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Considerans

-

speciale-sectorbedrijven zijn verplicht om opdrachten overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet
2012 te plaatsen;

-

uit de Aanbestedingswet 2012 zijn abstracte en concrete regels af te leiden waaraan de onder het
toepassingsbereik van de Aanbestedingswet 2012 vallende aanbestedingsprocedures moeten voldoen;

-

een groot aantal speciale-sectorbedrijven maakt in aanvulling op die regels gebruik van een (al dan niet eigen)
aanbestedingsreglement, waarin op een meer nauwkeurige wijze het verloop van de aanbestedingsprocedures is
beschreven;

-

het toepassen van een generiek en voldoende flexibel aanbestedingsreglement met daarin spelregels voor zowel
Europese als nationale aanbestedingsprocedures, draagt bij aan focus en verdere professionalisering van het
speciale-sectorbedrijf en schept vooraf rechtszekerheid voor geïnteresseerde ondernemers;

-

een aantal aan de Aanbestedingswet 2012 onderworpen speciale-sectorbedrijven heeft gezamenlijk het initiatief
genomen om tot het voorliggende aanbestedingsreglement te komen dat door ieder speciaal-sectorbedrijf kan
worden gebruikt;

-

speciale-sectorbedrijven worden dan ook uitgenodigd om van dit reglement gebruik te gaan maken.

2016

2016

Het beheer en de verdere ontwikkeling van het ARN
is toevertrouwd aan de gebruikersgroep ARN
. Speciale2016
sectorbedrijven die het ARN
willen gebruiken en die mee willen denken bij de verdere ontwikkeling daarvan kunnen
aan die gebruikersgroep deelnemen.
Nadere informatie kan worden verkregen bij het secretariaat van de gebruikersgroep,
Telefoonnummer:
088 – 231 3612
E-mailadres:
peter.castrop@prorail.nl
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Deel I
1

Algemeen

Aanduidingen, begripsbepalingen

In aanvulling op de in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 opgenomen begripsbepalingen gelden de volgende
aanduidingen en begripsbepalingen:
aanbesteding:

de formele vaststelling van de tijdig ontvangen inschrijvingen;

aanmelding:

een verzoek tot deelneming aan een aanbestedingsprocedure;

bekendmaking:

een op elke andere wijze dan een via het elektronische systeem voor aanbestedingen
gepubliceerde oproep tot mededinging;

bewijsstukken:

de bewijzen, gegevens en verklaringen (zoals referenties, niet zijnde de eigen
verklaring), op basis waarvan het speciale-sectorbedrijf vaststelt dat geen van de
uitsluitingsgronden van toepassing is, dat een gegadigde of inschrijver voldoet aan de
(minimum) geschiktheidseisen en in hoeverre door een gegadigde wordt voldaan aan
de selectiecriteria;

combinant:

een ondernemer die deelneemt aan een combinatie;

combinatie:

een samenwerkingsverband van ondernemers;
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combinatieovereenkomst

een overeenkomst die is toegestaan of is vrijgesteld op grond van de Beleidsregels
combinatieovereenkomsten 2013 van 31 maart 2013 (Staatscourant 2013; 9223);

dag:

kalenderdag;

erkenningsregeling:

een overeenkomstig artikel 3.66 Aanbestedingswet 2012 opgezet kwalificatiesysteem;

groep:

een economische eenheid als bedoeld in artikel 2:24b BW;

gunning:

de aanvaarding van een inschrijving, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, BW;

gunningscriteria:

de criteria aan de hand waarvan het speciale-sectorbedrijf de inschrijvingen
beoordeelt en de gunningsbeslissing neemt;

inschrijving:

de indiening van een aanbod op de door het speciale-sectorbedrijf voorgeschreven
wijze;

lidstaat:

een land dat lid is van de Europese Unie;

(minimum)
geschiktheidseisen:

de door het speciale-sectorbedrijf te stellen eisen, waaraan gegadigden en
inschrijvers moeten voldoen om uitgenodigd te worden voor deelname aan een
dialoog of onderhandelingen respectievelijk uitgenodigd te worden om een inschrijving
in te dienen en om voor de gunning van de opdracht in aanmerking te kunnen komen;

nationale aanbestedingsprocedure:

een niet- Europese en niet- onderhandse aanbestedingsprocedure;

nota van inlichtingen:

één of meer nota’s die van verstrekte inlichtingen zijn opgemaakt;

proces-verbaal van
aanbesteding:

een verslag waarin de bij een aanbesteding ingekomen inschrijvingen zijn vastgelegd;

selectiecriteria:

de criteria, op basis waarvan het speciale-sectorbedrijf niet uitgesloten gegadigden
die voldoen aan de (minimum) geschiktheidseisen selecteert die een inschrijving
mogen doen of die aan de dialoog of de onderhandelingen mogen deelnemen;
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2

Termijnen

2.1

Een in dit reglement genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en
eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan.

