met de
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RCC Principes en het consent beginsel. De concept wachtkamerovereenkomst is als bijlage toegevoegd.
Wanneer na het tekenen van de RCC MAP een situatie tot een serieus conflict
leidt, wordt tot mediation overgegaan. Wanneer dat geen oplossing biedt, is
er de route naar de rechter. Om de kans hierop zo klein mogelijk te houden
en gedurende de exploitatieperiode te kunnen blijven werken aan innovatie
en het inspelen op organisatie ambities, adviseren wij de RCC principes ook
deel te laten uitmaken van de RCC MAP afspraken.
(…)
Beoordelingsprocedure
1.4.4 Wanneer partijen een inschrijving hebben gedaan zoals hierboven beschreven en de deadline voor het indienen van een inschrijving is verstreken, dan
gaat de opdrachtgever de inschrijvingen beoordelen. De beoordeling van de
inschrijvingen gebeurt in een achttal stappen waarin gekomen wordt tot de
uiteindelijke winnaar aan wie de opdracht gegund wordt. Deze stappen zijn:
1. Toetsing op geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden (conform paragraaf
1.3);
2. Toetsing op gunningseisen (conform paragraaf 1.3);
3. Toetsing op vormvereisten van de gunningscriteria / ambities(conform
paragraaf 2.3);
4. Beoordeling op inhoud gunningscriteria / ambities (conform paragraaf
2.4, waar het toelichtingsmoment onderdeel van uitmaakt);
5. Mededeling van de gunningsbeslissing;
6. Standstill-termijn;
7. Verificatiefase;
8. Gunningsbeslissing
Daarna gaan de volgende trajecten in werking die binnen de RCC aanpak
zijn aangegeven, zoals de Workout periode, de Touchdown en het ondertekenen van de RCC Mutual Agreement Paper, waarna de implementatie van
start gaat.
(…)
Stap 7 (verificatiefase)
De inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving dient binnen
zeven kalenderdagen na bekendmaking van de mededeling van gunningsbeslissing de formele bewijsmiddelen, zoals deze zijn benoemd bij de afzonderlijke eisen, te overleggen (deze stap vindt plaats tegelijktijdig met stap
6). (…) De overeenkomst, zijnde het commitmentcontract, zal minimaal 20
dagen (stand still periode), na de gunningbeslissing worden gesloten. Aanbestedende dienst merkt op, dat de mededeling van voornoemd voornemen
geen aanbod betreft dat voor aanvaarding vatbaar is. Tussen aanbestedende
dienst en winnende inschrijver dient derhalve expliciet een overeenkomst tot
stand te komen. Daarvoor is een schriftelijke mededeling houdende opdrachtverlening of overeenkomst nodig, in dit geval het RCC Commitment
Contract. (…)
Stap 8 (gunningsbeslissing)
Indien in stap 6 geen kortgedingprocedure is gestart tegen de mededeling
van gunningsbeslissing zal na de standstill periode overgegaan worden op
gunning en zal er een gunningsbeslissing worden gepubliceerd via Negometrix.
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In tegenstelling tot "niet RCC aanbestedingen" is deze gunning geen overeenstemming over de op te leveren oplossing. Gunning houdt bij een RCC
traject in dat opdrachtgever en opdrachtnemer het commitment naar elkaar
uitspreken, en vastleggen in een RCC Commitmentcontract, om met elkaar
het Workout proces in te gaan en gezamenlijk tot een voor alle partijen bij
hun ambities en binnen de kaders en doelstellingen passend resultaat te
komen, in lijn met deze uitvraag en door de inschrijver aangeleverd plan
van aanpak.
Opdrachtnemer is in deze fase zeker van het hebben verkregen van de opdracht, mits er in deze periode wordt gehandeld in lijn met deze uitvraag en
de in hun aanbieding aangegeven plannen van aanpak.
Lukt het partijen niet hier naar tevredenheid van alle betrokkenen, binnen
de tijd en binnen budget, uit te komen, dan zijn er in deze aanbesteding
escalatie processen beschreven, die in een uiterst geval kunnen leiden tot
het terugtrekken van de gunning, waarna de nummer twee in de rangorde
van beste inschrijvers, de positie van nummer een zal overnemen. Dit volgens de als Wachtkamerregeling opgenomen aanpak.
(…)
Ambitie 5: Prijsvorming
2.2.5 Ambitie 5: Prijsvorming
[Aanbesteders] maken bij het publiceren van deze uitvraag geen (plafond)budget bekend. Evenmin wordt van de inschrijver een absolute aanbiedingsprijs ge-vraagd. In plaats daarvan dient inschrijver in deze ambitie
aan te geven hoe prijs-vorming en kostenopbouw van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening tot stand komen.
[Aanbesteders] eisen dat de onder deze ambitie aan te leveren informatie
dermate duidelijk is dat zij als fundament kan worden beschouwd onder het
begrip prijs, binnen deze selectieprocedure op prijs – kwaliteitverhouding.
Wanneer de in te dienen informatie binnen deze ambitie als onvoldoende of
matig wordt beoordeeld wordt dan ook de hele aanbieding terzijde gelegd!
Zoals bij Ambitie 4 rondom Partnerschap vermeld, zoeken [Aanbesteders]
een samenwerkingspartner. Partners hebben oog voor elkaars belangen op
korte en (middel)lange termijn. [Aanbesteders] willen een realistische en
eerlijke prijs betalen voor de dienstverlening, die recht doet aan dat zij gebruik maken van gemeenschapsgeld en rekening houdt met de in deze aanbesteding gehanteerde ambities.
Uiteraard hebben [Aanbesteders] een verwachting omtrent marktconforme
prijzen en dient, in de uitwerking tijdens de RCC Workout en realisatie, rekenschap te worden gegeven van eventuele afwijkingen van de als marktconform bekendstaande kosten, in relatie tot het realiseren van in deze uitvraag aangegeven ambities.
A. Heldere en overtuigende visie
[Aanbesteders] vragen van inschrijver een heldere, overtuigende visie en
aanpak rond de prijsvorming en kostenopbouw van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening, alsmede bewijsvorming dat het op deze manier
omgaan met prijsvorming bij inschrijver in goede handen is.
LET OP! Dit betreft dus geen offerte bedrag, maar een heldere, inzichtelijke
en overzichtelijke uitwerking van de manier waarop tijdens de Work-out fase
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prijzen en te factureren bedragen worden samengesteld en gedurende de
contractperiode in rekening worden gebracht.
[Aanbesteders] verwachten, zonder uitputtend te willen zijn, dat in de visie
een aanpak de volgende aspecten worden uitgewerkt:
•
prijsopbouw en cost drivers, met aandacht voor de relatie daarin tussen standaardisatie, maatwerk en flexibiliteit en aandacht voor de gestelde
ambities.
•
inflatie(correctie) en andere mechanieken die van invloed (kunnen)
zijn gedurende de looptijd;
•
de wijze waarin op het RCC principe "Transparantie" wordt ingespeeld;
•
de wijze waarop wordt bewerkstelligd en aangetoond dat [Aanbesteders] gegarandeerd niet meer betalen dan in de Workout wordt overeengekomen en in de SELA's en MAP wordt vastgelegd, ook wanneer er zich veranderingen voordoen in locaties, consumptiepatronen en aantallen.
Wat voor de beoordelingscommissie met name telt is in hoeverre visie en
aanpak leiden tot transparante, realistische en eerlijke marges, ook in het
geval van (grote) wijzigingen in het consumptieverbruik.
(…)
Beoordeling kwaliteit (Programma van Ambities)
2.3.1 (…)
Gelijk puntenaantal
[Aanbesteders] wensen de inschrijver te contracteren met de beste prijskwaliteit verhouding. Dat betekent dat de inschrijver met het hoogste aantal
behaalde punten wordt gecontracteerd.
(…)’
1.7.

In het – bij de aanbestedingsstukken horende – concept RCC Commitment Contract is, onder andere, het volgende bepaald:
‘Partijen:
(…)
NEMEN IN OVERWEGING DAT:
 (…);
 opdrachtnemer (…) een aanbieding heeft gedaan voor de uitvoering van de
opdracht en op basis daarvan de opdracht (…) gegund heeft gekregen op basis van
‘beste prijs-kwaliteitverhouding’;
 (…).
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
I. ALGEMEEN
Artikel 1.

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
(…)
Workout periode
Dit is de periode die volgt na de definitieve gunning en
wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer het RCC commitment contract hebben ondertekend. In deze periode
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werken partijen samen om te komen tot de meest geschikte oplossing voor de opdracht waarbij het rekening
houdt met de gestelde ambities.
Touch down periode Dit is de periode die volgt na de workout periode waarin
oplossingen die bedacht zijn en afspraken die gemaakt
zijn worden verwerkt in de RCC MAP overeenkomst.
RCC MAP
Dit is de overeenkomst die wordt getekend na de workout
en touch down periode en voor aanvang van de uitvoering
van de opdracht. In deze overeenkomst staan afspraken
over de uitvoering van de opdracht. Prestaties in dit contract worden omschreven op basis van Service & Experience Level Agreements (SELA).
(…)
II. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3.

Inhoud van de opdracht

3.1.

(…)

3.2.

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen tijdens de workout periode gezamenlijk als samenwerkingspartners, tot volledig uitgewerkte oplossingen
rond de invulling en uitvoering van de opdracht, rekening houdend met de
gepubliceerde aanbesteding van de opdrachtgever, de winnende inschrijving
en Plannen van Aanpak van opdrachtnemer en met in acht neming van de
RCC principes.

(…)
Artikel 4.
4.1.

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op (…) en eindigt van rechtswege op het moment
dat de RCC MAP is ondertekend.

(…)
Artikel 8.
8.1.
8.2.







(…)

Tarieven, facturering en betaling

Facturen van opdrachtnemer dienen digitaal gestuurd te worden
Elke factuur dient (…) duidelijk gespecificeerd te zijn en bevat daarnaast
minimaal de volgende informatie:
Ordernummer van opdrachtgever;
Artikelnummer van het geleverde product of dienst;
Omschrijving het geleverde product of dienst;
(…)
Prijs van het product of dienst;
Totaalbedrag factuur;
(…).

III. BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN DE WORKOUT EN TOUCHDOWN PERIODE
Artikel 9.

RCC Principes

(…)

25

Artikel 10. Onderwerpen waar invulling op gegeven moet worden tijdens
de workout periode
De opdrachtgever wil samen met de winnende inschrijver in co-creatie komen tot
een oplossing voor de onderstaande onderwerpen:
(Voorbeeld onderwerpen)
• hoe wordt er omgegaan met het budget tijdens de exploitatieperiode zodat
beide partijen binnen het verwachtingenkader blijven;
• hoe wordt er omgegaan met de verschillen in locaties qua volume en lokale
behoeften, zodat voor iedere soort locatie een passende voorziening kan worden getroffen
• hoe om te gaan met het wijzigen van melanges tijdens de exploitatieperiode;
• afspraken maken over het bijvullen van de automaten;
• afspraken maken over de levering van ingrediënten en materialen voor de
warme (en koude) drankenvoorzieningen;
• hoe wordt er omgegaan met het verschaffen van managementinformatie: (bijvoorbeeld het aantal verbruikte consumpties per machine, aantal storingen en
aard van de storingen per machine, overzicht van het aantal machines per locatie en eventuele aangebrachte wijzigingen die daarin zijn aangebracht, ingrediënten verbruik per locatie, etc.)
• hoe wordt omgegaan met storingen digitaal en responstijd
• hoe wordt omgegaan met reclame-uitingen;
• het voorkomen van een wachtrij;
• hoe wordt omgegaan met het uitbreiden of inkrimpen van het assortiment wanneer er wijzigingen in het budget plaatsvinden;
• hoe om te gaan met het wisselen van automaten tijdens de exploitatieperiode
en de financiële gevolgen daarvan;
• hoe wordt omgegaan met bijplaatsing en inkrimpingsmogelijkheid van de drankenvoorziening wanneer het budget of de context daarom vraagt;
• hoe wordt er omgegaan met verplaatsingen van voorzieningen over de verschillende locaties en / of binnen een locatie;
• hoe wordt ervoor gezorgd dat de communicatie tussen partijen zo eenvoudig
en efficiënt mogelijk verloopt
• hoe wordt omgegaan met bekeruitgifte en de eventuele mogelijkheid van het
aanbieden van een eigen drankenhouder;
• de manier waarop de jaarlijkse evaluatie plaatsvindt, op welk moment en met
welke vragen;
• hoe denken partijen de overgang naar de nieuwe samenwerkingspartner en
eventueel aan het einde van de contractduur zo soepel en eenvoudig mogelijk
te laten verlopen.
(…)
FINANIËLE BEPALINGEN
Artikel 13. Prijzen, meerwerk en minderwerk
13.1. Tijdens de workout periode en de touchdown periode zullen er geen vergoedingen worden verschaft aan opdrachtnemer.
EINDE OVEREENKOMST
Artikel 14. Opschorting en ontbinding (deel) van de overeenkomst
(…)
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14.4 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst rondom dit RCC commitment contract (…) te ontbinden (…):
(…),

met onmiddellijke ingang: indien de opdrachtnemer niet meer voldoet aan
de selectie-eisen en voorwaarde voor gunning als opgenomen in het aanbestedingsdocument dat onderdeel is van deze overeenkomst;

(…).
(…)
14.6 Opdrachtgever maakt gebruik van de wachtkamerregeling met de tweede
geëindigde partij in de aanbesteding. Opdrachtgever mag indien de overeenkomst met opdrachtnemer wordt ontbonden conform lid 4 van dit artikel
gebruik maken van de wachtkamerovereenkomst.
(…)’
1.8.

