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DEEL I
ALGEMEEN
1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2018.

1.2

Op aanbestedingen die zijn aangevangen vóór het in de eerste lid bepaalde datum, is dit
reglement niet van toepassing. Het tijdstip van aanvang van een aanbestedingsprocedure is
het tijdstip van publicatie van een Aankondiging respectievelijk het tijdstip van verzenden van
de uitnodiging tot inschrijving in geval van een onderhandse procedure. Ter vermijding van
misverstanden wordt bepaald dat deze regel niet van toepassing is op aanbestedingen onder
een erkenningsregeling of raamovereenkomst indien die erkenningsregeling respectievelijk
raamovereenkomst vóór de in het eerste lid bepaalde datum is aangevangen, maar de
uitnodiging tot inschrijving na de in het eerste lid bepaalde datum is verzonden.

1.3

HTM Personenvervoer N.V. wordt in het hiernavolgende aangeduid met “HTM”.

1.4

Dit reglement is een aanvulling op de Aanbestedingswet 2012 (hierna: “Aw”) en de op deze wet
gebaseerde besluiten en overige regelgeving. Indien enige bepaling van dit reglement in strijd
zou zijn met die regelgeving, dan heeft de laatste voorrang.

1.5

Het ARW 2016 is niet van toepassing op aanbestedingen van HTM.

1.6

De Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten van Leveringen en Diensten zijn niet van
toepassing op aanbestedingen van HTM.

1.7

HTM heeft een Geschillencommissie Aanbesteding ingesteld die tot taak heeft te adviseren
over door ondernemers ingediende klachten en bezwaren.

1.8

In de aanbestedingsstukken kan zonder nadere motivering afgeweken worden van dit
reglement. In een dergelijk geval heeft de tekst in de aanbestedingsstukken voorrang.

2.

BEGRIPSBEPALINGEN

2.1

In aanvulling op artikel 1.1 Aw gelden de volgende aanduidingen en begripsbepalingen:
• aanbieding: een overeenkomstig de eisen van HTM opgestelde offerte;
• aankondiging: een in het Publicatieblad van de Europese Unie met behulp van TenderNed
gepubliceerde oproep tot mededinging als bedoeld in artikel 2.62 Aw, die voldoet aan de
in artikel 3.56 Aw vermelde eisen;
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Aw: Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen
(Aanbestedingswet 2012), Stb. 2012, 542;
bekendmaking: een op andere wijze dan als aankondiging gepubliceerde oproep tot
mededinging;
bestek: een beschrijvend document waarin is opgenomen een beschrijving van het uit te
voeren werk of de te verrichten levering of dienst, daaronder begrepen een
vraagspecificatie of een programma van eisen, de daarbij behorende tekeningen en de
daarvoor geldende eisen en voorwaarden;
combinant: een ondernemer die deelneemt aan een combinatie;
combinatie: een samenwerkingsverband van ondernemers als bedoeld in artikel 2.52 Aw;
combinatieovereenkomst: een overeenkomst tussen combinanten die toelaatbaar is
volgens de Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013;
dag: kalenderdag;
dochteronderneming: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
drempelwaarde: waarde van een opdracht zoals omschreven in artikel 3.8 Aw,
waarboven Deel 3 van deze wet van toepassing is;
erkenningsregeling: een overeenkomstig Hoofdstuk 3.4 van de Aw opgezet
kwalificatiesysteem;
geschiktheidseisen: eisen waaraan een ondernemer moet voldoen om in aanmerking te
komen voor selectie als gegadigde respectievelijk toelating van zijn inschrijving tot de
gunningsfase;
gunningscriteria: de criteria als bedoeld in paragraaf 2.3.8.4 van de Aw, aan de hand
waarvan HTM de aanbiedingen beoordeelt en de gunningsbeslissing neemt;
inschrijving: aanbieding;
Lid-Staat: een land dat lid is van de Europese Unie;
meervoudig onderhandse procedure: een procedure waarbij geen aankondiging of
bekendmaking wordt gepubliceerd maar een aantal ondernemers rechtstreeks
uitgenodigd wordt om een inschrijving te doen;
moederonderneming: een moederonderneming als bedoeld in artikel 1 van de zevende
richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1983
op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de
geconsolideerde jaarrekening (PbEG L 193), alsmede iedere onderneming die feitelijk een
overheersende invloed op een andere onderneming uitoefent;
nota van inlichtingen: een door HTM opgesteld document waarin antwoord op vragen
van ondernemers en een toelichting op de aanbestedingsstukken worden gegeven,
alsmede mededelingen betreffende de procedure en wijzigingen in de
aanbestedingsstukken kunnen worden vermeld;
percelen: afzonderlijk te gunnen gedeelten van de opdracht;
proces-verbaal van opening inschrijvingen: een verslag waarin de bij een aanbesteding
ingediende inschrijvingen worden vermeld;
Richtlijn Nutssectoren: Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de
sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking
van Richtlijn 2004/17/EG (PbEG L 94/243 van 28 maart 2014);
selectiecriteria: de criteria, op basis waarvan HTM de niet uitgesloten gegadigden die
voldoen aan de geschiktheidseisen selecteert die bij een niet-openbare procedure een
aanbieding mogen doen of die bij een procedure van gunning door onderhandelingen,
prijsvraag, innovatiepartnerschap of concurrentiegerichte dialoog aan de procedure
mogen deelnemen;
selectieleidraad: een door HTM opgesteld beschrijvend document waarnaar in de
aankondiging of de bekendmaking wordt verwezen, waarin een omschrijving van de
opdracht is gegeven en waarin de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en
selectiecriteria worden beschreven.
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3.

