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Onderwerp Bezwaar gunningsbesluit aanbesteding duurzame electricitett 

Van Essent 

Tevens per e-mail gestuurd aan: s.visser@eneraie-makelaar.com 

Geacht College, geachte Raad, 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw Gunningsbesiissing met als 
kenmerk Aanbesteding/Besteknummer S74121443 van 1 juni 2011. Het betreft 
de inkoop van "duurzame" elektriciteit t.b.v, ca. 5 400 
eiektrlctteitsaansluitlocaties van 14 Gemeenten voor de jaren 2013 t /m 2015, 

Essent verzoekt u hierbij de geldigheid van dit besluit in te trekken althans 
nader te motiveren. Met name op basis van de onderstaande onderdelen kan 
Essent zich niet met dit besluit verenigen. 

Aanbesteding selectiefase 
Primair stelt u zich op het standpunt dat de winnende inschrijver haar 
technische bekwaamheid (conform art. 49 Bao) heeft aangetoond in de 
selectiefase van de onderhavige aanbesteding. De winnende inschrijver kan 
naar de mening van Essent echter niet (zelfstandig) hebben voldaan aan deze 
ervaringseis. Het betreft hier het uitvoeren van een tweetal opdrachten waarbij 
een minimaal aantal aansluitingen van minimaal 3500 moet zijn gerealiseerd in 
de afgelopen 2 jaar. Wij verzoeken u ons nader te informeren welke referenties 
de winnende inschrijver hier heeft opgegeven. 

Discriminerend aunninascriterium 
Subsidiair stelt Essent zich op het standpunt dat de bestekseis met betrekking 
tot Social return on investment O'SRGT') discriminerend werkt ten aanzien van 
kandidaat inschrijvers buiten de Twentse regio. Zoals gesteld in de 
aanbestedingsdocumentatie zullen de gemeenten zich inspannen de 
aanlevering van kandidaten te bevorderen. Tevens ondersteunen de afdelingen 
Sociale Zaken van de deelnemende gemeenten de inschrijver bij het realiseren 
van Social Return. Mede omdat het voor bedrijven buiten de regio minder 
eenvoudig is om aan deze eis te voldoen, verzoeken wij u om een nadere 
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toelichting geven over de wijze waarop de winnende inschrijver voldoet aan 
deze eis. Ingeval de winnende inschrijver de gevraagde verklaring van bijlage 
14 heeft ondertekend, kan naar de mening van Essent nog geen sprake zijn 
van een besteksconforme aanbieding aangezien de verplichting nog 
(vrijblijvend) kan worden ingevuld binnen twee maanden nadat deze is 
ontstaan. 

Gezien het bovenstaande, wijst Essent er nadrukkelijk op dat wat haar betreft 
de motivering van de aanbestedende dienst te summier is geweest om te 
spreken van een voorlopige gunningsbeslissing waardoor de zogenaamde 
Alcatel-termijn is aangevangen. 

Essent behoudt zich dan ook nadrukkelijk alle rechten voor. 

Hoogachtend, 

Jochem Berns 