In de eerste Nota van Inlichtingen van 23 oktober 2019 zijn, onder meer, de volgende vragen en antwoorden opgenomen:

1.8.1. Vraag 6: ‘Ambitie 5: Prijsvorming heeft een weging van 30 van de 100 te behalen
punten en is het criterium met de hoogste waardering. Inschrijver vraagt zich af
of deze ambitie de hoogste weging moet hebben. Is een hogere waardering niet
wenselijk voor bijvoorbeeld ambities 2 (Fairtrade en maatschappelijke waarde) en
3 (Maximaliseren van de circulaire economie)?. De prijsvorming voor een nieuwe
koffievoorziening heeft niet direct iets met circulariteit te maken. Zo nee, kunt u
dan motiveren waarom u aan de prijsvorming de meeste waarde geeft.’
Antwoord: ‘In deze ambitie komt alles samen. De manier waarop de prijs tot stand
komt heeft te maken met de visie op de andere ambities. Zonder een goede prijsvorming als element in de prijs/kwaliteit verhouding is een goede duurzame samenwerking op basis van transparantie lastiger vorm te geven. Dit rechtvaardigt
de waardering van deze ambitie.’
1.8.2. Vraag 7: ‘Hoe vergelijkt u de ambities van de verschillende inschrijvers met elkaar
als u niet weet in hoeverre deze financieel haalbaar zijn?’
Antwoord: ‘We vergelijken de ambities op basis van kwaliteit, gebaseerd op de
afnamegegevens die beschikbaar gesteld zijn met als uitgangspunt dat de prijzen
marktconform dienen te zijn.’
1.8.3. Vraag 9: ‘Voor [Aanbesteder A] zijn afnamegegevens bij de aanbestedingsstukken
gevoegd. Zijn er ook afname gegevens met betrekking tot de warme en koude
drankvoorziening van [Aanbesteder B]? Met andere woorden: wat heeft men afgelopen jaar gedronken in volume/aantallen?’
Antwoord: ‘Er zijn voor [Aanbesteder B] geen afnamegegevens beschikbaar.’
1.8.4. Vraag 13: ‘Er wordt bij [Aanbesteder B] gesproken over 28 automaten terwijl er in
het document Kaderstelling aanbesteding warme drankenvoorziening wordt gesproken over 5 kannen automaten en 25 reguliere automaten. Kunt u aangeven wat
de exacte aantallen automaten zijn?’
Antwoord: ‘Bij [Aanbesteder B] zal de verdeling ca. 25 reguliere automaten zijn en
5 kannen automaten. In de work out fase wordt het precieze aantal nader geconcretiseerd. Hieraan kunnen aldus geen rechten worden ontleend.’
1.8.5. Vraag 16: ‘Zonder een duidelijk plafondbedrag of budget is de kans zeer groot dat
de diverse aanbiedingen van inschrijvers sterk uiteenlopen. Voor een objectief
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vergelijk en om een level playing field te waarborgen vragen wij u om een beschikbaar budget/plafondbedrag. Het nodigt uit om zeer grote hoge ambities te geven,
immers er is geen geldlimiet om deze ambities te halen. Tevens zijn deze dan
realistisch omdat met een onbeperkt budget deze gehaald kunnen worden. Maar
het lijkt ons lastig te beoordelen, gezien de missende kaders waardoor geen goed
vergelijk tussen verschillende inschrijvers mogelijk is. Het ligt van de hand dat u
de ambities kiest die achteraf niet bij uw budget passen. Dan kan de inschrijver
hierin niks verweten worden. (…)’
Antwoord: ‘In essentie komt het er op neer dat wij ambities hebben geformuleerd
en nu op zoek zijn naar een leverancier die daar in deze fase zijn visie, plan van
aanpak en organisatiekracht op geeft. Geen eindoplossing dus, maar een visie op
welke wijze samen gedurende de looptijd van het contract gewerkt wordt aan de
ambities. In de workoutfase zal deze concreet gemaakt worden en kunnen we
(theoretisch) aan de hand van het prijsvormingsmodel keuzes maken over de hoe
de uiteindelijke dienstverlening eruit komt te zien.’
1.8.6. Vraag 17: ‘Op de website van [Aanbesteder A] zien wij dat de begroting voor catering en automaten de komende jaren een budget van Euro 239.166 beschikbaar
is, wat ook tot 2022 vastgelegd is. Kunnen inschrijvers dit bedrag hanteren als
(maximaal) plafondbedrag?’
Antwoord: ‘De inschrijver kan dit bedrag niet hanteren als (maximaal) plafondbedrag.’
1.8.7. Vraag 18: ‘Aanbestedende dienst geeft aan dat er verwachtingen zijn met betrekking tot markconforme prijzen. Kan aanbestedende dienst bijvoorbeeld door middel van een bandbreedte aangeven wat wordt verstaan onder marktconforme prijzen?’
Antwoord: ‘We verwachten van de inschrijvers dat zij een visie hebben op hoe zij
marktconformiteit zien en borgen in het prijsvormingsmodel.’
1.8.8. Vraag 20: ‘Hoe gaat u met de beoordeling om dat een ambitie wel realistisch en
haalbaar is, maar voor [Aanbesteders] financieel niet haalbaar?’
Antwoord: ‘We vergelijken de ambities op basis van kwaliteit, gebaseerd op de
afnamegegevens die beschikbaar zijn gesteld met als uitgangspunt dat de prijzen
marktconform dienen te zijn.’
1.8.9. Vraag 21: ‘Op pagina 4 spreekt aanbestedende dienst over een plafondbedrag (onder kopje RCC commitment contract). Volgens inschrijver is er geen plafondbedrag
uitgevraagd in de Europese Aanbesteding. Kan de aanbestedende dienst dit verduidelijken?’
Antwoord: ‘Er is inderdaad geen plafondbedrag uitgevraagd. Dit staat nog foutief
in de tekst.’
1.9.

In de tweede Nota van Inlichtingen van 31 oktober 2019 is, onder meer, de volgende vraag en het volgende antwoord opgenomen:
Vraag 23: ‘De huidige kaders en de gepubliceerde NvI van deze aanbesteding geven ons onvoldoende het idee dat er een gelijk speelveld is en doet ons sterk
twijfelen aan de juridische geldigheid van deze Europese procedure. Kunt u concreet aantonen hoe u zonder een budget of een plafondbedrag de gelijke beoordeling van alle inschrijvers gaat waarborgen? Immers kan het nu dus voorkomen dat
de inschrijver met de meest creatieve ideeën doorgaat naar de workout fase,
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waarvan mogelijk later blijkt dat hiervan maar een beperkt aantal financieel haalbaar is. Terwijl een inschrijver met minder creatieve ideeën die in gezamenlijkheid
wel financieel haalbaar zijn, hierbij terzijde wordt gelegd. Wij twijfelen dan ook hoe
u marktconformiteit gaat meten in de praktijk. Wij zijn op dit moment voornemens
om niet in te schrijven op uw aanbesteding en vernemen graag uw reactie.’
Antwoord: ‘RCC is een aanbestedingsmethodiek die steeds vaker wordt gebruikt
en inmiddels algemeen geaccepteerd is in uw branche. Uitgangspunt van de RCC
methodiek is dat er van de inschrijver creativiteit, visie en expertise op – in deze
aanbesteding – de warme en koude drankenvoorziening wordt verwacht. Soms
wordt een plafondprijs gebruikt door de aanbestedende dienst, maar dit is geen
noodzakelijke voorwaarde. De aanbestedende dienst heeft in dit geval geen plafondprijs gebruikt omdat zij van mening is dat een aanzienlijk deel van de prijsvorming door inschrijver kan worden ingevuld aan de hand van de door de aanbestedende dienst verstrekte gebruiksgegevens en vanwege de expertise en ervaring
van de inschrijvers.
Het betreft hier immers het leveren van goede betaalbare koffie. De ambities zoals
door de aanbestedende dienst gesteld, dienen het overige deel van de prijsvorming
te bevatten.
1.10.