TERMIJNEN

3.1

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 ervan.

3.2

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.

4.

TOEPASSELIJKHEID VAN DIT REGLEMENT

4.1

Indien op een aanbestedingsprocedure dit reglement van toepassing is, wordt dit in de
aanbestedingsstukken vermeld.

4.2

Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid worden gegadigden en 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 hun onderlinge relaties.

5.

VASTSTELLING EN INLEIDING VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

5.1

De aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is kan plaatsvinden als
Europese aanbesteding, als nationale aanbesteding of als meervoudig onderhandse
procedure. Op de enkelvoudig onderhandse procedure is dit reglement niet van toepassing.

5.2

Voor opdrachten waarvoor HTM een erkenningsregeling als bedoeld in Hoofdstuk 3.4 van de
Aw heeft opgezet, kan de aanbestedingsprocedure naar keuze van HTM worden ingericht als
niet-openbare procedure of als procedure van gunning door onderhandelingen, waarbij HTM
de deelnemers kiest uit de volgens die regeling in aanmerking komende gegadigden.

5.3

Voor opdrachten waarvoor HTM een dynamisch aankoopsysteem gebruikt, wordt de
aanbestedingsprocedure voor een specifieke opdracht ingericht als openbare procedure.

5.4

Een nationale aanbestedingsprocedure wordt ingeleid door een bekendmaking op TenderNed.
Voor wat betreft de inrichting van de aanbestedingsprocedure kiest HTM vrijelijk uit de
openbare procedure, niet-openbare procedure en procedure van gunning door
onderhandelingen.

5.5

Bij een meervoudig onderhandse procedure nodigt HTM in beginsel minimaal drie inschrijvers
uit om een inschrijving te doen. Onder bijzondere omstandigheden kan HTM volstaan met het
uitnodigen van twee inschrijvers. Ondernemers die niet zijn uitgenodigd om een inschrijving te
doen, kunnen hierover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Aanbesteding. Indienen
van een klacht schort de procedure waarover geklaagd wordt niet op.

6.

TAAL EN COMMUNICATIEMIDDELEN

6.1

De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de aanbestedingsprocedure
moeten worden ingediend is de Nederlandse taal, tenzij HTM in de aanbestedingsstukken
anders heeft bepaald.

6.2

HTM gebruikt in beginsel een digitaal platform voor alle vormen van communicatie met
gegadigden en inschrijvers.
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6.3

Daarnaast kan elke mededeling en uitwisseling van informatie naar keuze van HTM bij brief,
per fax, met andere elektronische middelen, telefonisch, of door een combinatie daarvan
geschieden.

6.4

Mondeling door HTM verstrekte mededelingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
bevestigd.
DEEL II
SELECTIE- EN GUNNINGSPROCEDURE

7.

SELECTIEPROCEDURE

7.1

Voor de selectie van deelnemers aan de aanbestedingsprocedure:
a. zijn gegadigden en inschrijvers uitgesloten op wie een of meer van de in artikel 8
genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is;
b. worden alleen gegadigden geselecteerd die voldoen aan de in artikel 9 opgenomen
geschiktheidseisen;
c. wordt in niet-openbare procedures en in procedures van gunning door onderhandelingen
het aantal geselecteerde gegadigden beperkt door toepassing van de in artikel 13
genoemde selectiecriteria.

8.

UITSLUITINGSGRONDEN

8.1

Van deelneming wordt uitgesloten een gegadigde of inschrijver op wie een of meer van de in
artikelen 2.86 en 2.87 Aw genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

8.2

Van deelneming wordt uitgesloten een gegadige of inschrijver die in de laatste vijf jaar
voorafgaand aan de datum van aanbesteding zich schuldig heeft gemaakt aan tewerkstelling
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, zoals bepaald in artikel 7 lid 1 sub b)
Richtlijn 2009/52/EG.

8.3

Van deelneming aan een aanbesteding kan worden uitgesloten een ondernemer:
i.
die op enigerlei wijze verbonden is met een ondernemer die HTM gedurende
voorbereiding van de aanbestedingsprocedure heeft geadviseerd bij het vaststellen
van de (technische) specificaties, de minimumeisen, de selectiecriteria of de
gunningscriteria, dan wel HTM bij de selectie of de gunning ondersteunt en waarbij het
gevaar bestaat dat belangenverstrengeling optreedt;
ii. die in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding zodanig ernstig
toerekenbaar is tekortgeschoten bij de nakoming van verplichtingen uit opdrachten van
HTM dat hij van HTM een verklaring van tijdelijke uitsluiting heeft ontvangen die nog
van kracht is;
iii. die op grond van de Regeling Past Performance een verklaring van tijdelijke uitsluiting
heeft ontvangen die nog van kracht is;
iv. die in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding het
bedrijfsbelang van HTM in ernstige mate heeft geschaad;
.