2.2

Indien een in dit reglement in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of
handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn
begrepen.

2.3

Indien de laatste dag van een in dit reglement genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van de
uitvoering van de opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor het specialesectorbedrijf van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere vrije dag valt, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een rust- of feestdag,
vakantiedag of andere vrije dag is zoals hiervoor bedoeld.

3

Toepasselijkheid

3.1

Indien een aanbestedingsprocedure volgens dit reglement zal geschieden, wordt dit in de aankondiging, de
aanbestedingsstukken of de nota van inlichtingen vermeld.

3.2

Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid worden gegadigden of inschrijvers geacht te hebben ingestemd
met de toepasselijkheid van dit reglement. Zij worden tevens geacht te hebben ingestemd met de
toepasselijkheid van dit reglement in de onderlinge relatie tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokken
gegadigden of inschrijvers.

4

Vaststelling en inleiding van de aanbestedingsprocedure

4.1

De aanbestedingsprocedure waarop het ARN
of als onderhandse aanbestedingsprocedure.

4.2

De aankondiging, dan wel, indien geen aankondiging plaatsvindt, de uitnodiging tot deelneming aan de
aanbesteding, vermeldt welke aanbestedingsprocedure zal worden gehouden.

5

Voertaal

2016

van toepassing is kan plaatsvinden als Europese, als nationale

De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de aanbestedingsprocedure moeten worden
ingediend is, tenzij het speciale-sectorbedrijf in de aanbestedingsstukken specifiek anders heeft bepaald, de
Nederlandse taal.
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Deel II

Europese en nationale aanbestedingsprocedures

6

Aanmelding als gegadigde

6.1

De uiterste termijn voor de ontvangst van de aanmeldingen bij aanbestedingsprocedures met voorafgaande
selectie wordt door het speciale-sectorbedrijf in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of nota van
inlichtingen aangegeven.

6.1

Alleen die aanmeldingen die tijdig zijn ontvangen en voldoen aan daaraan in de aankondiging, de
aanbestedingsstukken en nota van inlichtingen gestelde eisen worden door het speciale-sectorbedrijf in
beschouwing genomen.

7

Uitsluitingsgronden
Van deelname aan de aanbestedingsprocedure zijn gegadigden en inschrijvers uitgesloten die voldoen aan de in
de aanbestedingsstukken en de nota van inlichtingen opgenomen uitsluitingsgronden

8

(Minimum) geschiktheidseisen

8.1

Om te mogen deelnemen aan een dialoog of onderhandelingen en om voor het doen van een inschrijving in
aanmerking te komen moet de gegadigde of inschrijver voldoen aan de in de aankondiging, de
aanbestedingsstukken en nota van inlichtingen opgenomen (minimum) geschiktheidseisen.

8.2

Het speciale-sectorbedrijf geeft in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of de nota van inlichtingen aan,
welke bewijsstukken hij ten bewijze van de financiële en economische draagkracht, de technische bekwaamheid
en beroepsbekwaamheid en de beroepsbevoegdheid verlangt.

9

Aanvulling en verificatie van bewijsstukken

9.1

Het speciale-sectorbedrijf kan verlangen dat de gegadigde of inschrijver binnen een te stellen fatale termijn
ingediende bewijsstukken aanvult of nader toelicht. De gegadigde of inschrijver kan aan deze bepaling geen
enkel recht ontlenen, noch kan daaruit enige plicht van het speciale-sectorbedrijf worden afgeleid om onjuiste of
onvolledige referenties of verklaringen aan te doen vullen of om daarop nadere toelichting te verlangen.

9.2

Degenen die bewijsstukken overleggen zijn verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Het speciale-sectorbedrijf
heeft het recht om de juistheid van overgelegde bewijsstukken te verifiëren.