Ondernemer heeft bij brief van 11 november 2019 een klacht ingediend bij aanbesteders. Ondernemer schrijft daarin onder andere het volgende:
‘Na het verschijnen van de tweede nota van inlichtingen dd. 31-10-2019 heeft
[Ondernemer] besloten om deze klacht in te dienen inzake de Aanbesteding t.b.v.
Warme- en koude drankenvoorziening van [Aanbesteders].
Omschrijving klacht
Door het ontbreken van een plafondbedrag en de mogelijkheid om een prijs te
benoemen in de Inschrijving is geen sprake van een gelijk speelveld en wordt een
gelijke beoordeling van de Inschrijvingen niet geborgd. Dit is in tegenspraak met
de aanbestedingswet en de daarbij horende aanbestedingsrechtelijke beginselen
en met de eigen inkoopvoorwaarden van [Aanbesteder]. Door uw werkwijze is namelijk sprake van een onjuiste toepassing van het bepalen van de economisch
meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding
(PKV).
Onderbouwing klacht
1. Het ontbreken van een financieel kader (zoals een plafondbedrag of een
vast budget) en het ontbreken van de mogelijkheid om prijzen op te geven
in de Inschrijving is in strijd met het aanbestedingsrecht. Dit leidt tot een
ongeldige gunningsmethodiek en daarmee een ongeldige aanbestedingsprocedure.
Informatie uit de aanbesteding:
• Op pagina 3 van het ambitiedocument geeft u aan: "De scores op de Ambities bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving
op basis van de beste prijs- kwaliteitverhouding (BPK) heeft gedaan."
• Op pagina 9 staat: "[Aanbesteders] maken gebruik van gemeenschapsgeld
en wil mede om die reden nu en in de toekomst een realistische, betaalbare
en eerlijke prijs betalen voor de geleverde diensten."
• Op pagina 13 van het ambitiedocument geeft u aan: "[Aanbesteders] maken
bij het publiceren van deze uitvraag geen (plafond)budget bekend. Evenmin
wordt van de inschrijver een absolute aanbiedingsprijs gevraagd."
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• Daarnaast geeft u aan: "[Aanbesteders] willen een realistische en eerlijke
prijs betalen voor de dienstverlening, die recht doet aan dat zij gebruik maken van gemeenschapsgeld en rekening houdt met de in deze aanbesteding
gehanteerde ambities."
• Ook geeft u op pagina 13 aan: "Uiteraard hebben [Aanbesteders] een verwachting omtrent marktconforme prijzen en dient, in de uitwerking tijdens
de RCC Workout en realisatie, rekenschap te worden gegeven van eventuele
afwijkingen van de als marktconform bekendstaande kosten, in relatie tot
het realiseren van in deze uitvraag aangegeven ambities.’’.
Actie door Inschrijver tot zover tijdens de procedure:
In beide vragenrondes heeft Inschrijver vragen gesteld over het ontbreken van
een plafondbedrag/budget. Op de vraag of Inschrijvers uit mogen gaan van het
openbaar gepubliceerde begrotingsbedrag (à 239.166,-per jaar) voor catering en
automaten zoals bepaald tot 2022 en te lezen is op de website van [Aanbesteder
A] [noot 1 niet overgenomen, Commissie] antwoordt u afwijzend. U geeft aan geen
offertebedrag te willen ontvangen maar een uitwerking waarop prijzen worden samengesteld en gedurende de contractperiode in rekening worden gebracht.
Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit
Art. 2.114 Aanbestedingswet (Aw) bepaalt dat overheidsopdrachten worden gegund op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch
meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving kan
volgens dit artikel op drie manieren worden vastgesteld: op basis van de beste
prijs-kwaliteitverhouding, op basis van de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit of op basis van laagste prijs. De aanbestedende dienst moet in beginsel
op grond van de beste prijs-kwaliteitverhouding gunnen.
Uitgangspunt bij de gunningsmethodiek beste prijs-kwaliteitverhouding is dat op
zowel prijs als kwaliteit wordt beoordeeld, waarbij kwaliteit zwaarder meeweegt.
Om deze methodiek te kunnen gebruiken, moet echter wel een prijs worden ingediend. Het beoordelen van prijsvorming is iets wezenlijk anders dan het beoordelen
van inschrijvingen op prijs. Zonder de mogelijkheid om een prijs op te geven en
bij het ontbreken van een door de aanbestedende dienst vastgestelde prijs, is het
onmogelijk om de beste prijs- kwaliteitverhouding te bepalen. Daarnaast is het
hierdoor onmogelijk om de inschrijvingen daadwerkelijk met elkaar te vergelijken,
onder andere door er een wezenlijk risico bestaat dat inschrijvers zogenoemde
"gouden bergen" beloven, maar uiteindelijk nooit zullen leveren (in verband met
de kosten die aan deze "gouden bergen" kleven).
Conclusie:
Uw werkwijze is in strijd met het aanbestedingsrecht en de daarbij behorende algemene beginselen, maar ook met uw eigen uitgangspunten in deze aanbestedingsprocedure. U wenst de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) te
selecteren op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij door Inschrijver
een realistische, betaalbare en eerlijke prijs wordt geoffreerd. Een eis voor EMVI is
dat Inschrijvers een prijs kunnen opgeven binnen de gestelde kaders, danwel dat
er een vast budget is bepaald door [Aanbesteders]. Dit is nu beiden niet het geval
waardoor EMVI onmogelijk kan worden vastgesteld. Uw argumentatie hiervoor is
dat het ontbreken van een prijs geen probleem is omdat u de RCC methodiek gebruikt. Dit betreft echter een beoordelingsmethodiek die geen wettelijke grondslag
heeft. Er wordt immers niet beoordeeld op prijs en dus niet op basis van de beste
prijs-kwaliteitverhouding.
Bovendien is het onduidelijk wat het gevolg is van het aanbieden van een prijs
boven het bedrag dat is begroot voor catering en automaten. Op de vraag hoe u
omgaat met een inschrijving met een ambitie die wel realistisch en haalbaar is,
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maar voor [Aanbesteders] financieel niet haalbaar is, antwoordt u dat ambities
worden vergeleken op basis van kwaliteit, gebaseerd op de afnamegegevens die
beschikbaar zijn gesteld met als uitgangspunt dat de prijzen marktconform dienen
te zijn. Daarmee heeft u geen antwoord gegeven op de vraag wat er gebeurt als
deze ambitie voor de gemeente niet financieel haalbaar blijkt te zijn en daarmee
handelt u in strijd met het transparantiebeginsel. Bovendien zijn voor [Aanbesteder
B] geen afnamegegevens beschikbaar.
2. De aanbesteding bevat discriminerende factoren waardoor een objectieve en gelijke beoordeling niet mogelijk is.
Informatie uit de aanbesteding:
• Op pagina 8 van het ambitiedocument geeft u aan: "De in hoofdstuk 1 beschreven huidige situatie dient gezien te worden als de startsituatie voor
deze aanbesteding."
• In uw antwoord op vraag 9 uit de Nvl dd. 23-10-2019 geeft u daarnaast aan:
"Er zijn voor [Aanbesteder B] geen afnamegegevens beschikbaar."
Situatie op dit moment:
Alleen uw huidige leverancier heeft inzichtelijk wat de uitgaven van [Aanbesteders]
zijn. Zolang er geen plafondbedrag of budget wordt genoemd, geniet de huidige
leverancier hiermee een aanzienlijk voordeel omdat zij in de ambities rekening kan
houden met de financiële kaders van [Aanbesteders]. Daardoor bestaat geen gelijk
speelveld voor de inschrijvers. Dit is in strijd met één van de basisbeginselen van
het aanbestedingsrecht, namelijk het gelijkheidsbeginsel en daarmee het borgen
van een level playing field. Er wordt beoordeeld op basis van ambities (creativiteit
visie en expertise), die een deel van de prijsvorming vormen. Echter is hier geen
enkele mogelijkheid om partijen met elkaar te vergelijken omdat er geen kaders
zijn voor de ruimte waarbinnen de ambities moeten blijven.
Bovendien is het niet mogelijk om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende inschrijvers, omdat de onderdelen waarop wordt beoordeeld te ruim zijn
geformuleerd. U geeft aan dat de inschrijvingen worden vergeleken 'op basis van
kwaliteit, gebaseerd op de afnamegegevens die beschikbaar zijn gesteld met als
uitgangspunt dat de prijzen marktconform dienen te zijn' (vraag 7 van de Nvl).
Door grote ambities te stellen, zal de prijs waarschijnlijk hoger komen te liggen.
Dit is ook mogelijk omdat u geen plafondbedrag wil stellen. Het is in dit geval
echter onmogelijk om te bepalen wat de beste prijs-kwaliteitverhouding is, omdat
de inschrijvingen niet met elkaar zijn te vergelijken: er zijn geen kaders gesteld
en alles is mogelijk. Dit kan leiden tot willekeur. Dat u beoordeelt of een inschrijving 'realistisch' is doet daar niet aan af, omdat u in de aanbestedingsstukken niet
heeft aangegeven wat u als realistisch ziet. Met een onbeperkt budget zijn ambities
immers al gauw realistisch en haalbaar. Dit is in strijd met het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling.
Ook het feit dat volgens u het uitgangspunt is dat prijzen marktconform zijn, biedt
onvoldoende waarborgen dat een juiste beoordeling op prijs-kwaliteitverhouding
plaats kan vinden. Het is onduidelijk hoe u wilt toetsen of prijzen marktconform
zijn. Normaal gesproken blijkt marktconformiteit uit de aanbiedingen in een aanbestedingsprocedure, maar dat gaat alleen op als alle inschrijvers dezelfde dienst
of hetzelfde product aanbieden. Omdat inschrijvers in dit geval met totaal verschillende creatieve ideeën kunnen komen (zonder enig plafondbedrag), kan de marktconformiteit van inschrijfprijzen niet worden afgeleid uit de aanbiedingen op dezelfde procedure. In plaats daarvan lijkt u volledig te vertrouwen op de visie van
de inschrijver op de vraag waarom hij vindt dat zijn prijs marktconform zou zijn.
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Conclusie:
Zonder een duidelijk plafondbedrag of budget is de kans zeer groot dat de diverse
aanbiedingen van inschrijvers sterk uiteenlopen waardoor een gelijke beoordeling niet mogelijk is. Uw uitvraag nodigt uit om zeer grote ambities te geven, immers er is geen geld limiet om deze ambities te halen. Het kan daardoor voorkomen dat de inschrijver met de meeste creatieve ideeën de opdracht voorlopig én
definitief gegund krijgt en daarna pas doorgaat naar de workout fase. In
de workout fase komt pas concreet naar voren wát het aanbod nu precies gaat
worden en op dat moment bestaat een zeer reële kans dat maar een beperkt aantal
ideeën financieel haalbaar zijn. Terwijl de Inschrijvers met minder creatieve maar
juist veel meer realistische ideeën, die in gezamenlijkheid financieel allemaal haalbaar zullen zijn, al terzijde zijn gelegd. Voor alle andere partijen is het onmogelijk
om bezwaar aan te tekenen gedurende de opschortende termijn omdat het simpelweg nog niet duidelijk is of de winnende inschrijver haar ambities en beloftes
waar gaat maken. Uw aanbestedingsprocedure is daarom in strijd met het aanbestedingsrecht en de daarbij behorende aanbestedingsrechtelijke beginselen van
gelijke behandeling en transparantie.
3. een onjuiste toepassing van de RCC methode
In uw antwoord op vraag 23 uit de Nvl dd. 31-10-2019 geeft u aan: "Soms wordt
een plafondprijs gebruikt door de aanbestedende dienst, maar dit is geen noodzakelijke voorwaarde."
Binnen onze branche is tot op heden altijd een plafondbedrag gebruikt of budget
genoemd waarmee de financiële kaders van de Inschrijving voor alle Inschrijvers
helder waren.
[Ondernemer] vraagt zich ten slotte af waarom u, indien u puur wenst te gunnen
op innovatiekracht en ontwikkelingen die nog niet bestaan, niet heeft gekozen voor
de procedure 'innovatiepartnerschap', die hiervoor in het leven is geroepen en
daarom meer geschikt zou zijn voor wat uw gemeente wil bereiken met deze aanbesteding.’
1.11.