8.4

HTM zal de in het vorige artikel onder sub i vermelde uitsluitingsgrond niet toepassen indien
de desbetreffende ondernemer aantoont dat de aldaar genoemde omstandigheden de
mededinging bij de onderhavige aanbesteding niet vervalsen.
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8.5

Tegen toepassing van de in artikel 8.3 genoemde uitsluitingsgronden kan door de betreffende
ondernemer bezwaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie Aanbesteding volgens de
in Deel V van dit reglement beschreven procedure.

8.6

HTM kan besluiten een uitsluitingsgrond buiten toepassing te laten op de gronden vermeld in
artikel 2.86a Aw of artikel 2.88 Aw, waarbij het woord “veroordeling” tevens moet worden
gelezen als “tekortkoming” of “voorval”. Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van
HTM, waaraan op geen enkele wijze rechten ontleend kunnen worden door een ondernemer.

9.

GESCHIKTHEIDSEISEN

9.1

HTM kan de volgende geschiktheidseisen stellen:
a. over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken om de opdracht
zonder onaanvaardbare risico’s voor HTM goed en tijdig uit te voeren, met inbegrip van
de vereiste nazorg en nakoming van garanties.
b. over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beschikken om de
opdracht goed en tijdig uit te voeren.
c. de benodigde beroepsbevoegdheid bezitten.

9.2

HTM geeft in de aankondiging, de bekendmaking, de selectieleidraad of het beschrijvend
document aan, welke bewijsmiddelen met betrekking tot de in artikel 9.1 genoemde
geschiktheidseisen worden verlangd.

9.3

HTM kan eisen dat de financiële en economische draagkracht wordt aangetoond met één of
meer van de onderstaande middelen:
a. Financiële kentallen van de onderneming over de laatste drie boekjaren, waaronder
omzetcijfers, solvabiliteitsratio, liquiditeitsratio’s en andere ratio’s;
b. Passende bankverklaringen of bewijs van verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid,
beroepsaansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid;
c. Van een goedkeuring door een register-accountant voorziene jaarverslagen van de
onderneming over de laatste drie boekjaren.

9.4

HTM kan omzeteisen stellen in (onder meer) de volgende situaties:
a. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtnemer
een adequate organisatie in stand kan houden;
b. Er moeten garanties worden gegeven gedurende een lange periode;
c. Er is sprake van voorfinanciering door de opdrachtnemer;
d. HTM wenst te voorkomen dat de opdrachtnemer te afhankelijk wordt van HTM.

9.5

HTM kan minimumeisen stellen waaraan de in artikel 9.3 genoemde ratio’s moeten voldoen.
Daarnaast kan HTM minimumeisen stellen waaraan de in artikel 9.3 genoemde omzet moet
voldoen.

9.6

De in artikel 9.5 genoemde minimumeisen zullen in ieder geval proportioneel zijn binnen het
kader van de te gunnen opdracht.

9.7

HTM kan eisen dat de in
continuïteitsparagraaf bevatten.

9.8

De gegadigde of inschrijver moet aantonen dat wordt voldaan aan de volgende minimumeisen
met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid:
a. de gegadigde of de inschrijver beschikt over de door HTM voor de uitvoering van de
opdracht verlangde kennis en ervaring;

artikel

9.3

genoemde
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b. de gegadigde of inschrijver heeft voldoende kennis van de specifieke omgeving waarin
de opdracht moet worden uitgevoerd en heeft een daarop afgestemde organisatie.
9.9

HTM kan eisen dat de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een gegadigde
of inschrijver als bedoeld in artikel 9.1 onder b. wordt aangetoond door middel van een of
meer van de volgende bewijsmiddelen:
a. in geval van een aanbesteding van werken een opgave van in de afgelopen periode
van ten hoogste vijf jaar verrichte gelijksoortige werken;
b. ingeval van een aanbesteding van leveringen of diensten een opgave van in de
afgelopen periode van ten hoogste drie jaar verrichte gelijksoortige leveringen
respectievelijk diensten;
c. HTM kan in afwijking van de vorige twee leden een andere periode bepalen. De opgave
is ingericht volgens de eventueel daaraan in de aanbestedingsstukken nader gestelde
eisen en is voorzien van een onderbouwing, waarbij wordt ingegaan op eventuele door
HTM benoemde kerncompetenties;
d. door middel van een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer
behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn
met de kwaliteitscontrole en, in het geval van overheidsopdrachten voor werken, van
die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;
e. door middel van een beschrijving van de technische uitrusting van de leverancier of de
dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en de
mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek;
f.
door middel van een vermelding van de systemen voor het beheer van de
toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het
kader van de uitvoering van de opdracht;
g. in het geval van complexe producten of diensten of indien deze aan een bijzonder doel
moeten beantwoorden, door middel van een controle door HTM of, in diens naam,
door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de leverancier of de dienstverlener
gevestigd is, onder voorbehoud van instemming door dit orgaan, welke controle
betrekking heeft op de productiecapaciteit van de leverancier of op de technische
capaciteit van de dienstverlener en, zo nodig, op diens mogelijkheden inzake
ontwerpen en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen;
h. door middel van de onderwijs- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of de
aannemer of van het leidinggevend personeel van de onderneming;
i.
door middel van de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de
ondernemer kan toepassen voor de uitvoering van de opdracht;
j.
door middel van een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse
personeelsbezetting van de onderneming van de dienstverlener of de aannemer en de
omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar;
k. door middel van een verklaring omtrent de outillage, het materieel en de technische
uitrusting waarover de dienstverlener of de aannemer voor de uitvoering van de
overheidsopdracht beschikt;
l.
door middel van de omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de
dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven;
m. wat de te leveren producten betreft door middel van monsters, beschrijvingen of foto’s,
waarvan op verzoek van HTM de echtheid kan worden aangetoond of door middel van
certificaten die door een erkende organisatie zijn afgegeven, waarin wordt verklaard
dat duidelijk door referenties geïdentificeerde producten aan bepaalde specificaties of
normen beantwoord;
n. een verklaring dat het verantwoordelijk en leidinggevend personeel dat met de
uitvoering van de opdracht wordt belast de Nederlandse taal of een andere door HTM
in de aanbestedingsstukken geëiste taal in woord en geschrift beheerst;
o. een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de gegadigde of
inschrijver aan bepaalde normen inzake kwaliteitsbewaking voldoet, met inbegrip van
normen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap. Deze verklaring
dient
te
verwijzen
naar
de
Europese
norm
EN-ISO
9001
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p.