9.3

De gegadigde of inschrijver is verplicht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan de verificatie van de
door hem ingediende bewijsstukken te geven. Indien blijkt dat het speciale-sectorbedrijf bij de verificatie
onvoldoende medewerking van de gegadigde of inschrijver krijgt, worden de bewijsstukken geacht in strijd met de
waarheid te zijn met het oogmerk het speciale-sectorbedrijf te misleiden. In dat geval kan de gegadigde of
inschrijver worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, tenzij de gegadigde of inschrijver aannemelijk
maakt dat de onvoldoende medewerking niet was bedoeld met het oogmerk het speciale-sectorbedrijf te
misleiden.

9.4

Een ingediende referentie die na verificatie in strijd met de waarheid blijkt, wordt opgevat als een valse verklaring.
In dat geval kan de gegadigde of inschrijver worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, tenzij de
gegadigde of inschrijver aannemelijk maakt dat de referentie niet werd ingediend met het oogmerk het specialesectorbedrijf te misleiden.
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10

Combinaties

10.1

Een combinatie mag uit niet meer dan vijf combinanten bestaan.

10.2

Naast de in artikel 8 tweede lid bedoelde bewijsstukken inzake de technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid , dient de gegadigde of inschrijver een combinatieovereenkomst met organisatieschema te
overleggen, waaruit ten minste blijkt welke onderneming voor welke werkzaamheden verantwoordelijk zal zijn,
alsmede een verklaring, dat indien de opdracht mocht worden verkregen, de in de combinatieovereenkomst
opgenomen werkverdeling ook daadwerkelijk zal worden nageleefd.

10.3

Voor wat betreft de in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of nota van inlichtingen opgenomen
uitsluitingsgronden, dient elke afzonderlijke combinant de door het speciale-sectorbedrijf verlangde bewijsstukken
te leveren.

10.4

Elke afzonderlijke combinant dient een verklaring af te geven waarin deze jegens het speciale-sectorbedrijf
gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt uit hoofde van de eventueel aan de combinatie te
gunnen opdracht.

11

Beroep op natuurlijke persoon of rechtspersoon

11.1

Een gegadigde of inschrijver kan zich beroepen op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van
natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen
of rechtspersonen. In dat geval toont hij aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke middelen.
Dit dient te geschieden door een verklaring jegens het speciale-sectorbedrijf die zowel de gegadigde of inschrijver
zelf als de natuurlijke persoon of rechtspersoon bindt.

11.2

Voor zover een gegadigde of inschrijver zich wenst te beroepen op de technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan dient de in de eerste lid bedoelde
verklaring vergezeld te gaan van een organisatieschema, waaruit ten minste blijkt welke onderneming voor welke
werkzaamheden verantwoordelijk zal zijn, alsmede een verklaring, dat indien de opdracht mocht worden
verkregen, de in de verklaring opgenomen werkverdeling ook daadwerkelijk zal worden nageleefd.

11.3

Voor zover een gegadigde of inschrijver zich wenst te beroepen op de financiële en economische draagkracht
van een natuurlijke persoon of rechtspersoon dan dient uit de in de eerste lid bedoelde verklaring te blijken dat de
natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor de uitvoering van de opdracht
voor het geval de opdracht aan de betreffende gegadigde of inschrijver wordt gegund.

12

Selectiecriteria

12.1

Het speciale-sectorbedrijf kan tussen de gegadigden die niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de (minimum)
geschiktheidseisen een rangorde naar rato van geschiktheid aanbrengen op basis van in de aankondiging, de
aanbestedingsstukken of de nota van inlichtingen geformuleerde selectiecriteria, met het oogmerk om de meest
geschikte gegadigden, tot een in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of nota van inlichtingen genoemd
aantal, uit te nodigen om een inschrijving te doen of deel te nemen aan een dialoog of onderhandelingen.

12.2

In de aankondiging, de aanbestedingsstukken of de nota van inlichtingen is aangegeven of en op welke wijze de
selectiecriteria worden toegepast en welke aanvullende bewijsstukken de gegadigde terzake moet indienen.
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12.3

Indien selectiecriteria zijn opgenomen, is het aan de verschillende tot één groep behorende ondernemingen
slechts toegestaan om zich één maal als gegadigde, combinant of rechtspersoon waarop een gegadigde zich
beroept aan te melden. Indien verschillende tot één groep behorende ondernemingen zich desalniettemin toch
meerdere keren hebben aangemeld als gegadigde, combinant of rechtspersoon waarop een gegadigde zich
beroept, heeft het speciale-sectorbedrijf het recht de minst geschikte gegadigde(n) uit te sluiten van verdere
deelname aan de aanbestedingsprocedure.