Aanbesteders hebben bij brief van 25 november 2019 als volgt op de klacht van
ondernemer gereageerd:
‘(…)
Kort samengevat richt uw klacht zich op het feit dat - naar uw mening - er een
onjuiste beoordelingsmethodiek is gevoerd voor de Europese Aanbestedingsprocedure Warme en Koude drankenvoorziening, volgens de 'Rapid Circulair Contracting'
(RCC) methode.
Tussen aanbestedende dienst en u zijn op verschillende momenten in Nota's van
Inlichtingen elkaars standpunten uitgewisseld - wat nu leidt tot een klacht.
Hieronder vat ik in het kort het feitenrelaas en de zienswijze van de aanbestedende
dienst samen.
De aanbestedende dienst heeft op 2 oktober 2019 de EU aanbesteding Warme en
Koude drankenvoorziening volgens Openbare Procedure, met toepassing van de
RCC methode, gepubliceerd. Na publicatie heeft op 9 oktober een schouw plaatsgevonden. Na de schouw is gegadigden middels een tweetal vragenronden gelegenheid geboden om vragen te stellen. Van deze gelegenheid heeft [Ondernemer]
zowel van de eerste als van de tweede vragenronde gebruik gemaakt. Tien dagen
na publicatie van de antwoorden van de tweede vragenronde, heeft aanbestedende
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dienst op 11 november 2019 een klacht ontvangen van [Ondernemer]. [Ondernemer] heeft op 13 november geen Inschrijving ingediend.
De klacht van [Ondernemer] is volgens ons terug te voeren op de volgende stellingen:
1. [Aanbesteders] stellen dat zij de opdracht gunt op grond van de economisch
meest voordelige inschrijving die wordt vastgesteld op basis van de beste
prijs-kwaliteitverhouding. Om deze verhouding te kunnen beoordelen zal er
in de uitvraag een plafondbedrag moeten worden opgenomen of er zal geoffreerd moeten kunnen worden met een prijs. De door [Aanbesteders] gehanteerde procedure RCC biedt geen van beide mogelijkheden. Dit is strijdig
met artikel 2.114 Aanbestedingswet
2. het is niet duidelijk wat het gevolg is van het indienen van een prijs boven
het budget van de gemeente.
3. inschrijvingen kunnen niet met elkaar worden vergeleken met als risico dat
de gemeente later op een gunningsbeslissing terug moet komen.
4. de zittende leverancier geniet een voordeel nu er geen plafondbedrag wordt
gegeven.
5. het gevolg van de keuze om geen plafondbedrag te verstrekken werkt willekeur in de hand. Inschrijvingen zullen niet gelijk beoordeeld kunnen worden.
Ten aanzien van uw klacht hebben wij de volgende uiteenzetting gevolgd.
1. De aanbestedingsleidraad voorziet erin dat prijsvorming één van de gunningscriteria is. De wet stelt niet dat een aanbestedende dienst een plafondbedrag moet stellen. De aanbestedende dienst kan daartoe zelf beslissen.
Het ontbreken van een plafondbedrag in deze procedure is op zichzelf geen
reden om de klacht gegrond te verklaren. Hetzelfde geldt ten aanzien van
de stelling dat gegadigden een prijs moeten kunnen offreren. Opgemaakt
kan worden dat uit de toelichting op artikel 2.114 en 2.115 Aanbestedingswet volgt dat een aanbestedende dienst niet alleen op kwalitatieve criteria
mag beoordelen, maar dat ook de prijs een rol moet spelen. Uit de aanbestedingsstukken volgt dat het onderdeel prijsvorming een gunningscriterium
is en ook hoe de aanbestedende de inschrijvingen zal beoordelen. Van de
inschrijver wordt verwacht dat hij een prijsvormingsmodel afgeeft bij de gestelde oplossingsrichting.
Op basis van de hierboven beschreven stelling van [Ondernemer], kan niet worden
aangenomen dat niet aan de wet wordt voldaan.
2. De aanbestedende dienst heeft geen plafondbedrag gesteld. Het terzijde leggen van een inschrijving vanwege het overschrijden van een plafond is niet
aan de orde.
3. De aanbestedingsleidraad voorziet in een beoordelingsprocedure, gunningscriteria en wegingsfactoren. Ook voorziet de procedure in een wachtkamerregeling. De aanbestedende dienst stelt op het standpunt en volgens ons
terecht, dat op basis van de aanwezige gunningscriteria en wegingsfactoren
een objectieve beoordeling kan plaatsvinden.
4. De aanbestedende is niet verplicht om een plafondbedrag te stellen.
5. De zittende leverancier heeft het recht om mee te dingen naar de opdracht.
Het is een feit dat de zittende opdrachtnemer een contract heeft, maar de
aanbesteding ziet op de toekomst en is wezenlijk anders dan de vorige aanbesteding. Er is geen sprake van een voordeel voor de zittende leverancier.
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6. De inschrijvingen worden beoordeeld zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad. Iedere gegadigde kan de rechter in elke fase van de aanbesteding
verzoeken om maatregelen te treffen. De opschortende termijn dient om
tegen een voorlopige gunningsbeslissing te kunnen opkomen. Dit is nog in
de aanbestedingsfase. Daarna volgt de fase van workout en touchdown.
Op basis van bovenstaande overwegingen is aanbestedende dienst van mening uw
klacht op hierboven vermelde overwegingen ongegrond te verklaren.
(…)’
2.

Beschrijving klacht

2.1.

Klachtonderdeel 1
Aanbesteders handelen in strijd met de beginselen en regels van het aanbestedingsrecht, meer in het bijzonder met artikel 2.114 Aw 2012, door in het kader
van het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving niet
om prijzen te vragen en evenmin vooraf een bepaald plafondbedrag of budget te
bepalen. Aanbesteder handelt ook in strijd met het transparantiebeginsel, omdat
niet duidelijk is wat het gevolg is van het aanbieden van een prijs boven het bedrag
dat begroot is.

2.2.

Klachtonderdeel 2
Zoals de Commissie klachtonderdeel 2 begrijpt, klaagt ondernemer in de kern erover dat de onderhavige aanbestedingsprocedure zodanig is opgezet en ingericht
dat de oplossing, waarmee de winnende inschrijver voornemens is in de inkoopbehoefte van aanbesteders te gaan voorzien, nog onvoldoende zal zijn bepaald op
het moment van gunning van de opdracht en dat duidelijkheid daaromtrent pas ná
de gunning en ná de ondertekening van het RCC Commitment Contract – tijdens
de Work-out fase – zal ontstaan. Ook dat brengt met zich mee dat de aanbestedingsprocedure in strijd is met het aanbestedingsrecht en de daarbij behorende
beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

2.3.

Klachtonderdeel 3
Aanbesteders hebben ten onrechte geen plafondbedrag gebruikt of budget genoemd, zoals in de branche gebruikelijk. Daarmee geven aanbesteders een onjuiste toepassing aan de RCC methode.

3.

Onderbouwing klacht
De onderbouwing van de klachtonderdelen vormt een herhaling van hetgeen ondernemer in zijn klachtbrief van 11 november 2019 heeft aangevoerd (zie 1.10
hiervoor). In het kader van klachtonderdeel 2 voert ondernemer nog het volgende
aan.
De gekozen beoordelingssystematiek (zie klachtonderdeel 1) vergroot de kans dat
de diverse inschrijvingen sterk uiteenlopen waardoor een gelijke beoordeling van
de diverse aanbiedingen niet mogelijk is. De uitvraag nodigt ondernemers uit om
zeer grote ambities te geven, er is immers geen financiële limiet om deze ambities
te halen. Het kan daardoor voorkomen dat de inschrijver met de meeste creatieve
ideeën de opdracht voorlopig én definitief gegund krijgt en daarna pas doorgaat
naar de workout fase. In de workout fase komt pas concreet naar voren wat het
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aanbod nu precies gaat worden en op dat moment bestaat een zeer reële kans dat
maar een beperkt aantal ideeën financieel haalbaar zijn. Terwijl de inschrijvers met
minder creatieve maar juist veel meer realistische ideeën, die in gezamenlijkheid
financieel allemaal haalbaar zullen zijn, al terzijde zijn gelegd. Voor alle andere
partijen is het onmogelijk om bezwaar aan te tekenen gedurende de opschortende
termijn omdat het simpelweg nog niet duidelijk is of de winnende inschrijver zijn
ambities en beloftes waar gaat maken.
4.

Reactie aanbesteders

4.1.

Aanbesteders vatten de klachtonderdelen van ondernemer als volgt samen: in de
kern komen de klachten er op neer dat de aanbestedingsprocedure in strijd zou
zijn met de aanbestedingsregels, met name omdat aanbesteders geen plafondbedrag/-budget bekend hebben gemaakt en niet de mogelijkheid zouden bieden om
een prijs op te geven in de inschrijving. Daardoor zou onmogelijk kunnen worden
vastgesteld welke inschrijving de economisch meest voordelige is.

4.2.

Aanbesteders schetsen in hun reactie op de klacht allereerst de achtergrond van
de aanbesteding.

4.2.1. Aanbesteders stellen dat op 6 en 7 maart 2019 de werkgroep 'Aanbesteding warme
drankenvoorziening' een marktconsultatie heeft georganiseerd ter voorbereiding
van de onderhavige aanbestedingsprocedure (zie 1.1 hiervoor). Daaraan hebben
5 marktpartijen deelgenomen die zich bezighouden met de voorziening van warme
dranken, waaronder ondernemer. De bevindingen van deze bijeenkomsten zijn
kort samengevat in het document ‘Kaderstelling aanbesteding warme drankenvoorziening’ van 23 september 2019 dat onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsstukken en waarvan de Commissie kennis heeft genomen.
4.2.2. Aanbesteders stellen ter voorbereiding op de aanbesteding de doelstelling en ambities tegen het licht te hebben gehouden en te hebben geactualiseerd. De doelstelling van de aanbesteding is dat zij samen met de toekomstige leverancier willen
kunnen anticiperen op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, dat
zij ontzorgd willen worden met een betrouwbare, verzorgde en aantoonbaar duurzame voorziening voor warme en koude dranken op basis van full operating die
voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van gebruiksgemak. Ondersteunend
aan deze doelstelling hebben aanbesteders een viertal ambities met speerpunten
bepaald. Functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde zijn hierin de belangrijke
factoren.
4.2.3. Aanbesteders hebben er voor gekozen om middels een co-creatie te blijven werken
aan innovatieve invulling van deze ambities. Daarom hebben zij er voor gekozen
om de aanbesteding middels de zogenaamde Rapid Circulair Contracting (RCC)
methode op de markt te zetten.
4.2.4. Ondernemer heeft deelgenomen aan de marktbijeenkomst van 2 september 2019
(zie 1.3 hiervoor). Tijdens die bijeenkomst zijn aanbesteders ingegaan op de Rapid
Circulair Contracting-methode, de ervaringen van partijen op dat moment en de
ambities van aanbesteders die hun weerslag zouden krijgen in de aanbestedingsprocedure. Aanbesteders hebben op dat moment géén signalen van marktpartijen
ontvangen dat zij zich niet konden vinden in de voorgenomen aanpak.
4.2.5. Aanbesteders stellen dat voor deze klacht het subgunningcriterium Ambitie 5 ‘Prijsvorming’ van belang is. Deze Ambitie wordt in paragraaf 2.5 van het Ambitiedocument (zie 1.5 hiervoor) en in nr. 2.2.5 van de in Negometrix gepubliceerde vragenlijst (zie 1.6 hiervoor) toegelicht.
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4.2.6. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn door de potentiële inschrijvers vragen gesteld die door aanbesteders zijn beantwoord. Ondernemer heeft de vragen 6, 7,
16, 20 en 23, die betrekking hebben op de prijsvorming, gesteld (zie 1.8.1, 1.8.2,
1.8.5, 1.8.8 en 1.9 hiervoor).
4.2.7. Op 13 november 2019 om 17.00 uur is de uiterste inschrijftermijn verstreken.
Aanbesteders stellen drie inschrijvingen te hebben ontvangen.
4.3.

Aanbesteders stellen in hun reactie op de klacht voorop dat ondernemer niet-ontvankelijk moet worden verklaard, althans dat zijn klacht moet worden afgewezen,
alleen al vanwege het feit dat hij niet heeft ingeschreven op de onderhavige aanbestedingsprocedure. Ondernemer heeft daarom géén, althans onvoldoende juridisch belang bij zijn klachten. Aanbesteders wijzen in dit verband naar artikel
3:303 BW.

4.4.

Daarnaast dient de klacht volgens aanbesteders op de volgende gronden te worden
afgewezen.

4.5.

