Opnieuw aanbesteden?
Wezenlijke wijzigingen bij
Europese aanbestedingen
Wijzigt de opdracht(nemer) tijdens de
uitvoering?
JA

NEE

Er is géén sprake van een
wezenlijke wijziging. De
opdracht hoeft niet opnieuw
aanbesteed te worden

Wijzigen de voorwaarden van het geheel
van afspraken met de leverancier?
JA

NEE

Wijzigt daardoor de kring van
belangstellenden of gegadigden, of zou
de wijziging een andere winnaar hebben
kunnen opleveren?
JA

Wijzigt de overheidsopdracht tijdens
de uitvoering? Dit kan alleen na een
nieuwe aanbestedingsprocedure, tenzij
een uitzondering van toepassing is.
Via het doorlopen van onderstaand stroom
schema kan gecontroleerd worden of de
uitzonderingen van toepassing zijn.

Doet de wijziging het economische
evenwicht onvoorzien veranderen ten
gunste van de opdrachtnemer?

NEE

Is de stijging van de waarde van op
dracht kleiner dan 10% (L en D) of 15%
(W) van de oorspronkelijke waarde;
én ligt de waarde van stijging onder
de toepasselijke drempelwaarde;
én is de algemene aard van de
opdracht ongewijzigd?
N.B. Een voorbeeld van een wijziging
van algemene aard is een wijziging van
levering naar werk
NEE

JA

NEE

Is er sprake van een aanzienlijke
verruiming van de overheidsopdracht?
JA

NEE

Is er een nieuwe opdrachtnemer?

JA

Is er in de oorspronkelijke opdracht een
herzieningsclausule opgenomen? [1]
NEE

JA

Is er een noodzakelijke aanvulling op de
levering, werk of dienst? [2]
NEE

LET OP: BIJ GÉÉN WEZENLIJKE
WIJZIGING, AANKONDIGING VAN
DE WIJZIGING VIA TENDERNED.

JA

Is de behoefte aan wijziging ontstaan
door het optreden van onvoorziene
omstandigheden? [3]
NEE

LET OP: BIJ GÉÉN WEZENLIJKE
WIJZIGING, AANKONDIGING VAN
DE WIJZIGING VIA TENDERNED.

JA
JA

NEE

Is hiervoor in de oorspronkelijke opdracht
een herzieningsclausule opgenomen? [1]
NEE

JA

Is dit het gevolg van een interne
herstructurering of faillissement?
NEE

JA

Voldoet de nieuwe aanbieder aan de
oorspronkelijk gestelde geschiktheids
eisen?
NEE

Er is wél sprake van een wezenlijke
wijziging. De opdracht dient opnieuw
aanbesteed te worden.

JA

Er is géén sprake van een wezenlijke
wijziging. De opdracht hoeft niet
opnieuw aanbesteed te worden

[1]
Clausules dienen duidelijk, nauwkeurig
en ondubbelzinning te zijn, en:
a. de aard en omvang van de mogelijke
wijzigingen of opties te omschrijven.
b. de voorwaarden te omschrijven waar
onder deze kunnen worden gebruikt, en
c. niet te voorzien in wijzigingen of opties
die de algemene aard van de opdracht
kunnen veranderen
[2]
a. Deze aanvullende werken,
leveringen of diensten dienen
noodzakelijk te zijn, en
b. niet in de oorspronkelijke aanbestedings-
stukken te zijn opgenomen, en
c. een verandering van opdrachtnemer is
onmogelijk om economische of
technische redenen en zou tot
aanzienlijk ongemak of kostenstijging
van de aanbestedende dienst leiden,
en
d. verhoging van de prijs 50% van de
waarde van de oorspronkelijke
opdracht per wijziging. Cumulatief
mogen de wijzigingen wel hoger zijn
dan 50%.
[3]
Deze behoefte aan wijziging dient het
gevolg te zijn van omstandigheden die een
zorgvuldige aanbestedende dienst niet
kon voorzien, waarbij de algemene aard
van de opdracht niet dient te wijzigen
en verhoging van de prijs 50% van de
waarde van de oorspronkelijke opdracht.
L = Leveringen
D = Diensten
W = Werken
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