13

Uitnodiging

13.1

Voor een uitnodiging tot het doen van een inschrijving, het deelnemen aan een dialoog of onderhandeling komen
alleen gegadigden in aanmerking die voldoen aan de in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of nota van
inlichtingen gestelde (minimum) geschiktheidseisen, en die niet op grond van de uitsluitingsgronden worden
uitgesloten.

13.2

Indien het speciale-sectorbedrijf in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of de nota van inlichtingen een
maximum aantal inschrijvers heeft vastgesteld, geschiedt de beoordeling daarvan aan de hand van het bepaalde
in artikel 12. De meest geschikte gegadigden worden tot aan het gestelde maximum aantal tot het doen van een
inschrijving, of het deelnemen aan een dialoog of onderhandeling uitgenodigd. Het speciale-sectorbedrijf heeft de
bevoegdheid om het genoemde maximum aantal om hem moverende redenen te verruimen. Gegadigden kunnen
aan deze bevoegdheid geen enkel recht ontlenen noch hiertegen bezwaar aantekenen.

13.3

Het speciale-sectorbedrijf verzendt, uiterlijk gelijktijdig met de uitnodigingen als bedoeld in het eerste lid, aan een
niet tot het doen van een inschrijving, deelneming aan een dialoog of onderhandelingen geselecteerde gegadigde
een schriftelijke mededeling dat hij niet wordt uitgenodigd. De schriftelijke mededeling bevat een opgave van de
redenen voor de afwijzing.

13.4

Een afgewezen gegadigde die het met zijn afwijzing niet eens is, is gerechtigd dat uiterlijk binnen vijf dagen na
verzending van de in het derde lid bedoelde mededeling met redenen omkleed schriftelijk aan het specialesectorbedrijf te melden.

13.5

Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de in het vierde lid bedoelde melding deelt het speciale-sectorbedrijf
aan de betrokken gegadigde zijn zienswijze mee. Indien de zienswijze impliceert dat het speciale-sectorbedrijf bij
de afwijzing blijft, heeft de afgewezen gegadigde het recht om terzake daarvan uiterlijk binnen tien dagen na die
mededeling een kort geding ten overstaan van de ingevolge artikel 21, eerste lid, bevoegde voorzieningenrechter
aanhangig te maken.

13.6

Een eventuele aanspraak op deelneming aan de aanbestedingsprocedure vervalt indien niet binnen de volgende
termijn een kort geding ten overstaan van de ingevolge artikel 21, eerste lid bevoegde voorzieningenrechter
aanhangig is gemaakt:
a.
tien dagen na de mededeling van de in het vijfde lid bedoelde zienswijze indien de melding als bedoeld in
het vierde lid binnen de genoemde termijn van vijf dagen is ontvangen, dan wel
b.
tien dagen na de in het derde lid bedoelde mededeling indien de melding als bedoeld in het vierde lid niet
binnen de genoemde termijn van vijf dagen is ontvangen.

14

Inschrijving

14.1

De inschrijving dient te geschieden op de in de aankondiging, de aanbestedingsstukken en nota van inlichtingen
voorgeschreven wijze, uiterlijk op het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen. De inschrijvingen
worden niet geopend voor het tijdstip waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is
verstreken.
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14.2

Een inschrijver is tot aan het in lid 1 bedoelde tijdstip bevoegd zijn oorspronkelijke inschrijving in te trekken, dan
wel een nieuwe inschrijving op de voorgeschreven wijze in te dienen. Indien een inschrijver meer dan één
inschrijving voor dezelfde aanbesteding heeft ingediend wordt de laatste als de definitieve inschrijving
beschouwd. Intrekking zonder het doen van een nieuwe inschrijving geschiedt door vóór het in lid 1 bedoelde
tijdstip de inschrijving uitdrukkelijk in te trekken door een aan het speciale-sectorbedrijf gerichte mededeling
waarvan bewezen kan worden dat deze aan het speciale-sectorbedrijf is gedaan.