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen en de scope daarvan dient (mede) betrekking
te hebben op de door HTM in de aanbestedingsstukken omschreven werkzaamheden.
De kwaliteitsbewakingsregeling dient te zijn gecertificeerd door een instantie die is
erkend door een Nationale accreditatieinstelling. Indien deze erkenning ontbreekt moet
de betreffende certificerende instantie voldoen aan de Europese norm NEN-ENISO/IEC 17021-1:2015 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en
certificatie van manegementsystemen uitvoeren – Deel 1: Eisen. HTM erkent
gelijkwaardige verklaringen van in andere Lid-Staten gevestigde instanties en
aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied
van kwaliteitsbewaking van gegadigden of inschrijvers die niet voor dergelijke
verklaringen in aanmerking komen of die niet binnen de gestelde termijnen dergelijke
verklaringen kunnen verkrijgen;
een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de gegadigde of
inschrijver aan bepaalde systemen of normen inzake milieubeheer voldoet, gebaseerd
op:
i. het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de Europese Unie;
ii. een ander milieubeheersysteem dat is erkend overeenkomstig artikel 45 van
verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25
november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van
verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en
2006/193/EG van de Commissie (PbEU 2009, L 342); of
iii. andere normen inzake milieubeheer op basis van de toepasselijke Europese of
internationale normen die door conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn
gecertificeerd

9.10

De beroepsbevoegdheid van de gegadigde of inschrijver als bedoeld in artikel 9.1 onder c. kan
worden aangetoond door onder meer de volgende bewijsmiddelen:
a. Een bewijs van inschrijving in het beroepsregister of in het handelsregister volgens de
voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd, of een verklaring onder ede of een
attest als bedoeld in Bijlage XIvan Richtlijn 2014/24/EU;
b. In geval van een opdracht voor diensten, indien de gegadigden of de inschrijvers over
een bijzondere vergunning dienen te beschikken of indien zij lid van een bepaalde
organisatie dienen te zijn om in hun land van herkomst de betrokken dienst te kunnen
verlenen, een bewijs dat zij over deze vergunning beschikken, of lid van de bedoelde
organisatie zijn;
c. Een bewijs dat voldaan wordt aan eventuele andere verplichtingen die zijn verbonden
aan de uitoefening van zijn onderneming, op een wijze zoals met de uitvoering van de
opdracht wordt beoogd, volgens de eisen van de wetgeving van de Lid-Staat waar hij
is gevestigd.

10.

BEWIJSSTUKKEN

10.1

HTM kan alvorens zij overgaat tot selectie van een gegadigde respectievelijk gunning van de
opdracht aan een inschrijver de desbetreffende ondernemer vragen om nadere inlichtingen en
bewijsstukken als vermeld in artikelen 2.101 en 2.102 Aw, alsmede om bewijsstukken welke
worden genoemd in artikel 2.89 Aw die aantonen dat op hem geen uitsluitingsgrond van
toepassing is. Daarnaast kan HTM in voorkomend geval om andere bewijsstukken vragen dan
de in de vorige volzin genoemde.

10.2

HTM slaat door haar ontvangen bewijsstukken als vermeld in het vorige lid op een database,
welke zij in het kader van de toepassing van artikel 2.102a Aw gebruikt. Ondernemingen die bij
aanbestedingen van HTM willen meedingen naar opdrachten zijn verplicht ervoor te zorgen dat
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de database van HTM steeds de meest actuele versie van de bewijsstukken betreffende de
onderneming bevat.
10.3

Wanneer HTM een beslissing heeft genomen op basis van een in haar database aangetroffen
bewijsstuk welke in het nadeel van de desbetreffende onderneming uitvalt, dan heeft deze het
recht om binnen twee dagen na bekendmaken van die beslissing aan HTM een geactualiseerd
bewijsstuk te verstrekken op basis waarvan die beslissing kan worden herzien.

10.4

Op verzoek van een onderneming verstrekt HTM een overzicht van de in haar database
aanwezige bewijsstukken betreffende die onderneming.

11.

HERSTEL VAN OMISSIES

11.1

In het geval van een gebrek in een Uniform Europees Aanbestedingsdocument, een gebrek in een in te
dienen verklaring of in geval van een gebrek met betrekking tot de bewijsstukken stelt HTM de betreffende
gegadigde of inschrijver in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2
werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. HTM verzendt dit bericht
op elektronische wijze. Indien HTM het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen
of indien het gebrek niet door het antwoord is hersteld, komt de gegadigde of inschrijver niet in aanmerking
voor verdere deelname aan de procedure.