Klachtonderdeel 1

4.5.1. Aanbesteders stellen met betrekking tot klachtonderdeel 1 – dat zij als de kern van
de klacht zien – dat noch Richtlijn 2014/24/EU, noch de Aanbestedingswet 2012
(expliciet) eist dat de inschrijvers een prijs kunnen opgeven in hun inschrijving
en/of dat een vast budget wordt bepaald door de aanbestedende dienst. Dergelijke
eisen zijn niet opgenomen in de wet- en regelgeving. In de inkoop-/aanbestedingspraktijk is het volgens aanbesteders overigens niet ongebruikelijk, dat de inschrijvers géén prijs behoeven op te geven in hun inschrijving. Denk bijvoorbeeld aan
het veelvuldig gehanteerde Zeeuws-model.
4.5.2. Verder kan volgens aanbesteders uit Richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet
2012 worden afgeleid dat de door hen gehanteerde gunningsmethode wel degelijk
is toegestaan. Aanbesteders wijzen in dit verband op de volgende passages in de
considerans van Richtlijn 2014/24/EU, nrs. 89, 90, 92 en 96 (onderstreping door
aanbesteders):
‘(89) Het begrip gunningscriterium is een sleutelbegrip in deze richtlijn. De desbetreffende bepalingen dienen dan ook zo eenvoudig en uniform mogelijk te zijn. Dat
kan worden bereikt door de term "economisch meest voordelige inschrijving" als
overkoepelend concept te gebruiken. Als winnende inschrijving moet namelijk uiteindelijk altijd de volgens de afzonderlijke aanbestedende dienst economisch beste
oplossing worden gekozen. Om verwarring te voorkomen met het gunningscriterium dat thans in de Richtlijnen 2004117/EG en 2004/18/EG geldt als "economisch
meest voordelige inschrijving", dient een andere term voor dat begrip te worden
gebruikt, namelijk de "beste prijs-kwaliteitsverhouding". Deze term moet bijgevolg
worden uitgelegd overeenkomstig de rechtspraak over genoemde richtlijnen, behalve wanneer in de onderhavige richtlijn duidelijk een wezenlijk andere interpretatie wordt gegeven.
(90) Om tot een objectieve vergelijking van de relatieve waarde van de inschrijvingen te kunnen komen en aldus, onder omstandigheden van effectieve mededinging, te kunnen bepalen welke inschrijving de economisch meest voordelige is,
dient de gunning van de opdracht te geschieden op basis van objectieve criteria
die ervoor zorgen dat de beginselen transparantie, non-discriminatie en gelijke
behandeling in acht worden genomen. Uitdrukkelijk moet worden bepaald dat bij
het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving de beste prijskwaliteitsverhouding bepalend is; deze moet altijd een prijs- of kostenelement
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bevatten. Tevens moet worden verduidelijkt dat de economisch meest voordelige
inschrijving ook alleen op basis van de prijs of de kosteneffectiviteit kan worden
vastgesteld. Er zij voorts aan herinnerd dat het de aanbestedende diensten vrijstaat passende kwaliteitsnormen vast te stellen door middel van technische specificaties of contractvoorwaarden. (…)
(92) Met het oog op het beoordelen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding moet
de aanbestedende dienst bepalen welke economische en kwalitatieve criteria in
verband met het voorwerp van het contract hij zal aanleggen. Deze criteria moeten
dus een vergelijkende beoordeling van het prestatieniveau van iedere inschrijving
mogelijk maken met betrekking tot het voorwerp van de opdracht, zoals omschreven in de technische specificaties. Met betrekking tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding, is in deze richtlijn een niet-uitputtende lijst van mogelijke gunningscriteria opgenomen, die ook op de milieu- en sociale aspecten betrekking hebben. De
aanbestedende diensten moeten worden aangemoedigd gunningscriteria te kiezen
waarmee zij werken, leveringen en diensten van hoge kwaliteit kunnen verwerven
die optimaal aansluiten op hun behoeften.
De gekozen gunningscriteria mogen de aanbestedende dienst geen onbeperkte
vrijheid geven en moeten ervoor zorgen dat effectieve en eerlijke mededinging
mogelijk blijft; zij moeten dus vergezeld gaan van regelingen op basis waarvan de
door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden gecontroleerd.
Om te kunnen bepalen welke inschrijving de economisch voordeligste is, mag het
besluit tot gunning van de opdracht niet uitsluitend gebaseerd zijn op andere dan
kostengerelateerde criteria. De kwalitatieve criteria moeten derhalve gepaard gaan
met een kostencriterium dat, naar keuze van de aanbestedende dienst, ofwel de
prijs of een kosteneffectiviteitsfactor zoals de levenscycluskosten kan zijn. De gunningscriteria laten evenwel de toepassing van nationale bepalingen tot vaststelling
van de beloning voor bepaalde diensten of tot vaststelling van vaste prijzen voor
bepaalde leveringen onverlet.
(…)
(96) Deze sectorspecifieke maatregelen moeten worden aangevuld door aanpassing van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, zodat aanbestedende diensten
de bevoegdheid krijgen in hun aankoopstrategieën de doelstellingen van de Europa
2020- strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei na te streven. Derhalve
dient duidelijk te worden gemaakt dat, de aanbestedende diensten de economisch
meest voordelige inschrijving en de laagste prijs kunnen bepalen aan de hand van
een levenscycluskostenberekening tenzij de prijs het enige beoordelingscriterium
is. Het begrip levenscycluskosten omvat alle kosten binnen de levenscyclus van
een werk, levering of dienst. ( ..)’
4.5.3. Aanbesteders zijn op grond hiervan van oordeel dat:
1. de opdracht moet worden gegund aan de inschrijver die de naar het oordeel
van c.q. vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst de economisch meest
voordelige inschrijving heeft gedaan (zie ook de letterlijke tekst van art. 67 lid
2 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.114 lid 1 Aanbestedingswet 2012);
2. de aanbestedende dienst daarbij wordt aangemoedigd om gunningscriteria te
kiezen, waarmee hij werken, leveringen en diensten van hoge kwaliteit kan
verwerven, die optimaal aansluiten op zijn behoefte;
3. de economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitverhouding)
altijd een prijs- of kostenelement moet bevatten;
4. de criteria ter bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving (beste
prijs-kwaliteitverhouding) moeten van economische en kwalitatieve aard zijn;
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5. de kwalitatieve criteria moeten gepaard gaan met een kostencriterium dat, naar
keuze van de aanbestedende dienst, ofwel de prijs of een kosteneffectiviteitsfactor, zoals de levenscycluskosten, kan zijn.
4.5.4. Aanbesteders zijn van oordeel dat de gunningsmethode die aanbesteders in deze
aanbestedingsprocedure hanteren voldoet aan deze randvoorwaarden, ook al
wordt van de inschrijvers niet gevraagd om een absolute aanbiedingsprijs in de
inschrijving op te nemen en ook al hebben aanbesteders in de aanbestedingsstukken géén plafondbudget bekendgemaakt.
4.5.5. Aanbesteders achten daartoe allereerst van belang dat uit het Ambitiedocument
(zie 1.5 hiervoor) en de Vragenlijst Negometrix (zie 1.6 hiervoor) duidelijk blijkt
dat de naar het oordeel van aanbesteders economisch meest voordelige inschrijving de inschrijving is die het hoogste puntenaantal scoort op de 5 subgunningscriteria/Ambities (die bestaan uit kwalitatieve elementen én een kostenelement).
Aanbesteders verwijzen in dit verband naar de definitie van ‘Ambities/Gunningscriteria’ in het Ambitiedocument (zie 1.5 hiervoor), maar ook naar de volgende
passage in paragraaf 3.3.3 van het Ambitiedocument en de daarmee overeenkomende passage in nr. 2.3.1 Vragenlijst Negometrix (zie 1.6 hiervoor):
‘[Aanbesteders] wensen de inschrijver te contracteren met de beste prijs-kwaliteit
verhouding. Dat betekent dat de inschrijver met het hoogste aantal behaalde punten wordt gecontracteerd.’
4.5.6. In de tweede plaats achten aanbesteders van belang dat zij met de keuze voor
deze specifieke gunningsmethode in overeenstemming hebben gehandeld met de
aanmoediging van de Europese wetgever om die gunningscriteria te kiezen, waarmee zij producten van hoge kwaliteit kunnen verwerven, die optimaal aansluiten
op hun behoeften. Aanbesteders stellen dat over het gewenste kwaliteitsniveau en
de behoeften van aanbesteders in onder andere de volgende passages in het Ambitiedocument het volgende is opgemerkt (zie 1.5 hiervoor):
• definitie “Programma van Ambitie”: ‘een Programma van Ambities is de RCCvariant op een Programma van Eisen. Op deze manier worden dus geen technische
eisen of voorbedachte oplossingen uitgevraagd en krijgt de markt de ruimte om op
innovatieve wijze te voldoen aan de ambities van aanbesteders’;
• definitie “RCC (Rapid Circular Contracting)”: ‘Een innovatie gerichte aanbestedingsmethodiek waarbij uitgangspunt is om een samenwerkingspartner te selecteren in plaats van een kant en klare oplossing in te kopen.’;
• de omschrijving van de doelstelling in de inleidende paragraaf: ‘Voorop blijft
staan dat [Aanbesteders] ook na deze aanbesteding goede en betaalbare koffie
willen kunnen blijven schenken aan [hun] medewerkers, bezoekers en gasten.
De doelstelling voor deze aanbesteding is in onderstaande alinea samengevat:
[Aanbesteders] willen samen met de toekomstige leverancier kunnen anticiperen
op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, willen hierbij ontzorgd
worden met een betrouwbare, verzorgde en aantoonbaar duurzame voorziening
voor warme en koude dranken op basis van full operating die voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van gebruiksgemak.
(...)
Ondersteunend aan deze doelstelling zijn een vijftal ambities met speerpunten bepaald. Functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde zijn hierin de belangrijke
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factoren. Fairtrade is hierin zelfs een bepalende factor. [Aanbesteders] zoeken
partners welke aantoonbaar deze doelstellingen onderstrepen.’;
• paragraaf 2.3 “Ambities”: ‘In eerste instantie zijn [Aanbesteders] op zoek naar
die partij die de best passende visie op het behalen van de doestelling en onderliggende ambities heeft. Daarna wordt samen met deze partij gewerkt aan het
verder concretiseren van de verschillende onderdelen. Dit betekent dat de ambities
in deze fase als globaal richtinggevend gezien moeten worden. De feitelijke uitwerking volgt immers nog met de geselecteerde leverancier. Dit om de expertise en
vakmanschap uit de markt zo maximaal mogelijk aan te kunnen spreken.’;
• paragraaf 2.4 “Organisatiekaders”: ‘Verwijzend naar de principes van RCC, verwachten [Aanbesteders] van inschrijvers een heldere, concrete, geloofwaardige
visie op de prijsvorming van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening, die
zowel recht doet aan de intenties onder deze uitvraag als aan de verantwoordelijkheid van [Aanbesteders] om [hun] middelen zorgvuldig en correct in te zetten. In
ambitie 5 wordt u hierop uitgedaagd.’;
• paragraaf 3.1 “Inleiding”: ‘In de voorgaande hoofdstukken zijn de doelstelling,
onderliggende ambities en speerpunten die [Aanbesteders] (opdrachtgever) hebben ten aanzien van het verzorgen van de warme en koude drankenvoorziening
benoemd. De opdrachtgever kiest ervoor om middels co-creatie te blijven werken
aan innovatieve invulling van deze ambities. Hiertoe daagt zij partijen nadrukkelijk
uit om zich te onderscheiden op kwaliteit en innovatievermogen, niet alleen tijdens
de aanbestedingsprocedure maar juist gedurende de exploitatiefase.
De opdrachtgever heeft er daarom voor gekozen om deze aanbesteding innovatief,
middels de zogenaamde Rapid Circulair Contracting (RCC) methode op de markt
te zetten. [Aanbesteder A] zal in deze aanbesteding penvoerder zijn en zal gedurende de looptijd van het contract opblijven treden als contractvertegenwoordiger.
(...)
• paragraaf 3.2 “De RCC-methode”: ‘De RCC-methode is innovatief van aard,
gericht op samenwerking en kenmerkt zich door eenvoud. De methode is bewezen
effectief en past binnen de eisen die gesteld worden aan aanbestedingen, verwoord
in het inkoopbeleid van de opdrachtgever.’;
• de RCC-principes in paragraaf 3.2 “De RCC-methode”: ‘1: Een zo circulair verantwoord mogelijke oplossing realiseren;
Realiseer zo circulair verantwoord mogelijke oplossingen. (...).
2: Meervoudige, maatschappelijke waarde creatie creëren;
Keuzes voor een bepaalde oplossing worden mede ingegeven door de afweging
welke optie het meest bijdraagt aan meervoudige, maatschappelijke waarde creatie. Niet winstmaximalisatie maar het toevoegen van waarde aan de maatschappij
is maatgevend voor het realiseren van nieuwe mogelijkheden. Continuïteit is daarin
belangrijk, dus het hebben van een goed verdienmodel (het maken van een te
rechtvaardigen winst) een voorwaarde. Maar wanneer een product of dienst niet
voor verschillende partijen een reële waarde vertegenwoordigt (die niet altijd in
geld uitgedrukt kan of hoeft te worden) is het gebruiken van materialen en inzet
van talent, een verspilling van waardevolle grondstoffen, die vermeden moet worden.
(...)
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4: Kostenafwegingen altijd vanuit Total Cost of Ownership.
Total Cost of Ownership is altijd leidend bij financiële overwegingen. Besluiten die
van invloed zijn op de kosten binnen een project, mogen alleen genomen worden
vanuit lange termijn overwegingen en inzicht in de totale kosten van gebruik. En
dat niet alleen tijdens de eventueel af te spreken contractduur, maar ook in relatie
tot restwaarde en herbruikbaarheid. We beoordelen een product dus niet op de
aanschafkosten, maar op wat een keuze voor dat product aan effect heeft op de
totale kosten, inclusief, schoonmaak, beheer, onderhoud, reparatie en eventuele
vervangingskosten. En dat voor de totale functie die met dat product moet worden
vervuld gedurende de beoogde looptijd.
5: Transparantie realiseren in kosten en afwegingen;
Alle deelnemende partijen aan de samenwerking bieden transparantie in hun kosten en afwegingen. Om als gezamenlijk team te kunnen meebepalen welke keuzes
worden gemaakt, hebben alle stakeholders inzicht nodig in alle informatie die nodig
is voor een zorgvuldige afweging. Niet alle details hoeven voortdurend op tafel voor
iedereen, maar om ontwerpkeuzes en product selecties te kunnen maken moeten
alle stakeholders in staat zijn om, met inzicht in de afwegingen, mee te beslissen.
Dit bekent dus onder andere het hanteren van een open begroting en het maken
van afspraken over verdienmodellen en Risico en Winst marges, productlevensduur
verwachtingen, verwachte kosten voor beheer en onderhoud, restwaarde en welke
aspecten dit soort kosten en opbrengsten kunnen en zullen beïnvloeden.
Ook wanneer over issues geen prognoses bekend zijn, is daarover duidelijkheid
nodig en kunnen onduidelijkheden alsnog transparant worden gemaakt, om vervolgens zo slim mogelijk om te gaan met die onzekerheden, daarbij gebruik makend van de expertise van het vakmanschap binnen het team.
(…).’
4.5.7. Aanbesteders hebben die vijf subgunningscriteria gekozen (zie paragraaf 2.5 Ambitiedocument in 1.5 hiervoor), waarmee naar hun oordeel optimaal in deze specifieke behoeften kan worden voorzien en die daarop aansluiten. De door aanbesteders gehanteerde subgunningscriteria houden (dus) verband met het voorwerp van
de opdracht (zie artikel 2.115, leden 2 en 3, Aw 2012).
4.5.8. In de derde plaats achten aanbesteders van belang dat Ambitie 5 ‘Prijsvorming’
wel degelijk een subgunningscriterium betreft dat een kosten (effectiviteits)-element bevat, althans van economische aard is, zoals de Europese wetgever blijkens
de considerans van Richtlijn 2014/24/EU voorschrijft. Aanbesteders verwijzen in
dit verband naar de hierboven aangehaalde toelichting op deze Ambitie (zie paragraaf 2.5 van het Ambitiedocument in 1.5 hiervoor). Aldaar wordt van de inschrijvers gevraagd om in hun inschrijving aan te geven hoe prijsvorming en kostenopbouw van de af te nemen (toekomstige) dienstverlening tot stand komen. Daarin
wordt ook opgemerkt dat aanbesteders een marktconforme, realistische en eerlijke
prijs willen betalen, die recht doet aan het feit dat zij gebruik maken van gemeenschapsgeld en die rekening houdt met de in deze aanbesteding gehanteerde ambities. Om die redenen worden van de inschrijvers een heldere, overtuigende visie
en aanpak rond de prijsvorming en kostenopbouw gevraagd, alsmede bijbehorende
bewijsvoering. Concreet verwachten aanbesteders dat de inschrijvers in hun visie
op deze ambitie in ieder geval de volgende aspecten uitwerken:
• prijsopbouw en ‘cost drivers’, met aandacht voor de relatie daarin tussen standaardisatie, maatwerk en flexibiliteit en aandacht voor de gestelde ambities;
• inflatie(correctie) en andere mechanieken die van invloed (kunnen) zijn gedurende de looptijd;
• de wijze waarin op het RCC principe Transparantie wordt ingespeeld;
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•