14.3

Indien de aanbestedingsstukken of een nota van inlichtingen de indiening van meer gegevens verplicht stelt dan
door middel van het inschrijvingsformulier kunnen worden ingediend, en de indiening van deze gegevens volgens
de aanbestedingsstukken niet direct bij inschrijving vereist is, is de inschrijver verplicht om die gegevens zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen na een zodanig verzoek van het speciale-sectorbedrijf in te
dienen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. Het
verzoek tot het indienen van de in dit lid bedoelde gegevens wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het
oordeel van het speciale-sectorbedrijf zeer waarschijnlijk niet voor de opdracht in aanmerking komt.

14.4

Door het indienen van een inschrijving verklaart inschrijver zich integraal akkoord met de in de aankondiging, de
aanbestedingsstukken en de nota van inlichtingen opgenomen en overige op de aanbestedingsprocedure van
toepassing zijnde bepalingen.

14.5

Indien in een inschrijving een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet overeenstemmen, geldt de
prijs in letters, tenzij uit de inschrijving is af te leiden dat het bedrag in cijfers heeft te gelden.

15

Termijn van gestanddoening

15.1

De inschrijver doet zijn inschrijving gestand gedurende 60 dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft
plaatsgevonden, tenzij in de aanbestedingsstukken een andere termijn is gesteld.

15.2

Het speciale-sectorbedrijf kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek
kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

16

Proces-verbaal van aanbesteding

16.1

Van de aanbesteding kan proces-verbaal worden opgemaakt.

16.2

Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid ontvangen de inschrijvers op hun verzoek met bekwame spoed
het proces-verbaal van aanbesteding.

17

Ongeldigheid van inschrijvingen

17.1

Inschrijvingen, die niet voldoen aan de eisen, gesteld in dit reglement, de aanbestedingsstukken en de nota van
inlichtingen, zijn ongeldig, tenzij herstel van een hiervoor bedoeld gebrek in de inschrijving is toegestaan. Indien
het speciale-sectorbedrijf in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of nota van inlichtingen een maximaal
opdrachtbedrag heeft vastgesteld, zijn de inschrijvingen die boven dat bedrag uitgaan ongeldig.

17.2

Inschrijvingen zijn ongeldig indien deze zijn gedaan door een inschrijver:
i.
die het speciale-sectorbedrijf gedurende de aanbestedingsprocedure ondersteunt of heeft ondersteund bij
de selectie, beantwoording van vragen van gegadigden, beoordeling van inschrijvingen of de gunning;
ii.
die een beroep doet op een natuurlijke persoon of rechtspersoon of zich op enigerlei wijze heeft
verbonden
met
een
ondernemer,
die het
speciale-sectorbedrijf
gedurende
de
aanbestedingsprocedure ondersteunt of heeft ondersteund bij de selectie, beantwoording van vragen van
gegadigden, beoordeling van inschrijvingen of de gunning.
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17.3

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, daaronder begrepen elke opmerking of verwijzing in bij
de inschrijving behorende documenten waaruit het speciale-sectorbedrijf mag afleiden dat de inschrijver iets
anders of onder andere voorwaarden aanbiedt dan hetgeen hij op grond van de aanbestedingsstukken en de
nota van inlichtingen behoorde te doen, is de inschrijving ongeldig.

18

Gunningsprocedure en opdracht

18.1

Het speciale-sectorbedrijf heeft – zonder schadeplichtig te worden - steeds het recht om de
aanbestedingsprocedure te staken en is niet verplicht om de opdracht te verstrekken. Het speciale-sectorbedrijf
stelt de deelnemende ondernemers ten spoedigste en desgevraagd schriftelijk in kennis van de redenen van een
zodanig besluit.

18.2

Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van de aanbesteding als op de
dag van opdrachtverstrekking voldoen aan de in de aankondiging, de aanbestedingsstukken of nota van
inlichtingen gestelde (minimum) geschiktheidseisen, en die niet op grond van de uitsluitingsgronden worden
uitgesloten.

18.3

De inschrijver wiens inschrijving voor gunning in aanmerking komt, doch wiens inschrijving volgens mededeling
van het speciale-sectorbedrijf substantieel hoger is dan de kostenraming van het speciale-sectorbedrijf, zal door
het speciale-sectorbedrijf worden uitgenodigd om zijn inschrijving toe te lichten en te vergelijken met de
kostenraming van het speciale-sectorbedrijf. Voor zover de vergelijking naar het redelijk oordeel van het specialesectorbedrijf geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, ziet het speciale-sectorbedrijf af van gunning. Indien
het speciale-sectorbedrijf afziet van gunning zal geen opdracht als resultaat van de betreffende
aanbestedingsprocedure worden verstrekt.