11.2

De in het eerste lid genoemde regel wordt ruim uitgelegd en kan naar inzicht van HTM ook worden
toegepast bij andere gebreken in door een gegadigde of inschrijver ingediende stukken. Deze regel wordt
echter uitsluitend met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel toegepast en kan er niet toe leiden dat in
feite een nieuwe aanmelding of inschrijving wordt ingediend. Het moet derhalve gaan om een voor een
ieder kenbare omissie die hersteld kan worden zonder de eerlijke mededinging nadelig te beïnvloeden.
Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van HTM waaraan de gegadigde of inschrijver geen rechten
kan ontlenen.

11.3

Leent een geconstateerd gebrek zich niet voor herstel, dan wordt de aanmelding of Inschrijving terzijde
gelegd en de desbetreffende gegadigde of inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.

12.

BEROEP OP DERDEN

12.1

HTM staat toe dat een gegadigde of inschrijver om aan de geschiktheidseisen met betrekking
tot financiële en economische draagkracht te voldoen een beroep doet op een derde. De
gegadigde of inschrijver dient alsdan aan te tonen dat hij kan beschikken over de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde. In de aanbestedingsstukken
kan bepaald worden dat dit laatste geschiedt door bij de aanmelding of inschrijving een door
de derde ondertekende verklaring in te dienen waarin de derde zich hoofdelijk aansprakelijk
stelt voor de nakoming van de te sluiten overeenkomst. In de aanbestedingsstukken kunnen
nadere eisen omtrent de in te dienen bewijsmiddelen worden gesteld.

12.2

HTM staat toe dat een gegadigde of inschrijver om aan de geschiktheidseisen met betrekking
tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid te voldoen een beroep doet op een
derde. De gegadigde of inschrijver dient alsdan aan te tonen dat hij kan beschikken over de
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde. In de
aanbestedingsstukken kunnen nadere eisen omtrent de in te dienen bewijsmiddelen worden
gesteld.

12.3

In geval van een erkenningsregeling dient het in de vorige leden genoemde bewijs zich uit te
strekken over de gehele looptijd van de erkenningsregeling.

13.

SELECTIECRITERIA
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13.1

HTM kan tussen de gegadigden die niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de
geschiktheidseisen een rangorde naar rato van geschiktheid aanbrengen op basis van in de
aankondiging, de bekendmaking of de selectieleidraad geformuleerde selectiecriteria, met het
oogmerk om de meest geschikte gegadigden uit te nodigen om een aanbieding te doen of deel
te nemen aan het overleg.

13.2

In de aankondiging, de bekendmaking of de selectieleidraad is aangegeven of en op welke
wijze de selectiecriteria worden toegepast en welke aanvullende bewijsmiddelen de gegadigde
terzake moet indienen.

13.3

In geval van een niet-openbare procedure of een procedure van gunning door
onderhandelingen kan HTM het aantal gegadigden beperken tot een maximum dat lager dan
vijf is, mits voldoende concurrentie gewaarborgd wordt.

14.

COMBINATIES

14.1

Een combinatie mag uit niet meer dan vijf combinanten bestaan, tenzij in de
aanbestedingsstukken anders wordt bepaald.

14.2

Voor wat betreft de in artikel 8 opgenomen uitsluitingsgronden en de in artikel 9 opgenomen
geschiktheidseisen, dient elke afzonderlijke combinant de door HTM verlangde bewijsmiddelen
te leveren.
.

14.3

Elke afzonderlijke combinant dient een verklaring af te geven waarin deze jegens HTM
gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor de eventueel aan de combinatie
te gunnen opdracht. Bij uitvallen van één of meer van de combinanten blijven de overblijvende
combinanten hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de gehele opdracht.

15.

INTRA-CONCERN RELATIES

15.1

Het is aan verschillende tot één concern behorende ondernemingen slechts toegestaan om
één maal als gegadigde of inschrijver, combinant, hoofd- of onderaannemer deel te nemen aan
een aanbesteding, met dien verstande dat het wel toegestaan is dat meerdere ondernemingen
van een concern gezamenlijk in combinatie of als hoofd- en onderaannemer(s) één aanmelding
of inschrijving indienen.

15.2

Indien verschillende tot één concern behorende ondernemingen desalniettemin als zelfstandig
gegadigde of inschrijver, combinant, hoofd- of onderaannemer betrokken zijn bij twee of meer
verschillende aanmeldingen of inschrijvingen, worden de aanmeldingen respectievelijk
inschrijvingen waarbij die ondernemingen betrokken zijn terzijde gelegd.

16.

AANVULLING EN VERIFICATIE VAN BEWIJSMIDDELEN

16.1

HTM kan verlangen dat de gegadigde of inschrijver binnen een door HTM te stellen termijn
ingediende bewijsmiddelen aanvult of toelicht, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel
en transparantiebeginsel. De gegadigde of inschrijver kan aan deze bepaling geen enkel recht
ontlenen, noch kan daaruit enige plicht van HTM worden afgeleid om onjuiste of onvolledige
bewijsmiddelen aan te doen vullen of om daarop nadere toelichting te vragen.
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16.2

De gegadigde of inschrijver is verplicht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te
verlenen aan de verificatie van de door hem ingediende bewijsmiddelen.

