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Voorstel

1.
2.

Instemmen met bijgevoegd gunningsadvies waarbij de opdracht (voorlopig) wordt
gegund aan Sinvest Management BV met inachtneming van de bezwaar termijn
van 20 dagen.
Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren de overeenkomst af te sluiten met
de voorgestelde contractpartij, zodra de gunning definitief is.

Inleiding
In het kader van de bestuursopdracht'samenwerken en Uitbesteden'deelopdracht
'Toezicht openbare ruimte', heeft de raad op 25 november 2015 gekozen voor model 1
(voortzetting van de huidige werkwijze). Onderdeel van dit besluit is de opdracht om de
externe inhuur van Boa capaciteit, opnieuw aan te besteden.
Het aanbestedingstraject is begeleid door Combined Business Power (CBp), de
inkoopadviseur van de gemeente Weert. Nieuwe aanbestedingsregels maakte een
Europese aanbesteding noodzakelijk.
De aanbesteding is op 16 juni 2016 aangekondigd en gepubliceerd. Vijf marktpartijen
hadden belangstelling, uiteindelijk besloten twee partijen, Trigion Services BV en Sinvest
Management BV, daadwerkelijk in te schrijven.
Beoogd effect/doel
Op 1 januari 2017 een nieuwe overeenkomst te hebben, met een externe marktpartij,
voor de levering van Boa capaciteit aan de gemeente Weert.
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Argumenten

1.

De aanbieding van Sinvest Management BV is de economisch meest voordeligste
inschrijving (EMVI).

In het aanbestedingsdocument is aangegeven dat gunning, indien de inschrijver
voldoet aan de inschrijfuereisten, geschiedt op basis van EMVI.
Om maximale transparantie in de beoordeling te verkrijgen is deze in twee fases
uitgevoerd, te weten:
Kwalitatieve beoordeling;
1.

2.

Financiële beoordeling.

1. Kwalitatieve beoordeling:
De kwaliteit is beoordeeld aan de hand van een opgave waarin de inschrijvers op
twee onderwerpen (flexibiliteit en advisering) diende te beschrijven op welke wijze
ze de gemeente Weert zouden gaan ondersteunen. De gezamenlijke beoordeling

Ad.

van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 september 2016 en is
door onderstaand team uitgevoerd:

Gerard van der Hoeven
Hugo Janssen
Willie Konings
Procesbegeleider:
Arjen Vossen, CBP

De kwalitatieve beoordeling valt uit in het voordeel van Sinvest vanwege:
- De snelle levertijd van aanvullende capaciteit (Sinvest: binnen 2 dagen;
Trigion binnen 5 dagen).

-

Korte lijnen (Sinvest directie is 24/7 benaderbaar; Trigion biedt 4
telefoonnummers om contact te zoeken).
Directe aansturing Boa's (Sinvest: door de directie; Trigion: door
klantmanager en/of teamleider waarbij de rolverdeling niet helder is).
Inzet kennis en kunde (Sinvest: inbreng in overleggen wordt direct
gekoppeld aan inzet Boa's; Trigion: onduidelijk op welke wijze dit wordt
gekoppeld aan de inzet van de Boa's).

Ad. 2. Financiêle beoordeling:
De prijs is beoordeeld aan de hand van de fictieve totaalprijs voor de maximale

duur van de overeenkomst: 3 jaar inhuur met verlengingsmogelijkheid van 3 x 2
jaar. Deze beoordeling is los van de kwalitatieve beoordeling uitgevoerd.

2.

De definitieve overeenkomst wordt pas gesloten na afloop van de bezwaartermijn

Definitieve gunning zal niet eerder plaatsvinden dan na afloop van de
bezwaaftermijn van 20 kalenderdagen en beoordeling van de gevraagde
bewijsmiddelen. Daarna kan de overeenkomst worden afgesloten met de
voorgestelde contract partij.