18.4

Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de gunning van de opdracht in aanmerking komen, beslist het lot
aan wie van hen de opdracht zal worden gegund. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van in kennis
gesteld dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer, door wie en op welke wijze de loting zal worden
gehouden. Zij zijn gerechtigd daarbij aanwezig te zijn.

18.5

Het speciale-sectorbedrijf deelt de gunningsbeslissing mee door middel van een schriftelijke mededeling aan de
betrokken gegadigden en de betrokken inschrijvers. Die mededeling bevat de gronden van de
gunningsbeslissing. De mededeling wordt gelijktijdig aan alle betrokken gegadigden en de betrokken inschrijvers
verzonden.

18.6

Een betrokken gegadigde en een betrokken inschrijver die het met de gunningsbeslissing oneens is, is gerechtigd
dat uiterlijk binnen vijf dagen na verzending van de in het vijfde lid bedoelde mededeling met redenen omkleed
schriftelijk aan het speciale-sectorbedrijf te melden. Het speciale-sectorbedrijf stelt de inschrijver aan wie hij
voornemens is te gunnen, onverwijld in kennis van een in dit lid bedoelde melding.

18.7

Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de in het zesde lid bedoelde melding deelt het speciale-sectorbedrijf
zijn zienswijze mee aan de betrokken gegadigde dan wel de betrokken inschrijver die bezwaar heeft gemaakt.
De zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling worden medegedeeld. De inschrijver aan wie het specialesectorbedrijf voornemens was te gunnen wordt op de hoogte gesteld van de conclusie van de zienswijze. Indien
de zienswijze impliceert dat het speciale-sectorbedrijf bij de gunningsbeslissing blijft, heeft de gegadigde of
inschrijver die had aangegeven het daarmee oneens te zijn het recht om terzake van de gunningsbeslissing
uiterlijk binnen de in lid 9 genoemde termijn een kort geding ten overstaan van de ingevolge artikel 21, eerste lid,
bevoegde voorzieningenrechter aanhangig te maken. Indien de zienswijze impliceert dat de gunningsbeslissing
ten gunste van de betreffende gegadigde of inschrijver is bijgesteld, heeft degene aan wie het specialesectorbedrijf oorspronkelijk voornemens was te gunnen het recht om terzake uiterlijk binnen de in lid 9 genoemde
termijn een kort geding ten overstaan van de ingevolge artikel 21 bevoegde voorzieningenrechter aanhangig te
maken.

18.8

In geval een kort geding aanhangig wordt gemaakt, voegen andere betrokken gegadigden of inschrijvers zich - op
straffe van verval van elke aanspraak op de uitvoering van de opdracht - op eerste verzoek van het specialesectorbedrijf in het geding.
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18.9

Onverlet het bepaalde in het eerste lid vervalt een eventuele aanspraak op de uitvoering van de opdracht indien
niet binnen de volgende termijn een kort geding ten overstaan van de ingevolge artikel 21, eerste lid bevoegde
voorzieningenrechter aanhangig is gemaakt:
In geval van een Europese aanbestedingsprocedure:
a.
twintig dagen na de mededeling van de in het zevende lid bedoelde zienswijze indien de melding als
bedoeld in het zesde lid binnen de genoemde termijn van vijf dagen is ontvangen, dan wel
b.
twintig dagen na de in het vijfde lid bedoelde mededeling indien de melding als bedoeld in het zesde lid
niet binnen de genoemde termijn van vijf dagen is ontvangen.
In geval van een nationale aanbestedingsprocedure:
a.
tien dagen na de mededeling van de in het zevende lid bedoelde zienswijze indien de melding als bedoeld
in het achtste lid binnen de genoemde termijn van vijf dagen is ontvangen, dan wel
b.
tien dagen na de in het vijfde lid bedoelde mededeling indien de melding als bedoeld in het zesde lid niet
binnen de genoemde termijn van vijf dagen is ontvangen.