16.3

Een ingediend bewijsmiddel dat na verificatie in strijd met de waarheid blijkt, wordt opgevat als
een valse verklaring als bedoeld in artikel 2.87 Aw, tenzij de gegadigde of inschrijver
aannemelijk maakt dat het bewijsmiddel niet werd ingediend met het oogmerk HTM te
misleiden.

17.

INLICHTINGEN

17.1

HTM kan inlichtingen omtrent de aanbesteding aan een individuele ondernemer verstrekken
zonder deze in de nota van inlichtingen op te nemen wanneer openbaarmaking van die
informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van die
ondernemer, mits de geheimhouding op geen enkele wijze de eerlijke mededinging kan
hinderen of vervalsen.

18.

INSCHRIJVING

18.1

Voor het doen van een aanbieding dient het door HTM voorgeschreven inschrijvingsformulier
te worden gebruikt dat, wil de aanbieding geldig zijn, geheel en zonder enig voorbehoud dient
te zijn ingevuld en door een bevoegde vertegenwoordiger dient te zijn ondertekend.

18.2

Indien in een inschrijvingsformulier een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet
overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

19.

INDIENEN VAN VARIANTEN

19.1

Het staat een inschrijver vrij om, naast een besteksconforme aanbieding, een variant in te
dienen wanneer in de aankondiging of de bekendmaking dit expliciet wordt toegestaan. In
geval van een meervoudig onderhandse procedure is indienen van een variant toegestaan
indien dat in de aanbestedingsstukken wordt vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat HTM
voorschrijft dat een variant moet worden ingediend die voldoet aan door HTM te stellen eisen.
De volgende leden van dit artikel zijn niet van toepassing op een dergelijke door HTM
voorgeschreven variant.

19.2

Een variant wordt door HTM alleen in beschouwing genomen, indien deze:
a. betrekking heeft op een wezenlijke wijziging van de in de aanbestedingsstukken
opgenomen eisen en specificaties; en
b. wanneer de aanbestedingsstukken minimumeisen voor varianten bevatten, voldoet
aan die minimumeisen; en
c. aan HTM voldoende vertrouwen geeft in de realiseerbaarheid van de variant en in de
daarmee samenhangende risico’s en bijkomende kosten. Indien HTM in redelijkheid
tot de conclusie komt dat dat vertrouwen er in onvoldoende mate is, wordt de variant
buiten beschouwing gelaten.

19.3

Een variant moet als zodanig worden aangemerkt op het inschrijvingsformulier. De inschrijving
van de variant dient, om voor een beoordeling in aanmerking te komen, de volgende gegevens
te bevatten:
a. een duidelijke omschrijving welke wezenlijke wijziging ten opzichte van de
aanbestedingsstukken aan de orde is; en
b. een onderbouwing waaruit blijkt dat de variant aan de in de aanbestedingsstukken
genoemde minimumeisen voldoet, indien en voor zover daarvan sprake is; en
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c.

een risicoanalyse waaruit blijkt dat de aan de variant klevende risico's zijn onderzocht
en waarin de door de inschrijver te treffen maatregelen zijn gegeven waarmee die
risico's effectief kunnen worden beheerst.

20.

TERMIJN VAN GESTANDDOENING

20.1

De inschrijver doet zijn aanbieding gestand gedurende 90 dagen na de dag, waarop de
aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de aanbestedingsstukken een andere termijn is
gesteld.

20.2

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

21.

GUNNINGSPROCEDURE

21.1

HTM kan besluiten om het gunningscriterium van de laagste prijs of het gunningscriterium van
de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit te hanteren in de volgende
gevallen:
a. Het gaat niet om een Europese aanbesteding (de aanbesteding valt buiten het
toepassingsbereik van deel 3 Aw);
b. Het gaat om een eenduidig beschreven opdracht waarbij prestaties worden gevraagd
die in belangrijke mate gestandaardiseerd zijn;
c. Het gaat om een aanbesteding waarbij er slechts geringe kwaliteitsverschillen tussen
de diverse inschrijvingen zijn te verwachten;
d. Het gaat om een aanbesteding waarbij de opdracht exact kan worden omschreven en
de eisen met betrekking tot de kwaliteit nauwkeurig kunnen worden vastgelegd;
e. Er zijn andere redenen die in de aanbestedingsstukken worden vermeld.

21.2

HTM heeft – zonder schadeplichtig te worden - steeds het recht om de
aanbestedingsprocedure te staken en is ongeacht het stadium waarin de procedure zich
bevindt niet verplicht om de opdracht te gunnen.

21.3

Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking op wie zowel op de dag van de
aanmelding of inschrijving als op de dag van opdrachtverstrekking geen uitsluitingsgrond van
toepassing is en die op beide genoemde dagen voldoen aan de in de aanbestedingsstukken
gestelde geschiktheidseisen.

21.4

Indien HTM in de aanbestedingsstukken een maximaal opdrachtbedrag heeft vastgesteld,
worden de inschrijvingen die boven dat bedrag uitgaan als ongeschikte inschrijvingen
beschouwd in de zin van artikel 3.36 Aw.

21.5

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden of deze iets anders aanbiedt dan
hetgeen op grond van de aanbestedingsstukken behoort te worden gedaan, dan wel
anderszins niet voldoet aan de eisen, gesteld in dit reglement en/of de aanbestedingsstukken,
wordt de inschrijving als een ongeschikte inschrijving beschouwd in de zin van artikel 3.36 Aw.