de wijze waarop wordt bewerkstelligd en aangetoond dat aanbesteders gegarandeerd niet meer betalen dan in de Workout wordt overeengekomen en in de
SELA's en MAP wordt vastgelegd, ook wanneer er zich veranderingen voordoen
in locaties, consumptiepatronen en aantallen.

Wat voor de beoordelingscommissie met name telt is in hoeverre de visie en aanpak leiden tot transparantie, realistische en eerlijke marges, ook in geval van
(grote) wijzigingen in het consumptieverbruik. Aanbesteders stellen dat zij feitelijk
van inschrijvers een open begroting vragen, die in de Work-out fase nader zal
moeten worden uitgewerkt.
4.5.9. Aanbesteders zijn kortom van mening dat zij niet enkel kwalitatieve gunningscriteria hanteren maar dat ook de prijsvorming daarvan onderdeel uitmaakt. De onderhavige gunningsmethodiek bevat daarmee wel degelijk ook een kosten(effectiviteits)element, althans een gunningscriterium dat van economische aard is, zoals
de Europese wetgever voorschrijft. De inschrijvingen worden op deze Ambitie(s)
beoordeeld en gescoord conform de aangekondigde gunnings- en beoordelingsmethode en in die zin met elkaar vergeleken, teneinde te kunnen bepalen welke inschrijving – vanuit het oogpunt van aanbesteders – het economisch meest voordelige is.
4.5.10. Met betrekking tot de stelling van ondernemer dat onduidelijk zou zijn wat het
gevolg is van het aanbieden van een prijs boven het bedrag dat is begroot voor
catering en automaten, stellen aanbesteders dat zij op deze onverhoopte situatie
wel degelijk een duidelijk antwoord hebben gegeven in de aanbestedingsstukken.
Zij verwijzen naar nummer 1.4.4 van de Vragenlijst Negometrix onder "Stap 8
(gunningsbeslissing)”, waarin is opgenomen (zie 1.6 hiervoor):
‘Gunning houdt bij een RCC traject in dat opdrachtgever en opdrachtnemer het
commitment naar elkaar uitspreken, en vastleggen in een RCC Commitmentcontract, om met elkaar het Workout proces in te gaan en gezamenlijk tot een voor
alle partijen bij hun ambities en binnen de kaders en doelstellingen passend resultaat te komen, in lijn met deze uitvraag en door de inschrijver aangeleverd plan
van aanpak.
Opdrachtnemer is in deze fase zeker van het hebben verkregen van de opdracht,
mits er in deze periode wordt gehandeld in lijn met deze uitvraag en de in hun
aanbieding aangegeven plannen van aanpak.
Lukt het partijen niet hier naar tevredenheid van alle betrokkenen, binnen de tijd
en binnen budget, uit te komen, dan zijn er in deze aanbesteding escalatie processen beschreven, die in een uiterst geval kunnen leiden tot het terugtrekken van de
gunning, waarna de nummer twee in de rangorde van beste inschrijvers, de positie
van nummer een zal overnemen. Dit volgens de als Wachtkamerregeling opgenomen aanpak.’
4.5.11. De conclusie is volgens aanbesteders – anders dan ondernemer stelt – dat de onderhavige methodiek wel degelijk in overeenstemming is met de Europese en nationale aanbestedingsregels en -beginselen en ook met de eigen inkoop-en aanbestedingsvoorwaarden van aanbesteders.
4.6.

Klachtonderdeel 2

4.6.1. Aanbesteders merken allereerst op dat klachtonderdeel 2 grotendeels een herhaling betreft van deelklacht 1, die zij als de kernklacht van ondernemer beschouwen.
Aanbesteders wijzen er op dat zij deze kernklacht hiervoor al hebben weerlegd.
4.6.2. Aanbesteders stellen in reactie op klachtonderdeel 2 dat het op zich juist is dat
alleen de huidige leverancier weet hoeveel zijn opdrachtgever in de achterliggende
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periode heeft uitgegeven aan de onderhavige producten. Dat betekent echter niet
dat de huidige leverancier daarmee een aanzienlijk voordeel geniet ten opzichte
van zijn concurrenten. Immers, ook aan de huidige leverancier hebben aanbesteders géén plafondbudget bekendgemaakt voor de opdracht die nu is aanbesteed.
De huidige leverancier beschikt wat dat betreft dus over precies even veel informatie als zijn concurrenten. Kortom, de huidige leverancier moet het in deze aanbesteding met precies dezelfde informatie doen als zijn concurrenten en weet niet
welk budget aanbesteders beschikbaar hebben voor deze (nieuwe) opdracht.
4.6.3. Over de aard en omvang (scope) van de opdracht hebben aanbesteders overigens
in het Ambitiedocument informatie aan de inschrijvers verstrekt. Aanbesteders
verwijzen in dit verband naar de paragrafen 1.2 en 1.3 van het Ambitiedocument
(zie 1.5 hiervoor). In bijlage 1 bij het Ambitiedocument, waarnaar wordt verwezen
in paragraaf 1.2, is allereerst een overzicht opgenomen van de apparaten die zich
per locatie bij aanbesteders bevinden. In het overzicht met betrekking tot aanbesteder A is ook weergegeven wat het totale verbruik is. In bijlage 2 bij het Ambitiedocument, waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1.3, is het omzetvolume in
2018 opgenomen van het Werkcafé. In bijlage 3 bij het Ambitiedocument (Kaderstelling Warme Drankenvoorziening [Aanbesteder B]) waarnaar wordt verwezen in
paragraaf 1.2, hebben aanbesteders bovendien de volgende informatie verstrekt:
‘3. Omvang en scope van de opdracht
De volgende diensten/zaken maken onderdeel uit van deze aanbesteding:
Koffie/Thee:
•
•
•

•
•
•

de automaten (hoog volume (kannen) automaat (5 stuks) en consumptieautomaat (25 stuks));
het leveren van de automaten voor ca. 725 medewerkers (excl. bezoekers);
de ingrediënten en aanverwanten zoals:
o koffie(zwart/espresso/capuchinno/Cafe au Lait, theezakjes (ca. 8 smaken), chocolademelk, heet water;
o melk en suiker;
het leveren van de ingrediënten en aanverwanten voor ca. 725 medewerkers
(excl,bezoekers)
het groot onderhoud en 2e lijns storingen aan de automaat en reparaties
evaluatie

Binnen de scope van dit project vallen nadrukkelijk niet:
• het leveren van de energie voor de drankautomaat
• het leveren van het water voor de drankautomaat
• het dagelijks onderhoud (wordt uitgevoerd in eigen beheer)
• koude drank voorzieningen (water ('plat' - bruisend)
• kunststof/kartonnen koffiebekers ([Aanbesteder B] stelt eigen porcelijnen bekers ter beschikking)
De opdracht heeft betrekking op alle vestigingen en locaties van [Aanbesteder B]
en [Gemeente C]. [Aanbesteder B] en [Gemeente C] verwacht totaal een volume
van € 120.000,- (inclusief BTW) op het gebied van warme en koude dranken te
gaan afroepen in het komende jaar. Dit totale volume is de contractwaarde, de
contractwaarde is bepaald op basis van de gemiddelde afname over de afgelopen
1 jaren.’
4.6.4. In het antwoord op vraag 13 in de Nota van Inlichtingen (zie 1.8.4 hiervoor) hebben aanbesteders herhaald wat zij ook al in de hiervoor genoemde Kaderstelling
hebben aangegeven als het gaat om de aantallen automaten. In het antwoord op
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vraag 9 (zie 1.8.3 hiervoor) is bovendien aangegeven dat voor Aanbesteder B géén
(nadere) afnamegegevens beschikbaar zijn.
4.6.5. Aanbesteders herhalen dat alle inschrijvers het met deze informatie hebben moeten doen bij het opstellen van hun inschrijving. Gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en dus een level playing field zijn daarmee wel degelijk geborgd. Inmiddels is ook wel gebleken dat de inschrijvers met deze informatie prima
uit de voeten konden. Dat van bevoordeling van de huidige leverancier géén sprake
is, blijkt tot slot wel uit het feit dat hij niet de voorlopig gegunde inschrijver is.
4.6.6. Tot slot achten aanbesteders van belang dat zij wel degelijk de nodige ‘veiligheidskleppen’ in de aanbestedingsstukken hebben ingebouwd, om het door ondernemer
gesignaleerde risico van ongelijke behandeling tegen te gaan. Het gaat dan niet
alleen om de visie van de gegunde inschrijver op de prijsvorming, die als fundament voor de workout-fase geldt, maar ook om de wens van aanbesteders dat zij
een realistische en marktconforme prijs willen betalen en om het al eerder aangestipte ultimum remedium dat de gunning kan worden ingetrokken en er alsnog kan
worden gegund aan de nummer 2. Aanbesteders stellen zich op het standpunt dat
ook klachtonderdeel 2 ongegrond is.
4.7.