Kanttekeningen
De gunning aan Sinvest Management BV wordt pas definitief na een termijn van 20 dagen.
Binnen deze termijn kunnen hiertegen bezwaren worden ingediend.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De (voorlopige) gunning aan Sinvest vindt plaats voor een periode van 3 jaar, met 3x een
verlengingsmogelijkheid van 2 jaar. Fictief gaan we dus uit van een periode van 9 jaar.
Hier staat een inschrijvingsbedrag van € !.477.335,24 tegenover.
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jaar: C L.477.335,24 gedeeld door 9 = € 164.148,36
Van dit bedrag wordt jaarlijks circa € 45.000,= doorbelast aan de winkeliersvereniging
Muntcomplex (via MVGM Winkelmanagement). Dit vanwege inzet Boa capaciteit in de
Munt (op verzoek van de winkeliers bieden we dit aan).
Resteert voor de gemeente Weert een jaarlast van € 119.148,36.
Per

In de begroting 2OL7 e.v. is een bedrag opgenomen van € 132.752,=.
We blijven dus binnen de begroting met deze aanbesteding.
Een definitieve gunning aan Sinvest BV heeft geen consequenties voor de raming in de
meerjarenbegroting. Een eventuele bezuiniging op de werkelijke kosten is mede
afhankelijk van de mate waarin gebruik zal worden gemaakt van de flexibele inzet van

Boa's.

Uitvoering/evaluatie
Het contract wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar (gerekend vanaf 1 januari
2oL7). Er is daarna een mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar. Een verlenging mag
maximaal 3x worden toegepast. Een maximale contractduur van 9 jaar is dus mogelijk,
voordat er opnieuw moet worden aanbesteed.

Communicatie/ participatie
De resultaten van de aanbesteding zullen door CBP digitaal, via Aanbestedingskalender.nl,
worden gepubliceerd.
Tevens wordt voorgesteld het B&W besluit te plaatsen op de TILS lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:
Financiën: John Camp
WH: Willie Konings & Hugo Janssen
Extern
CBP: Arjen Vossen & Erik Verhagen

Bijlagen
B&W besluit'aanbestedingsdocument' d.d. 6 juni 2016
Afwijzingsbrief aan Trigion Services BV d.d. 28 september 2016
Gunningsbrief aan Sinvest Management BV d.d. 28 september 2016
Gunningsadvies Europese Openbare Aanbesteding inhuur Boa's
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BOA'S
lnleiding:
Voor de inhuur van BOA capaciteit voor de duur van 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid
van 3 x 2 jaar is een Europees openbare aanbestedingsprocedure opgestart.
Om te komen tot de selectie van een leverancier zijn de volgende stappen gezet:
1.
OpstellenaanbestedingsdocumentconformAanbestedingswet;
2.
Publicatie van het aanbestedingsdocument;
3.
Beantwoording nota van inlichtingen;

4.
5.
6.

Aanbesteding;
Controle ingediende stukken;
Beoordeling aangeboden inschrijvingen op economisch meest voordeligste
ínschrijving (EMVI).

Dit gunningadvies zal achtereenvolgens ingaan op de procedure, de offertevergelijking,
resultaten en uiteindelijk resulteren in een concreet gunningadvies.

Procedure:
Op 16 juni 2016 is het aanbestedingsdocument gepubliceerd op www.tenderned.nl en op
www.aanbestedi nqskalender. nl.

Tot24juni 2016 waren de geïnteresseerde partijen in de gelegenheid om schriftelijk vragen te
stellen voor de eerste nota van inlichtingen. Op 30 juni 2016 is de eerste nota van inlichtingen
gepubliceerd op www.aanbestedinqskalender.nl. Tot I juli 2016 waren de geïnteresseerde
partijen in de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen voor de tweede nota van inlichtingen.

Op 15 juli 2016 is de eerste nota van

inlichtingen gepubliceerd

op

www.aanbestedinoskalender.nl. Op 29 augustus 2016 om 1 1 :00 uur sloot de mogelijkheid tot
inschrijving. Op 6 september zijn de inschrijvingen plenair beoordeeld.

lnschrijvingen en offertevergelijking

:

Door de volgende bedrijven is een aanbieding ingediend:

Naam insch
Sinvest Management BV
Trigion Services BV

Adres
Bellweq 19,6101 XA, Echt
Karel Doormanweg 4,3115 JD, Schiedam

ln het aanbestedingsdocument is aangegeven dat gunning, indien de inschrijver voldoet aan
de inschrijfvereisten, geschiedt op basis van EMVI.
Beoordeling inschrijvingen

:

Om maximale transparantie in de beoordeling te verkrijgen is deze in twee fases uitgevoerd,
te weten:

1.
2.

Kwalitatieve beoordeling;
Financiële beoordeling.

