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Onderwerp

Opdrachtverstrekki ng aanleg Multimodale Term inal Weert-Cranendonck

Voorstel

Opdracht verstrekken aan Van der Zanden voor de aanleg van de Multimodale Terminal
Weert-Cranendonck.

Inleiding

Voor de aanleg van de Multimodale Terminal Weert-Cranendonck zijn op 21 november
2015 vier partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen.
Door Van der Zanden Aannemingsbedrijf uit Moergestel is de economisch meest
voordelige inschrijving gedaan. Deze inschrijving heeft op 15 december 2015 geleid tot
een voorlopige gunning aan Van der Zanden en een afwijzing van de overige inschrijvers.
Op 27 januari 2016 heeft de gemeenteraad het voor uitvoering van het project benodigde
krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden waarvoor Van der Zanden heeft
ingeschreven maken hiervan deel uit.

Beoogd effect/doel

Uw college is bevoegd voor het geven van opdrachten met een waarde boven een bedrag
van € 200.000,-.
Middels bijgevoegd schrijven geeft u opdracht aan Van der Zanden voor het uitvoeren van
de geoffreerde werkzaamheden.
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Afdel¡ng

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Projectontwikkeling

Dolders, Mathieu

A.F. (Frans) van Eersel
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Opdrachtbrief aan Van der Zanden Aannemingsbedrijf Moergestel

Overleg gevoerd met

Intern:

Peter Kuppens, planeconoom afdeling projectontwikkeling.

Extern:

Vogels Bouwmanagement Tilburg

Bijlagen

Opdrachtbrief aan Van der Zanden Aannemingsbedrijf Moergestel
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Van der Zanden Aannemingsbedrijf
Dhr. M.A.l. van der Zanden
Postbus 52
5066 ZH MOERGESTEL

weert, '0 4 FEB. 20,16

Onderwerp
Uw kenmerk

Definitieve gunning aanleg Multimodale Terminal De Kempen Weert
Besteknr. W1435

{

Geachte heer van der Zanden,

Hierbij verlenen wij u opdracht voor de aanleg van de Multimodale Terminal Weert-
Cranendonck ten bedrage van € 1.486.690,- exclusief BTW. De opdracht wordt verleend
onder de voorwaarden conform onze offerteaanvraag en de door u uitgebrachte offerte,
waarbij onze ofterteaanvraag leidend is. De door u in rekening te brengen kosten dienen
te worden gefactureerd onder vermelding van Multimodale Terminal Weert-
Cranendonck/afdel i ng Projectontwi kkel i ng.

Op deze opdracht zijn de "algemene inkoopvoorwaarden voor goederen en/of diensten van
de Gemeente Weert" van toepassing die u bij het offerteverzoek reeds ter hand zijn
gesteld.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de heer M. Dolders van de
afdeling Projectontwikkeling. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 5286.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaa
gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter: www.twitter. co m/gemeenteweert
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