Klachtonderdeel 3
Met betrekking tot dit klachtonderdeel wijzen aanbesteders er op dat zij in het
antwoord op vraag 23 van de tweede Nota van Inlichtingen (zie 1.9 hiervoor) hebben aangegeven dat, voor zover hun bekend, in RCC-aanbestedingen als deze
soms een plafondprijs wordt gebruikt, maar dat dit niet een noodzakelijke voorwaarde is. Aanbesteders zijn van oordeel dat ook klachtonderdeel 3 ongegrond is.

5.

Beoordeling

5.1.

De Commissie stelt vast dat aanbesteders, aanbesteder A en aanbesteder B, op 2
oktober 2019 een gezamenlijke Europese openbare procedure hebben aangekondigd voor een overheidsopdracht voor de levering van warme en koude dranken.
Op deze procedure zijn onder andere de volgende bepalingen van toepassing: Deel
1 en 2 van de Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit (1e herziene versie die op 1 juli
2016 in werking is getreden).

5.2.

Alvorens tot een beoordeling van de klacht over te gaan, gaat de Commissie in op
de vraag of ondernemer voldoende belang heeft bij de behandeling van zijn klacht.

5.2.1. Aanbesteders hebben deze vraag ontkennend beantwoord met het argument dat
ondernemer niet heeft ingeschreven op de onderhavige aanbestedingsprocedure.
Aanbesteders verwijzen in dit verband naar artikel 3:303 BW (zie 4.3 hiervoor).
5.2.2. In artikel 7 lid 1 sub a van het Reglement van de Commissie is bepaald dat een
klacht kan worden ingediend door – onder andere – potentiële inschrijvers die een
opdracht willen verwerven. Naar het oordeel van de Commissie staat voldoende
vast dat ondernemer de onderhavige opdracht heeft willen verwerven (zie 4.2.6
hiervoor). Dat ondernemer uiteindelijk geen inschrijving heeft ingediend, doet aan
het voorgaande niet af. Dat geldt temeer nu de beslissing van ondernemer om niet
in te schrijven lijkt te zijn gebaseerd op diens inschatting dat de onderhavige aanbestedingsprocedure niet tot rechtmatige gunning van een overheidsopdracht kan
leiden. De klacht van ondernemer komt er in de kern immers op neer dat de opzet
en de inrichting van de aanbestedingsprocedure in strijd zijn met de beginselen en
regels van het aanbestedingsrecht.
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5.2.3. De Commissie is dan ook van oordeel dat ondernemer voldoende belang heeft bij
de behandeling van zijn klacht.
5.3.

Alvorens tot de beoordeling van de klachtonderdelen over te gaan, geeft de Commissie hierna eerst het toetsingskader weer.

5.3.1. Een aanbestedende dienst is op basis van artikel 1.8 Aw 2012 verplicht ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen. Hij is op basis van
artikel 1.9 Aw 2012 verplicht transparant te handelen.
5.3.2. In artikel 2.26 Aw 2012 is, onder andere, het volgende bepaald:
‘De aanbestedende dienst die de openbare procedure toepast doorloopt de volgende stappen. De aanbestedende dienst:
(…)
d. toetst of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen;
e. beoordeelt de geldige inschrijvingen aan de hand van het door de aanbestedende dienst gestelde gunningscriterium, bedoeld in artikel 2.114 en de nadere
criteria, bedoeld in artikel 2.115;
(…)’
5.3.3. In de overwegingen 90 en 92 van de considerans van richtlijn 2014/24/EU is onder
andere het volgende bepaald (onderstrepingen door de Commissie):
‘(90) Uitdrukkelijk moet worden bepaald dat bij het vaststellen van de economisch
meest voordelige inschrijving de beste prijskwaliteitsverhouding bepalend
is; deze moet altijd een prijs- of kostenelement bevatten. (…)
(92) (…) Om te kunnen bepalen welke inschrijving de economisch voordeligste is,
mag het besluit tot gunning van de opdracht niet uitsluitend gebaseerd zijn
op andere dan kostengerelateerde criteria. De kwalitatieve criteria moeten derhalve gepaard gaan met een kostencriterium dat, naar keuze van de
aanbestedende dienst, ofwel de prijs of een kosteneffectiviteitsfactor zoals
de levenscycluskosten kan zijn. (…).’
5.3.4. In artikel 67 richtlijn 2014/24/EU is onder andere het volgende bepaald (onderstrepingen door de Commissie):
‘1. Onverminderd de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de prijs van bepaalde leveringen of de vergoeding van bepaalde diensten,
baseren de aanbestedende diensten de gunning van overheidsopdrachten op
de economisch meest voordelige inschrijving.
2. De economisch meest voordelige inschrijving uit het oogpunt van de aanbestedende dienst wordt vastgesteld op basis van de prijs of de kosten, op basis van
kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten, overeenkomstig artikel 68,
waarbij onder meer de beste prijs-kwaliteitsverhouding in aanmerking kan worden genomen, (…).
Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of vaste
kosten op basis waarvan de ondernemers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen.
De lidstaten kunnen bepalen dat de aanbestedende diensten de prijs of de kosten niet als enige gunningscriterium mogen hanteren of de toepassing ervan
beperken tot bepaalde categorieën aanbestedende diensten of bepaalde soorten opdrachten.
(…).
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3. (…)
4. Gunningscriteria mogen er niet toe leiden dat de aanbestedende dienst onbeperkte keuzevrijheid heeft. Zij waarborgen de mogelijkheid van daadwerkelijke
mededinging en gaan vergezeld van specificaties aan de hand waarvan de door
de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden getoetst om te
beoordelen hoe goed de inschrijvingen aan de gunningscriteria voldoen. In geval van twijfel, controleren de aanbestedende diensten effectief de juistheid van
de door de inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmiddelen.
(…).’
5.3.5. In artikel 2.114 Aw 2012 is onder andere het volgende bepaald:
‘1. De aanbestedende dienst gunt een overheidsopdracht op grond van de naar
het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving.
2. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende
dienst vastgesteld op basis van de:
a. beste prijs-kwaliteitverhouding,
b. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten, bedoeld in artikel 2.115a, of
c. laagste prijs.
(…).’
5.3.6. In artikel 2.115 Aw 2012 is onder andere het volgende bepaald:
1. De aanbestedende dienst die de economisch meest voordelige inschrijving vaststelt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, maakt in de aankondiging
van de overheidsopdracht bekend welke nadere criteria hij stelt met het oog op
de toepassing van dit criterium.
(…).’
5.3.7. In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen
2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU is ten aanzien van artikel 2.115 Aw 2012
onder andere het volgende opgemerkt (zie Kamerstukken II, 2015/16, 34 329, nr.
3, p. 82, onderstrepingen door de Commissie):
‘In dit artikel wordt artikel 67 van richtlijn 2014/24/EU geïmplementeerd. In het
voorgestelde tweede lid wordt nader uitgelegd welke criteria een aanbestedende
dienst kan toepassen als hij het gunningscriterium «beste prijs-kwaliteitverhouding» hanteert. Onderstreept wordt dat het besluit tot gunning op basis van het
gunningscriterium beste prijskwaliteitverhouding niet uitsluitend gebaseerd mag
zijn op andere dan kostengerelateerde criteria. Het is wel mogelijk het kostenelement vorm te geven door middel van een vaste prijs of vaste kosten op basis
waarvan de ondernemers in een aanbesteding louter concurreren op kwaliteitscriteria.’
5.4.

De Commissie zal nu overgaan tot de beoordeling van de klachtonderdelen. Gelet
op hun onderlinge samenhang zal de Commissie hierna eerst de klachtonderdelen
1 en 3 behandelen (zie de overwegingen 5.5 en 5.6). Vervolgens zal de Commissie
klachtonderdeel 2 behandelen (zie overweging 5.7).
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5.5.

Klachtonderdeel 1

5.5.1. Vooropgesteld dient te worden dat aanbesteders op grond van artikel 2.114, lid 1,
Aw 2012 verplicht zijn de onderhavige overheidsopdracht te gunnen op grond van
de naar hun oordeel economisch meest voordelige inschrijving. Verder moeten zij
op grond van artikel 2.114, lid 2, Aw 2012 de economisch meest voordelige inschrijving vaststellen op basis van ófwel de beste prijs-kwaliteitverhouding, ófwel
de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten, ófwel de laagste prijs.
5.5.2. De Commissie stelt vast dat aanbesteders in het Ambitiedocument hebben bepaald
dat zij de economisch meest voordelige inschrijving vaststellen op basis van de
beste prijs-kwaliteitverhouding (zie de definitie van “Ambities/Gunningscriteria” en
paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 in 1.5 hiervoor).
5.5.3. Aanbesteders hebben in hun reactie op het klachtonderdeel de randvoorwaarden
uiteengezet die zij in acht moeten nemen wanneer zij de economisch meest voordelige inschrijving vaststellen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (zie
4.5.3 hiervoor). Aanbesteders merken in dat verband terecht op – zie immers ook
het in 5.3 hiervoor door de Commissie uiteengezette toetsingskader – dat één van
deze randvoorwaarden inhoudt dat de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving – en daarmee ook de beste prijs-kwaliteitverhouding – altijd een
prijs- of kostenelement moet bevatten.
5.5.4. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of de door aanbesteders in het Ambitiedocument voorziene gunningsmethode aan laatstgenoemde
randvoorwaarde voldoet. Aanbesteders stellen zich op het standpunt dat dit het
geval is: Ambitie 5 (“Prijsvorming”) zoals uitgewerkt in paragraaf 2.5 van het Ambitiedocument (zie 1.5 hiervoor) betreft volgens aanbesteders een subgunningscriterium dat een kosten (effectiviteits)element bevat (zie 4.5.4, 4.5.8 en 4.5.9
hiervoor).
5.5.5. De Commissie is van oordeel dat aanbesteders met hun in het Ambitiedocument
voorziene gunningsmethode miskennen dat, als de economisch meest voordelige
inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, de
gunningsmethode mede moet voorzien in een beoordeling van de inschrijvingen
op basis van een kwantitatief prijs- of kostenelement. Uit de uitwerking van Ambitie 5 in het Ambitiedocument blijkt namelijk dat aanbesteders de inschrijvers in de
kern slechts vragen om in hun inschrijvingen een visie en een plan van aanpak te
formuleren, waarin zij moeten aangeven hoe de prijsvorming en de kostenopbouw
van de af te nemen dienstverlening – ná de gunning van de opdracht en ná de
ondertekening van het RCC Commitment Contract – tijdens de Work-out fase tot
stand zullen komen. Een dergelijke visie met plan van aanpak behelst naar het
oordeel van de Commissie geen kwantitatief prijs- of kostenelement maar moet
als een kwalitatief subgunningscriterium worden gekwalificeerd. Uit de uitwerking
van Ambitie 5 blijkt immers enkel en alleen dat de inschrijvingen worden beoordeeld op de door de inschrijvers geformuleerde visie en het plan van aanpak om
in een latere fase tot een definitieve prijs te komen. Gunning vindt plaats op basis
van de toegekende scores aan de verschillende visies en plannen van aanpak en
niet op basis van de (latere) beprijzingen die overeenkomstig die visies en plannen
plaatsvinden. Op basis van de door iedere inschrijver in diens visie en plan voorziene aanpak valt ten tijde van de inschrijving niet te voorzien tot welke prijs die
aanpak na gunning zal leiden.
5.5.6. Het voorgaande betekent dat de Commissie klachtonderdeel 1 gegrond acht.
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5.5.7. De Commissie overweegt ten overvloede nog het volgende. Het in 5.5.5 gegeven
oordeel laat onverlet dat het ter bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding
wel mogelijk is om naast het kwantitatieve prijs- of kostenelement een visie of
(plan van) aanpak uit te vragen als kwalitatief subgunningscriterium, waarin een
inschrijver moet aangeven hoe het proces van prijsvorming ná gunning – binnen
de daarvoor geldende aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden – zal plaatsvinden.
5.6.