1

.Kwalitatieve beoordeling:

De kwaliteit is beoordeeld aan de hand van een opgave waarin de inschrijvers op twee
onderwerpen in dienden te gaan. De gezamenlijke beoordeling van de inschrijvingen heeft
plaatsgevonden op dinsdag 6 september 2016 en is door het onderstaande team uitgevoerd:
Gerard van der Hoeven
Hugo Janssen
Willie Konings
Procesbegeleider:
Arjen Vossen, CBP

-

De kwalitatieve beoordeling ziet er als volgt uit:
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2. Financiële beoordeling:
De prijs is beoordeeld aan de hand van de fictieve totaalprijs voor de maximale duur van de
overeenkomst. De financiële beoordeling ziet er als volgt uit:

(Fictieve)

Totaatprijs 50

€

1.477.335,24

€ 1.176.116,22

Na de kwalitatieve- en financiële beoordeling ziet de eindbeoordeling en daarmee het
aanbestedingsresultaat er als volgt uit:

Rr'I

G1 Prijs

50

39,91

50,00

G2 Ptan van aanpak

50

40,00

20,00

100

79,81

70,00

Totaat behaalde punten per lnschrijver

Ranking

I

2

Conclusie:
Uit bovenstaande gegevens, waarin de gevolgde procedure en de scores zijn weergegeven,
is door het inkoopteam besloten om de aanbieding van Sinvest Management B.V. te Echt als
economisch meest voordeligste inschrijver aan te duiden en de opdracht aan deze organisatie
te gunnen.

Vervolgacties:
1. Akkoord aan gemandateerde om met de voorgestelde contractpartij de overeenkomst af
te sluiten.

2. Afschrijven van Trigion Services BV;
3. Formele gunning en ondertekening van de overeenkomst door de gemeente
inachtname van de opschortende termijn van 20 dagen.

Datum: 27 september 2016

Burgem eester en wethou ders,

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris
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Sinvest Management BV
T.a.v. J.G.A.M. Schobre
Bellweg 19
6101 XA ECHT

Weert, 28 september 2016
Onderwerp

Europees openbare aanbesteding 'Inhuur BOA's' met
referentienummer: EURAANI2O 16 1802

Geachte heer Schobre,

Bij dezen informeren wij u over het resultaat van de onderhavige aanbesteding, waarvoor

u tijdig een inschrijving heeft íngediend. In totaal hebben twee (2) ínschrijvers

een

inschrijving ingediend.

Voornemen tot gunning aan uw organisatie
Na een grondige beoordeling is uw inschrijving aangemerkt als de economisch meest
voordelige inschrijving. wij zijn dan ook voornemens de opdracht aan u te gunnen.
Hieronder vindt u een overzicht met de door u behaalde scores:

Sub-gun ningscriterium

Maximaal
aantal te
behalen punten
50

Uw score

39,81

50

40

25
25

20

100

79,8L

2A

Te overleggen bewijsmiddelen
Door middel van uw inschrijving heeft u verklaard te voldoen aan de gestelde eisen. Ter
bewijs van deze verklaring verzoeken wij u de volgende bewijsmiddelen binnen vijf dagen
via de berichtenmodule van ABK te overleggen:
' Geldig polisblad van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering
dient minimaal € 1.250.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee

-

gebeurtenissen/uitkeringen per jaar;
Omzetcijfers en/of een accountantsverklaring zonder een continuiteitsparagraaf.

Withelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 140495 of (0495) 57 50 00 - E-måil:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twltter: www.twltter.com/gemeenteweert

Tot slot
Definitieve gunning zal niet eerder plaatsvinden dan na afloop van de in acht te nemen
bezwaartermijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van dit voornemen tot gunnen en
na beoordeling van de gevraagde bewijsmiddelen. Dit voornemen tot gunning houdt geen
aanvaarding in van uw aanbod zoals bedoeld in artikel 6:2L7 , eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek. Aan dit voornemen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend"

Indien u nog vragen hebt kunt u via de berichtenmodule van ABK contact opnemen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en u een verheugende
mededeling te hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,
wethouders,
burge

M.H.F. Knaapen

vtlEERT
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Trigion Services BV
T.a.v. de heer P. Stroo
Postbus 144
31OO AC SCHIEDAM

Weert, 28 september 2016
Onderwerp

Europees openbare aanbesteding'Inhuur BOA's, met

referentienummer: EURAAN/20

16 1802

Geachte heer Stroo,

Bij dezen informeren wij u over het resultaat van de onderhavige aanbesteding, waarvoor
u tijdig een inschrijving heeft ingediend. In totaal hebben twee (2) inschrijvers een
inschrijving ingediend.
Geen gunning aan uw organisatie
Na een grondige beoordeling is de inschrijving van Sinvest Management BV aangemerkt als
de economisch meest voordelige inschrijving. Uw inschrijving is gerêindigd op de tweede
(2de) plaats. Derhalve komt u niet in aanmerking voor (voorlopige) gunning van
de opdracht.
Onderstaand vindt u uw scores ten opzichte van de (voorlopig) begunstigde inschrijver:

Sub-gun ningscriterium

Maximaal
aantal te
behalen
punten
so

(voorlopig)
begunstigde
inschrijver
39,81

50

40

20

25
25

20
20

15

100

79,9L

70

Score

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 0O - E-mait: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Uw score
50

5

Motivering G1 Prijs
U diende uw prijs aan te bieden conform het aangeleverde prijsinvulformulier (bijlage D)
De prijs is beoordeeld op basis van het geoffreerde "totaal fictieve inschrijfsom."

Geconstateerd is dat u de iaagste totaal fictieve inschrijfsom heeft aangeboden. Uw totaal
fictieve inschrijfsom bedraagt € 1.176.116,22 hetgeen heeft geleid tot de toekenning van
50,00 punten op dit onderdeel.

Motivering G2 Kwaliteit
In uw inschrijving diende u in maximaal 4 pagina's op twee (2) onderwerpen in te gaan, te
weten : flexibiliteit en advisering.

Voornoemde onciercieien betroft-en zogenaamcie sub-gunningscriteria, weike separaat zijn
beoordeeld. De onderbouwing van uw waardering per criterium volgt hieronder:
G2.1 Flexibiliteit (maximaal 25 punten)
De beoordelingscommissie is van mening dat u er voldoende, doch- ten opzichte van de
begunstigde inschrijver - minder goed in bent geslaagd om integraal in te gaan op hetgeen
gevraagd bij dit sub-gunningscriterium.

en vakantieplanning en het inzetten van twee vaste 'reserve'-BOA's. Minder positief is de
beoordelingscommissie over de mate waarin uw inschrijving op dit onderdeel meerwaarde
biedt en onderscheidend is. De gegarandeerde snelheid van levering bedraagt 5 werkdagen,
hetgeen gelijk is aan de in het programma van eísen minimaal geëiste snelheid van levering
voor ad-hoc inzet van BOA capaciteit. Tevens beoordeelt de beoordelingscommissie de
inschrijving op d¡t punt als minder toepasbaar voor de gemeente Weert. De
beoordelingscommissie mist maatwerk in de inschrijving en is van mening dat deze in
mindere mate aansluit bij de kleinschalige klantvraag. Zo maken de vele contactpersonen
en bijbehorende telefoonnummers dat de beoordelingscommissie zich afvraagt of de
gemeente bij spoed wel direct bij de juiste persoon uitkomt. Ook roept de beschreven
aansturing vraagtekens op, de heer De Graaf speelt, als teamleider, een grote rol in de
operationele aansturing van het team en de heer Beumers stuurt op zijn beurt het'volledige'
team weer aan en vervult richting de gemeenten de rol van klantmanager. De
beoordelingscommissie beoordeelt dit, in het kader van de eerder genoemde
kleinschaligheid, als minder toepasbaar voor de gemeente Weert. De keuze voor 4 vaste
BOA's maakt het dat de beoordelingscommissie zich afuraagt of dit de flexibiliteit in sommige
gevallen niet juist verkleind; op het moment dat de'vaste'BOA-gezichten bekend zijn bij
de horecaondernemers bemoeilijkt dit mogelijk een effectieve controle op de drank- en
horecawet.
Vorenstaande heeft geleid tot de toekenning van 15 punten op
begunstigde inschrijver heeft voor dit onderdeel 20 punten gescoord.

dit

onderdeel. De

G2.1 Adviserinq (maximaal 25 punten)
De beoordelingscommissie is van mening dat u er onvoldoende en - ten opzichte van de
begunstigde inschrijver - minder goed in bent geslaagd om integraal in te gaan op hetgeen
gevraagd bij dit sub-gunningscriterium.
Positief is de beoordelingscommissie over het van A tot Z begeleidden en uit handen van de

gemeente nemen van

de

beëdiging van nieuwe BOA's. Minder positief

is

de

beoordelingscommissie over de mate waarin de inschrijving aansluit bij en toepasbaar is op

