
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  2 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Hans van den Berg, Openbare werken  

Onderwerp:  Aanbesteding gemaalrenovatiebestek met EMVI-criterium 

 

1. Aanleiding 

Eind oktober heeft de aanbesteding van bestek OW1204 voor het renoveren van ruim 300 

drukriool(gemaal)units plaatsgevonden. Gunningscriterium was niet zoals gebruikelijk de 

laagste prijs, maar de economisch meest gunstige inschrijving (emvi). De achtergronden van 

deze manier van gunnen op waarde worden in deze memo beschreven. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Gunnen op waarde/emvi 

In de civiele wereld worden (RAW) bestekken, waarin heldere resultaatsverplichtingen met 

kwaliteitseisen staan, veelal gegund op laagste prijs. In gevallen waar de aanbesteder ook 

andere criteria dan prijs mee wil laten wegen kan hij er voor kiezen te gunnen op basis van 

emvi, de economisch meest voordelige inschrijving. Bij andere criteria kan men denken aan 

bijvoorbeeld kwaliteit, gebruikskosten, duurzaamheid, projectmanagement, bekwaamheden 

van de inschrijver enzovoort. Emvi is dus geen aanbestedingsvorm, enkel een gunnings-

criterium. Het kan dus worden toegepast bij de verschillende aanbestedingsvormen. 

 

De gekozen criteria moeten objectief, transparant en proportioneel zijn en de aanbesteder 

moet ze zorgvuldig toepassen. Ook doet de aanbesteder er goed aan vooraf aan te geven hoe 

men beoordeelt en waardeert. Op deze manier speelt niet alleen de prijs een rol bij de keuze 

van de aannemer, maar ook een (gewogen) invloed van de overige criteria. Prijs blijft in alle 

gevallen de belangrijkste factor. Bij gunnen op waarde (wat in het geval van bestek OW1204 is 

toegepast) worden de overige criteria vertaald naar een bonus/malus, een fictieve korting of 

fictieve opslag. 
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Emvi bij bestek gemaalrenovaties 

Het renoveren of opnieuw bouwen van elektromechanische pompinstallaties is een werk van  

relatief specialistische aard. Omdat niet alleen het functioneren van de unit op zich van belang 

is, maar ook het functioneren in het samenspel met andere units in de rioolstrengen belangrijk 

is, is het erg zinvol expertise van de marktpartijen in het detailontwerp te betrekken. Door slim 

te ontwerpen en te rekenen kan de kwaliteit en duurzaamheid van het werk op een zo hoog 

mogelijk niveau komen. 

 

Om dat te bereiken is voor dit werk gekozen voor een aanbesteding met EMVI als gunnings-

criterium. Er is een vraagspecificatie opgesteld waarin de inschrijver werd gevraagd een plan 

van aanpak op te stellen waarin wordt ingegaan op verschillende criteria: 

1. algemene indruk inschrijving en plan van aanpak 

2. kwaliteit (materiaalkeuze en garanties) 

3. project- en procesorganisatie (teamsamenstelling, communicatieplan, acceptatieplan, 

goedkeuringsplan) 

4. duurzaamheid (in relatie tot het werk) 

5. berekeningen ten behoeve van pompkeuzen 

6. planning 

7. en uiteraard de prijs 

 

De ingekomen plannen van aanpak zijn door vijf personen onafhankelijk van elkaar en 

onafhankelijk van de prijsstelling beoordeeld. Daarbij is rekening gehouden met een aantal 

aspecten die in de vraagspecificaties stonden weergegeven op het gebied van garanties, 

duurzame werking en doorlooptijd van de uitvoering.  

 

Er is gekozen voor gunnen op waarde; goed scoren betekent daarbij een fictieve korting op de 

inschrijfprijs. De volgende waardeverdeling is gehanteerd: 

1 algemene indruk   : maximaal € 30.000 fictieve korting 

2 kwaliteit    : maximaal € 60.000 fictieve korting 

3 project/procesorganisatie : maximaal € 60.000 fictieve korting 

4 duurzaamheid   : maximaal € 30.000 fictieve korting 

5 berekeningen   : maximaal € 60.000 fictieve korting 

6 planning    : maximaal € 60.000 fictieve korting 

 

Maximaal was dus € 300.000 aan fictieve korting te behalen, waarbij per aspect de volgende 

verdeling is gehanteerd: 

