Checklist oneerlijke
concurrentie bij
aanbestedingen
Voor wie is deze checklist?
Werkt u bij de overheid en bent u betrokken bij aanbestedingen?
Dan geeft deze checklist u relevante informatie. De checklist helpt u
om te herkennen wanneer bedrijven oneerlijk met elkaar concurreren

Hoe kunt u de kans
op kartelvorming
verkleinen?

tijdens een aanbesteding. Bedrijven kunnen over uw aanbesteding met

Bent u bezig met de voorbereiding of

Waarom is kartelvorming nadelig?

uitvoering van een aanbesteding? Dan

Door kartelvorming concurreren bedrijven minder rondom uw aanbesteding.

kunt op de volgende manieren de kans

Daardoor betaalt u misschien teveel of krijgt u niet de beste kwaliteit.

op kartelvorming verkleinen.

De toezichthouder Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) treedt op tegen

elkaar afspraken maken of informatie uitwisselen. Dit gedrag heet
kartelvorming of bid rigging en is vanaf 1 september 2017 verboden.

bedrijven die de concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen. De FTAC

Zorg dat u...
... deze checklist geeft aan uw collega’s
die betrokken zijn bij aanbestedingen of
inkoop;
... offertes, documenten en informatie
over aanbestedingen bewaart en
informatie van nieuwe aanbestedingen
hiermee vergelijkt;

kan bedrijven hiervoor bestraffen met boetes tot 10 % van de jaaromzet.

!

U loopt risico’s als u een informatiebijeenkomst organiseert over de
aanbesteding. Andere bedrijven kunnen zien wie de concurrenten
zijn en daarmee afspreken. Waar mogelijk kunt u beter iedere partij
onafhankelijk van elkaar schriftelijk informatie geven.

Hoe herkent u kartelvorming?
U kunt bij de aanbesteding letten op:

... zich informeert over een verwachte
prijs voor de opdracht en de bedrijven

verdacht gedrag van bedrijven;

die de opdracht kunnen uitvoeren;
...de aanbesteding ook openstelt voor

verdachte uitspraken van bedrijven;

kleinere bedrijven, door bijvoorbeeld
een grote opdracht te splitsen in

verdachte details in offertes;

kleinere opdrachten;
... na het geven van nadere informatie

verdachte patronen in vergelijking met andere aanbestedingen.

aan een bedrijf, u ook de andere
bedrijven deze informatie geeft;
... geen gevoelige informatie geeft,

Op de achterzijde vindt u voorbeelden hiervan.

zoals de geraamde waarde of de
namen van de andere geïnteresseerde
bedrijven. Tenzij deze informatie strikt
noodzakelijk is.



Herkent u punten uit deze checklist?
Neem dan gerust contact op met de FTAC.

Wat zijn verdachte details
in offertes?
Let op bij offertes of documenten...

... van verschillende bedrijven met dezelfde vormgeving,
dezelfde (spel)fouten, of gedrukt op hetzelfde papier;
... die onaantrekkelijk kort zijn, met alleen de
hoogstnoodzakelijke informatie;
... met zeer onaantrekkelijke voorwaarden ten opzichte van

Wat is verdacht gedrag
van bedrijven?
Bijvoorbeeld: een bedrijf...

... dient tegelijk met zijn eigen offerte ook die van één of
meer concurrenten in;
... maakt met andere bedrijven gebruik van hetzelfde
adviesbureau bij de inschrijving;
... accepteert uw gunning niet, maar werkt als

de ander offertes;
... waarin een groot deel van de opdracht uitbesteed is aan
concurrenten;
... die verwijzen naar of vergelijken met de prijs van
concurrenten;
... waarvan de prijzen nauwelijks verschillen;
... waarvan de lage prijs, in vergelijking me t de andere
offertes, niet te verklaren is.

onderaannemer van de nieuwe winnaar;

Wat zijn verdachte patronen
in vergelijking met andere
aanbestedingen?

... weigert zonder duidelijke reden om een offerte in te
dienen;
... zou zelfstandig de opdracht kunnen uitvoeren, maar
brengt een offerte uit samen met een of meer andere
bedrijven;
... houdt voor de inschrijfdatum besprekingen met
concurrenten, of concurrenten worden vaak samen
gezien.

Let op, wanneer...

... de geoffreerde prijzen ineens onverklaarbaar veel hoger
zijn;
... u geen offerte krijgt van een bedrijf, terwijl dat u wel had
verwacht;
... u minder offertes ontvangt dan u had verwacht;
... een bedrijf regelmatig een offerte indient, maar de

Wat zijn verdachte
uitspraken van bedrijven?
Bijvoorbeeld: een bedrijf...

... heeft contact gehad met zijn concurrenten over de
aanbesteding;
... spreekt over richtlijnen of vastgestelde prijzen van de

aanbesteding nooit wint;
... de overige offertes ongunstig zijn wanneer een bepaald
bedrijf meedoet;
... u een opvallend patroon ziet, bijvoorbeeld wanneer om
en om het ene bedrijf, dan weer het andere bedrijf de
aanbesteding gegund krijgt.

branchevereniging, sectorprijzen of referentieprijzen en/of
standaardvoorwaarden;
... brengt geen offerte uit omdat ze “in deze buurt niet actief
zijn”;
... zegt dat een concurrent “aan de beurt” is om de opdracht
te krijgen;
... zegt dat een concurrent geen bod aan u had mogen
uitbrengen.

Meer informatie over concurrentie bij aanbestedingen kunt
u vinden op onze webpagina www.ftac.cw/aanbestedingen.
Hier vindt u ook concrete voorbeelden van kartelvorming of

bid rigging.
Mocht u vragen hebben over deze checklist of wilt u meer
uitleg? Of signaleert u dat bedrijven mogelijk oneerlijk met
elkaar concurreren? Neem dan contact op met de FTAC.

Fair Trade Authority Curaçao
bezoekadres: Pietermaai 6
telefoon:

+5999 461 0067

email:

info@ftac.cw

website:

www.ftac.cw

Deze checklist is een uitgave van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). De FTAC houdt toezicht op de regels van de Landsverordening inzake concurrentie.
Deze checklist geeft algemene informatie voor voorlichtingsdoeleinden. Aan de gegeven informatie kan geen rechten worden ontleend. Augustus 2018.