Klachtonderdeel 3

5.6.1. Zoals de Commissie in het kader van klachtonderdeel 1 heeft overwogen, moet
een aanbestedende dienst die de economisch meest voordelige inschrijving vaststelt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding – ook in dat geval – ervoor
zorgen dat de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving altijd
een prijs- of kostenelement bevat (zie 5.5.5 hiervoor).
5.6.2. Voor zover ondernemer met klachtonderdeel 3 heeft willen betogen dat een aanbestedende dienst zijn hiervoor bedoelde verplichting enkel en alleen kan nakomen
door in de opzet van de aanbestedingsprocedure een plafondbedrag of budget te
hanteren, kan de Commissie ondernemer daarin niet volgen. Uit het bepaalde in
artikel 67 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU (zie 5.3.4 hiervoor) en de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel tot implementatie van die richtlijn (zie 5.3.7 hiervoor)
blijkt immers dat het hanteren van een plafondbedrag of budget – op basis waarvan de inschrijvers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen – slechts één van
de mogelijkheden is waarmee een aanbestedende dienst het prijs- of kostenelement kan vormgeven.
5.6.3. Het voorgaande betekent dat de Commissie klachtonderdeel 3 ongegrond acht.
5.7.

Klachtonderdeel 2

5.7.1. Voor zover ondernemer met dit klachtonderdeel klaagt over de door aanbesteders
in het Ambitiedocument voorziene gunningsmethode en het ontbreken van een
financiële limiet, bouwt het klachtonderdeel naar het oordeel van de Commissie
voort op de klachtonderdelen 1 en 3. Ook aanbesteders hebben dat zo begrepen,
gelet op hun reactie op het onderhavige klachtonderdeel (zie 4.6.1 hiervoor). Voor
zover het klachtonderdeel een herhaling is van de klachtonderdelen 1 en 3, verwijst
de Commissie naar de beoordeling van deze klachtonderdelen in 5.5 en 5.6 hiervoor.
5.7.2. De Commissie begrijpt de klacht aldus dat ondernemer in de kern erover klaagt
dat de onderhavige aanbestedingsprocedure zodanig is opgezet en ingericht dat de
oplossing, waarmee de winnende inschrijver voornemens is in de inkoopbehoefte
van aanbesteders te gaan voorzien, nog onvoldoende zal zijn bepaald op het moment van gunning van de opdracht en dat duidelijkheid daaromtrent pas ná de
gunning en ná de ondertekening van het RCC Commitment Contract – tijdens de
Work-out fase – zal ontstaan.
5.7.3. De Commissie stelt vast dat uit de reactie op het klachtonderdeel blijkt dat aanbesteders in een aantal bijlagen bij het Ambitiedocument inzicht hebben gegeven in
de omvang en scope van de opdracht (zie 4.6.3 hiervoor). Verder is het zo dat
aanbesteders hun inkoopbehoefte hebben vastgelegd in een zogenoemd Programma van Ambities. Dat Programma bevat echter geen (technische) eisen waaraan door de inschrijvers aan te bieden oplossingen moeten voldoen (zie de definitie
van “Programma van Ambities” in het Ambitiedocument in 1.5 hiervoor).
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5.7.4. De Commissie stelt verder vast dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat aanbesteders ook overigens niet verlangen dat inschrijvers in hun inschrijvingen een
concreet aanbod doen tot het leveren van dranken van een bepaalde kwaliteit tegen een bepaalde prijs. Wat aanbesteders blijkbaar verlangen, is dat de inschrijvers hun visie geven op een vijftal door aanbesteders geformuleerde ambities (zie
paragraaf 3.3.2 van het Ambitiedocument in 1.5 hiervoor). De inschrijver die
daarin het meest excelleert, krijgt vervolgens de opdracht gegund. Pas na de gunning van de opdracht en de ondertekening van het RCC Commitment Contract
zullen aanbesteders en de winnende inschrijver tot nadere afspraken komen over
de aard en omvang van de te leveren producten en over de prijs. Deze afspraken
zullen zij vastleggen in de zogenoemde RCC Mutual Agreements Paper, ten gevolge
waarvan het eerder gegunde RCC Commitment Contract zal komen te vervallen.
5.7.5. Het voorgaande blijkt allereerst uit paragraaf 2.3 van het Ambitiedocument (zie
1.5 hiervoor), waarin onder meer het volgende is bepaald (onderstrepingen door
de Commissie):
‘In eerste instantie zijn [Aanbesteders] op zoek naar die partij die de best passende
visie op het behalen van de doelstelling en onderliggende ambities heeft. Daarna
wordt samen met deze partij gewerkt aan het verder concretiseren van de verschillende onderdelen. Dit betekent dat de ambities in deze fase als globaal richtinggevend gezien moeten worden. De feitelijke uitwerking volgt immers nog met
de geselecteerde leverancier. Dit om de expertise en vakmanschap uit de markt
zo maximaal mogelijk aan te kunnen spreken.’
5.7.6. De hiervoor weergegeven opzet en inrichting van de aanbestedingsprocedure blijkt
voorts uit de door aanbesteders in aanvulling op het Ambitiedocument in Negometrix gepubliceerde informatie, die is opgenomen in een vragenlijst ‘Warme en
koude drankenvoorziening’ (zie 1.6 hiervoor). Daarin is, onder meer, het volgende
bepaald (onderstrepingen door de Commissie):
‘Het proces na gunning: Rapid Circular Contracting (RCC)
1.1.4. (…)
Dit inkoopproces besteedt geen vooraf volledig uitgewerkte oplossing aan,
maar wil marktpartijen uitdagen om met een slimme, circulaire warme en
koude drankenvoorziening te komen. Hiertoe maakt opdrachtgever gebruik
van Rapid Circular Contracting (RCC). Met behulp van deze aanbestedingsmethodiek wil opdrachtgever komen tot de selectie van de meest geschikte,
vakbekwame en innovatieve marktpartij die, na gunning en ondertekening
van het RCC Commitment Contract, samen met opdrachtgever Invulling gaat
geven aan de opdracht.
(…)
Nadat gunning heeft plaatsgevonden en de beide partijen het RCC Commitment Contract hebben getekend gaat de Workout periode van start. In deze
periode zal door een samenwerking tussen beide partijen, geconcretiseerd
worden op welke manier er invulling gegeven wordt aan het vraagstuk. Rekening houdend met deze leidraad, nota van inlichtingen en de winnende
Inschrijving met daarin het plan van aanpak van opdrachtnemer, gaan opdrachtgever en opdrachtnemer in gesprek op welke manier de gestelde ambities van de Opdrachtgever (zie Ambitiedocument paragraaf 2.5) op een zo
goed mogelijke manier worden ingevuld (…).
(…)
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1.1.5 (…)
Wanneer de deelnemers in de Workout periode gekomen zijn tot de definitieve uitwerking en er overeenstemming is over alle te maken afspraken en
intenties, volgt de Touchdown fase waarin deze afspraken werkelijk worden
vastgelegd in een overeenkomst, de RCC MAP (Mutual Agreements Paper).
Deze RCC MAP wordt gezamenlijk opgesteld door opdrachtgever en opdrachtnemer en bevat alles waar partijen duidelijkheid over willen geven
naar elkaar, beredeneerd over de hele looptijd van de samenwerking.
De aanbestedingsleidraad, de inschrijving en al haar bijlagen zullen onderdeel uitmaken van de RCC MAP overeenkomst. Het RCC Commitment Contract komt te vervallen na ondertekening van de RCC MAP. Onderdelen uit
het RCC Commitment Contract kunnen overgenomen worden in de RCC MAP.
(…)
Beoordelingsprocedure
1.4.4 (…)
Stap 8 (gunningsbeslissing)
(…)
In tegenstelling tot "niet RCC aanbestedingen" is deze gunning geen overeenstemming over de op te leveren oplossing. Gunning houdt bij een RCC
traject in dat opdrachtgever en opdrachtnemer het commitment naar elkaar
uitspreken, en vastleggen in een RCC Commitmentcontract, om met elkaar
het Workout proces in te gaan en gezamenlijk tot een voor alle partijen bij
hun ambities en binnen de kaders en doelstellingen passend resultaat te
komen, in lijn met deze uitvraag en door de inschrijver aangeleverd plan van
aanpak.’
5.7.7. De Commissie is van oordeel dat aanbesteders met de aldus voorziene opzet en
inrichting van de aanbestedingsprocedure niet bewerkstelligen dat de essentialia
van de oplossingen, waarmee de inschrijvers voornemens zijn in de inkoopbehoefte
van aanbesteders te gaan voorzien, voldoende duidelijk zijn op het moment van
de gunning van de opdracht. In de door aanbesteders gekozen opzet en inrichting
van de aanbestedingsprocedure ontstaat die voldoende duidelijkheid immers pas
– en ook overigens alleen voor zover het de inschrijving van de winnende inschrijver betreft en bovendien oncontroleerbaar voor de andere inschrijvers – ná de
gunning en ondertekening van het RCC Commitment Contract, tijdens de Workout fase.
5.7.8. Bovendien hebben aanbesteders – in afwijking van het bepaalde in artikel 2.26,
aanhef en sub d, Aw 2012 – niet of nauwelijks technische specificaties, eisen of
normen gesteld, waardoor zij – eveneens in afwijking van voornoemde bepaling –
nauwelijks toetsen of de inschrijvingen aan dergelijke specificaties, eisen of normen voldoen. Het gebrek aan duidelijkheid wordt daarnaast versterkt door het feit
dat – zoals ook al is overwogen in het kader van de behandeling van klachtonderdeel 1 (zie 5.5 hiervoor) – aanbesteders de inschrijvingen beoordelen aan de hand
van een gunningscriterium dat niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde
eisen.
5.7.9. Het voorgaande betekent dat aanbesteders met de gekozen opzet en inrichting van
de aanbestedingsprocedure naar het oordeel van de Commissie in strijd handelen
met hun op grond van artikel 1.8 en artikel 1.9 Aw 2012 bestaande verplichtingen
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(vgl. ook vzr. Rb. Gelderland van 6 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2015:3398, rov. 4.5
en 4.6, JAAN 2015/158 m.nt. M.B. Klijn en mr. S.E. Landheer).
5.7.10. De Commissie acht klachtonderdeel 2 dan ook gegrond.
6.

Advies
De Commissie acht klachtonderdelen 1 en 2 gegrond en klachtonderdeel 3 ongegrond.

Den Haag, 28 januari 2021

Mr. A.C.M Fischer-Braams
Voorzitter

Mr. drs. T.H. Chen
Commissielid
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