21.6

Indien twee of meer inschrijvers op grond van het gunningscriterium gelijkelijk voor de gunning
van de opdracht in aanmerking komen, worden, tenzij de aanbestedingsstukken iets anders
bepalen, de betrokken inschrijvers uitgenodigd voor het geven van een presentatie van hun
inschrijving. Vooraf wordt hen meegedeeld welke onderwerpen zij tijdens de presentatie dienen
te behandelen en wordt een beoordelingsmodel verstrekt dat gehanteerd wordt om de
economisch meest voordelige inschrijving te bepalen.
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DEEL III
HET PROPORTIONALITEITSBEGINSEL
22.

ALGEMEEN

22.1

HTM laat zich bij het toepassen van het proportionaliteitsbeginsel mede leiden door
overwegingen met betrekking tot de doelmatigheid van het inkoopbeleid en de inkoopstrategie.

22.2

HTM zal in het algemeen voorrang geven aan haar inkoopstrategie voor zover dit in redelijkheid
mogelijk is.

23.

SPLITSEN EN CLUSTEREN

23.1

HTM zal opdrachten welke worden aanbesteed in het kader van een erkenningsregeling niet
onnodig splitsen.

23.2

HTM zal opdrachten niet splitsen wanneer een dergelijke splitsing geen invloed heeft op de
kansen van het MKB op gunning van een opdracht. HTM kan in voorkomend geval gebruik
maken van de percelenregeling (artikelen 3.9c, 3.15, 3.16 en 3.16a Aw) om de kansen van het
MKB te vergroten.

23.3

HTM zal opdrachten niet splitsen wanneer dit ertoe zou leiden dat het toezicht op de goede
uitvoering van de opdracht en het contractmanagement in aanzienlijke mate complexer
worden.

23.4

HTM kan opdrachten clusteren wanneer dit om bedrijfseconomische redenen doelmatiger is
dan het afzonderlijk in de markt zetten. Daarbij zorgt HTM er voor dat er voldoende
mededinging is, hetgeen geacht wordt het geval te zijn indien er minimaal drie gegadigden voor
het cluster van opdrachten zijn. Mogelijke motieven om te kiezen voor clustering zijn:
a. verlaging van transactiekosten;
b. verlaging van kosten van het contract management;
c. verhoging van efficiëntie;
d. verkrijging van lagere prijzen;
e. andere inkooptechnische redenen.

24.

UITSLUITINGSGRONDEN

24.1

HTM zal passende en doeltreffende maatregelen nemen om te voorkomen dat niet-integere
ondernemers kunnen deelnemen aan een aanbesteding en om fraude, bevoordeling, corruptie
en belangenconflicten tijdens een aanbesteding doeltreffend te voorkomen..

24.2

Wanneer een ondernemer van mening is dat toepassing van een uitsluitingsgrond in zijn situatie
niet proportioneel is, kan hij bezwaar maken bij de Geschillencommissie Aanbesteding.
Wanneer het bezwaar tijdig is ingediend, geeft de Geschillencommissie Aanbesteding haar
advies op een zodanig tijdstip dat het opvolgen van dat advies nog mogelijk is.

25.

GESCHIKTHEIDSEISEN
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25.1

HTM houdt bij het bepalen van de inhoud en het aantal geschiktheidseisen rekening met de
aard en omvang van de opdracht.

25.2

Wanneer HTM geschiktheidseisen stelt die vallen buiten het kader van deel 2 van de
Aanbestedingswet, zullen die eisen proportioneel zijn.
DEEL IV
BELEID TEN AANZIEN VAN ONDERNEMERS

26.

PAST PERFORMANCE

26.1

HTM kan bij het managen van haar contracten gebruik maken van een systeem voor het meten
van geleverde prestaties. Volgens dit systeem krijgt iedere ondernemer die beoordeeld wordt
een bepaalde score, die van tijd tot tijd kan worden bijgesteld. Het systeem wordt beschreven
in de Regeling Past Performance.

26.2

Het systeem voor het meten van geleverde prestaties wordt aan alle betrokken partijen
meegedeeld. Ondernemers die hierom verzoeken, kunnen een mondelinge toelichting op dit
systeem krijgen.

26.3

Wanneer het gaat om een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met
voorafgaande selectie, dan kan HTM besluiten om de scores van de gegadigden volgens het
systeem mee te wegen als selectiecriterium of als gunningscriterium. Het gewicht van dat
criterium zal proportioneel zijn.

26.4

Wanneer het gaat om een aanbesteding waarbij niet vaststaat dat alle gegadigden of
inschrijvers een beoordeling volgens het systeem hebben, krijgen nieuwe gegadigden of
inschrijvers een neutrale score die gelet op de omstandigheden proportioneel is.

27.