Beste score : 100% van de maximale fictieve korting per aspect 

Nr. 2  :   50 % 

Nr. 3  :   25 % 

Nr. 4  :   10 % 

Rest  :     0 %  

 

Bij de beoordeling is dus geen relatieve methode gebruikt, er is dus geen onderling relatie 

tussen de inschrijvingen op de verschillende criteria. Er is enkel gerangschikt naar kwaliteit, 

van de beste tot de minst goede. Op basis van de aanneemsomraming was de 

wegingsverhouding prijs versus overige criteria dus maximaal ongeveer 75% / 25% en de 

rangschikkingsmethode past hier goed bij.  
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Aanbestedingsresultaat 

 
        

  De Nooij Dusseldorp FMH Modderkolk 

          

          

Inschrijving volledig en correct ja ja nee ja 

Inschrijfsom  €      1.052.000,00   €       978.000,00     €      1.080.763,00  

Fictieve korting toegekend aan PVA  €         300.000,00   €       150.000,00     €           75.000,00  

Beoordeelde fictieve 
aanneemsom  €         752.000,00   €       828.000,00     €      1.005.763,00  

 

 

Het toeval wilde dat de vijfde gegadigde (Limitec BV) ten tijde van de aanbesteding werd over-

genomen door Dusseldorp Rioolservice BV. Daarom zag Limitec af van inschrijving. De 

inschrijving van FMH Pompservice uit Holten was incompleet en daarmee ongeldig. 

 

Verder bleek er tussen de vijf beoordelaars weinig discussie over het eindresultaat bij de 

vergelijking van de individuele beoordelingen. De uiteindelijke totaalscores geven daarom een 

vrij consistent beeld, waarbij opvalt dat de nummer één op alle aspecten maximaal scoorde. 

Overigens gold dat ook voor de nummer twee en drie en dat is vrij opmerkelijk. 

 

Aanbestedingswet 2013 

In de nieuwe aanbestedingswet, die naar verwachting in april 2013 van kracht wordt, zal het 

EMVI gunningscriterium de standaard worden. Het is dan emvi, tenzij daar gemotiveerd van 

afgeweken wordt en laagste prijs weer als gunningscriterium wordt gehanteerd bij de 

aanbesteding.  

 

De verwachting is dat het gros van de werken die zijn vervat in een RAW bestek met 

tekeningen ook na het invoeren van de nieuwe aanbestedingswet in de regel zullen worden 

gegund op laagste prijs. Andere vaak genoemde criteria als productkwaliteit, milieukenmerken, 

technische waarde, gebruiks-/beheerkosten, data en termijnen liggen namelijk vast in de RAW 

systematiek en het ontwerp. Bij speciale criteria en dus bij ‘speciale’ werken en diensten lijkt 

EMVI als gunningscriterium wel zinvol hanteerbaar. 

 

Voor komende aanbestedingen waarbij EMVI het gunningscriterium zal zijn ligt het voor de 

hand voor het betreffende werk (dienst/levering)  een voorstel op papier te zetten voor de toe 

te passen criteria, de manier van gunnen (gunningsleidraad) en beoordelen (beoordelings-

protocol). In dat protocol kan ook de portefeuillehouder of de werkgroep aanbestedingen/sroi 

een rol toebedeeld krijgen bij de beoordeling. 

 

De omgang met EMVI wordt in combinatie met een algemeen toepasbaar keuzemodel voor 

aanbestedingen verder uitgewerkt door OW. 

3. Conclusie 

 De aanbestedingsprocedure met EMVI is in dit geval op een juiste manier uitgevoerd 

volgens de landelijk geldende regels en aanbevelingen, er is gegund op waarde en er is 

geen relatieve beoordeling uitgevoerd 

 EMVI en gunnen op waarde zal door het in werking treden van de Aanbestedingswet 2013 

meer gemeengoed gaan worden 

 EMVI wordt verder uitgewerkt en opgenomen in een algemeen te gebruiken keuzemodel 

voor aanbestedingen 

 De keuze voor EMVI dient al in de projectverkenningsfase te worden overwogen 

 Bij komende EMVI aanbestedingen wordt de portefeuillehouder en/of de werkgroep 

aanbestedingen/sroi in een vroeg stadium betrokken.  