18.10 De gunning van de opdracht geschiedt door het speciale-sectorbedrijf door middel van een schriftelijke
mededeling of een andere rechtshandeling waaruit de aanvaarding van de inschrijving blijkt, welke mededeling of
handeling ingeval van een Europese aanbesteding – tenzij sprake is van niet door het speciale-sectorbedrijf
veroorzaakte dringende spoed - niet eerder plaats vindt dan na verloop van de volgende termijnen:
a.
twintig dagen na verzending van de in het vijfde lid bedoelde mededeling indien geen melding als bedoeld
in het zesde lid is ontvangen, dan wel
b.
twintig dagen na de in het zevende lid bedoelde zienswijze indien geen kort geding aanhangig is gemaakt,
dan wel
c.
nadat in kort geding is beslist op een wijze die ruimte laat voor de gunning.
Indien mededeling is gedaan of een op aanvaarding gerichte handeling is verricht vóór het verstrijken van deze
termijn, wordt de mededeling of de handeling geacht te zijn gedaan onder de opschortende voorwaarde dat geen
van de inschrijvers een melding doet als bedoeld in het zesde lid, dan wel dat geen kort geding binnen de in het
negende lid gestelde termijn aanhangig is gemaakt.
18.11 Indien de voor de opdracht in aanmerking komende inschrijver een combinatie is, moet de inschrijver zich
onverwijld na de in het tiende lid bedoelde mededeling of andere rechtshandeling omvormen tot een combinatie
van gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijke ondernemers.

Deel III
19

Onderhandse aanbestedingsprocedures

Procedure

19.1

De artikelen 14 tot en met 18 zijn van overeenkomstige toepassing op een enkelvoudig onderhandse procedure
met uitzondering van artikel 18, leden 4 tot en met 11.

19.2

De artikelen 14 tot en met 18 zijn van overeenkomstige toepassing op meervoudig onderhandse procedures.
Voor meervoudig onderhandse procedures gelden de termijnen voor nationale aanbestedingsprocedures als
genoemd in artikel 18, leden 9 en 10.

19.3

Het speciale-sectorbedrijf nodigt rechtstreeks één of meer ondernemers uit voor deelneming aan de
aanbestedingsprocedure.
Het speciale-sectorbedrijf kan bij onderhandse procedures uitsluitingsgronden en (minimale) geschiktheidseisen
toepassen. Indien dit het geval is geeft het speciale-sectorbedrijf bij de uitnodiging aan welke bewijsstukken
ingediend moeten worden.
Het speciale-sectorbedrijf vermeldt bij de uitnodiging de wijze en het tijdstip waarop inschrijvingen bij het specialesectorbedrijf moeten worden ingediend en, bij een meervoudig onderhandse procedure, het gunningscriterium.

19.4

19.5
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Deel IV
20

Overige bepalingen

Van toepassing zijnd recht
Op een aanbestedingsprocedure die volgens dit reglement geschiedt is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

21

Beslechting van geschillen

21.1

Een geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat door
slechts een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, dat ontstaat naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is, wordt beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter in het arrondissement waar het speciale-sectorbedrijf is gevestigd.

21.2

Onder betrokkenen, als bedoeld in het eerste lid, wordt tevens verstaan een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid, die zich tot doel stelt zowel de collectieve als de individuele belangen van haar leden te
behartigen, voor zover ten minste één of meer van deze leden daadwerkelijk bij de aanbestedingsprocedure is
betrokken.

22

Slotbepaling

22.1

Gegadigden of inschrijvers zorgen ervoor dat niet in enigerlei vorm geld, goederen of diensten aan personeel van
het speciale-sectorbedrijf of door hem ingeschakelde ondernemers wordt aangeboden of verstrekt. Zij zijn
verplicht elke vorm van uitlokking daartoe onverwijld aan de directie van het speciale-sectorbedrijf te melden. Bij
overtreding van deze bepaling kan de desbetreffende gegadigde of inschrijver worden uitgesloten van de
aanbestedingsprocedure.

22.2

Gegadigden en inschrijvers zorgen ervoor dat de mededinging tussen hen vrij en eerlijk verloopt. Onderlinge
afstemming in het kader van een bepaalde aanbestedingsprocedure – rechtstreeks of middellijk - is verboden. Bij
overtreding van deze bepaling kan de desbetreffende gegadigde of inschrijver worden uitgesloten van de
aanbestedingsprocedure.

22.3

Mocht enige bepaling in het ARN
nietig of vernietigbaar zijn vanwege strijd met (Europese) wet en regelgeving,
2016
dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in het ARN
niet aan

22.4

Dit reglement kan worden aangehaald als "Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016", bij afkorting "ARN
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