VERKLARING VAN TIJDELIJKE UITSLUITING

27.1

HTM kan besluiten om een ondernemer tijdelijk uit te sluiten van deelname aan aanbestedingen
in de volgende gevallen:
a. De ondernemer is in de afgelopen drie jaar in ernstige mate toerekenbaar
tekortgeschoten bij de nakoming van verplichtingen bij de uitvoering van een opdracht
van HTM;
b. De ondernemer heeft op grond van de Regeling Past Performance een in die Regeling
bepaalde slechte score bereikt;
c. De ondernemer heeft zich schuldig gemaakt aan (poging tot) omkoping van
medewerkers of adviseurs van HTM of aan andere oneerlijke praktijken die de vrije
mededinging belemmeren;
d. De ondernemer heeft meerdere keren een inschrijving gedaan welke duidelijk niet
serieus is;
e. De ondernemer heeft in de afgelopen drie jaar het bedrijfsbelang van HTM in ernstige
mate geschaad.

27.2

Het besluit van HTM wordt meegedeeld door het verstrekken van een verklaring van tijdelijke
uitsluiting. In de verklaring wordt de reden van uitsluiting vermeld alsmede de termijn
gedurende welke de ondernemer wordt uitgesloten van deelname aan aanbestedingen van
HTM.
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27.3

De ondernemer die een verklaring van tijdelijke uitsluiting heeft ontvangen, kan binnen vier
weken bezwaar aanhangig maken bij de Geschillencommissie Aanbesteding.
DEEL V
KLACHTEN EN BEZWAREN

28.

DE GESCHILLENCOMMISSIE AANBESTEDING

28.1

HTM heeft een Geschillencommissie Aanbesteding die adviezen geeft naar aanleiding van
klachten en bezwaren die door ondernemers in het kader van een aanbesteding worden
ingediend.

28.2

In de Geschillencommissie Aanbesteding nemen zitting een bedrijfsjurist, een inkoper en een
materiedeskundige. De laatstgenoemde wordt ad hoc aangesteld op basis van de inhoud van
de opdracht waarover de Geschillencommissie Aanbesteding een advies moet geven.

28.3

Adviezen van de Geschillencommissie Aanbesteding worden zoveel mogelijk in consensus
opgesteld, maar in voorkomend geval kan een beslissing genomen worden met meerderheid
van stemmen, waarbij onthouding niet toegestaan is.

28.4

Klachten kunnen worden ingediend naar aanleiding van alle aspecten van een door HTM
gepubliceerde aanbesteding, gedurende alle fasen van de aanbesteding tot vier weken na het
tijdstip van definitieve gunning van de opdracht. Wordt de aanbesteding afgebroken zonder
definitieve gunning, dan kunnen klachten worden ingediend tot vier weken na de datum waarop
het staken van de procedure door HTM is bekend gemaakt.

28.5

Bezwaren tegen beslissingen van HTM die een ondernemer rechtstreeks raken kunnen worden
ingediend binnen vier weken na de datum waarop de beslissing is meegedeeld of bekend
geworden.

28.6

Klachten over het aanbestedingsbeleid van HTM worden niet in behandeling genomen.
Hetzelfde geldt voor bezwaren tegen beslissingen die niet rechtstreeks de positie van de
bezwaarmaker beïnvloeden. De klager of bezwaarmaker krijgt hiervan een schriftelijke
mededeling.

28.7

Een klacht of bezwaar wordt ingediend door middel van een rechtsgeldig ondertekende
aangetekende brief. De brief moet een duidelijke omschrijving van de feiten bevatten en een
motivering van de klacht of het bezwaar. Ongemotiveerde klachten of bezwaren worden niet
in behandeling genomen. De klager of bezwaarmaker krijgt hiervan een schriftelijke
mededeling.

28.8

De Geschillencommissie Aanbesteding nodigt de klager of bezwaarmaker uit voor een
hoorzitting. De hoorzitting is niet openbaar. De klager of bezwaarmaker ontvangt een kort
verslag van de hoorzitting.

28.9

Binnen twee weken na de datum van de hoorzitting krijgt de klager/bezwaarmaker een
schriftelijk advies van de Geschillencommissie Aanbesteding over zijn klacht/bezwaar. De
Geschillencommissie Aanbesteding maakt haar advies intern bekend bij de directie van HTM
en de personen voor wie kennisname van de uitspraak van belang is. De uitspraak is niet
bindend, maar de Geschillencommissie Aanbesteding kan in voorkomend geval HTM in haar
advies dringend aanbevelen een bepaalde gedragslijn te volgen.
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28.10

Uitspraken van de Geschillencommissie Aanbesteding over klachten en bezwaren van
ondernemers kunnen, na te zijn geanonimiseerd, geplaatst worden op de website van HTM.

28.11

Het adres van de Geschillencommissie Aanbesteding is:
HTM Personenvervoer N.V.
Geschillencommissie Aanbesteding, t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 28503
2502 KM Den Haag

DEEL VI
OVERIGE BEPALINGEN
29.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

29.1

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

29.2

Een geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat is ontstaan naar
aanleiding van een aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is, wordt
beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

30.

SLOTBEPALINGEN

30.1

Gegadigden of inschrijvers zorgen ervoor dat niet in enigerlei vorm geld, goederen of diensten
aan personeel van HTM of door HTM ingeschakelde ondernemers wordt aangeboden of
verstrekt. Zij zijn verplicht elke vorm van uitlokking daartoe onverwijld aan de directie van HTM
te melden.

30.2

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.

30.3

Overtreding van de in de vorige leden genoemde bepalingen kan leiden tot tijdelijke uitsluiting
bij aanbestedingen.

30.4

Dit reglement kan worden aangehaald als "Aanbestedingsreglement HTM Personenvervoer
N.V. 2018".
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