de gemeente Weert. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan dit onderwerp is
voornamelijk procedureel van aard en richt zich veel minder op de koppeling naar de
daadwerkelijk inzet van BOA capaciteit. De invulling van de overleg/commissies biedt naar
oordeel van de beoordelingscommissie geen meerwaarde en is niet praktisch uítvoerbaar
daar de koppeling met het werkveld ontbreekt. Gevraagd werd te beschrijven ín welke
actieve (ofwel; reeds bestaande) commissies inschrijver zoal deelneemt en welke rol
inschrijver hierin vervult. De beoordelingscommissie constateert op dat punt dat een actieve
deelname aan dergelijke commissies niet beschreven is. De beschrijving van de
voorbereiding van evenementen wordt als niet concreet en geen meerwaarde biedend
beoordeeld. Zo wordt aangeven dat de klantmanager'aanschuift' bij voorbereidingen voor
evenementen. Naar oordeel van de beoordelingscommissie geeft dit geen blijk van een
proactieve/initiërende advieshouding, daarnaast verwacht de beoordelingscommissie,
gezien uw opgave, op een dergelijk moment eerder de teamleider dan de klantmanager.
Het gaat in deze fase met name om 'hoe gaan we dÍt operationeel inregelen'en niet zozeer
over'wat kunnen we (nog) meer voor u betekenen'.
Vorenstaande heeft geleid tot de toekenning van 5 punten op dit onderdeel. De begunstigde
inschrijver heeft voor dit onderdeel 20 punten gescoord.

Conclusie
Uit het vorenstaande vloeit voort dat de beoordelingscommissie u een totaalscore van 70
punten heeft toegekend. Gelet op het bovenstaande komt Trigion Services BV derhalve niet
in aanmerking voor gunning van de overeenkomst.

Bezwaar
Tegen deze beslissing kunt u binnen de in de offerteaanvraag gestelde termijn van twintig
(20) kalenderdagen na dagtekening van dit schrijven bezwaar aantekenen. U dient hiertoe
de gemeente Wee¡t te dagvaarden in kort geding, voor de bevoegde voorzíeningenrechter,

rechtbank Limburg, middels betekening van de dagvaarding, op het adres van de
aanbestedende dienst. Een kopie van deze dagvaarding dient u te verzenden naar CBP B.V.
(Zonnedauw 3, 7322 EA te Apeldoorn). Ook bij een vermeend onvolledig gemotiveerde
beslissing dient u binnen de gestelde termijn bezwaar in te dienen, op straffe van verval
van recht waaronder de eventuele rechten op grond van de Aanbestedingswet.
Te¡t overvloede willen wij u erop attendere¡r dat lretgeerr beschreven in paragraaf 2.3 van
de ofterteaanvraag in deze fase van de onderhavige procedure onverkort van toepassing is.
Het is derhalve 'uitdrukkelijk niet toegestaan met andere personen dan contactpersoon of
op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen met de contactpersoon'.

Tot slot
Indien u nog vragen hebt, kunt u via de berichtenmodule van ABK contact opnemen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, danken u voor uw
inspanning en hopen uw organisat¡e te mogen begroeten in toekomstige aanbestedingen.
Met vriendelijke groet,

wethouders,

burgem

M.H.F.
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Europese aanbesteding inhuur BOA capaciteit.

Voorstel

1.
2-

In te stemmen met bijgevoegd aanbestedingsdocument "OfferLeaanvraag ten
behoeve van de Europees openbare aanbesteding inhuur Boa,s,'.
In te stemmen met het convenant met Sínvest BV over continuering van de
(overige) samenwerking met andere gemeenten.

Inleiding
In het kader van de bestuursopdracht'samenwerken en Uitbesteden'deelopdracht
'Toezicht openbare ruimte', heeft de raad op 25 november 2015 gekozen voor model 1
(voortzetting van de huidige werkwijze). Onderdeel van dit besluit is de opdracht om de
externe inhuur van Boa capaciteit, opnieuw aan te besteden.
Het aanbestedingstraject wordt begeleid door Combined Business power (CBp), de
inkoopadviseur van de gemeente Weert. Nieuwe aanbestedingsregels maken een Europese
aa nbested ing noodzakelijk.
Beoogd effect/doel
Op 1 januari 2OI7 een nieuwe overeenkomst te hebben, met een externe marktpartij,
voor de levering van Boa capaciteit aan de gemeente Weert.

Argumenten

1.1

Het document beschrijft de voorwaarden en gunningscriteria voor de
aanbesteding.
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Met de nieuwe marktpartij wordt een contract aangegaan voor 3 jaar, met een
optie tot verlenging (met 2 jaar). De optie tot verlenging kan maximaal 3x worden
toegepast. De gemeente besluit hier eenzi,jdig over.
De ingehuurde Boa's worden ingezet voor de volgende werkzaamheden: toezicht
Muntpassage, toezieht openbare orde / horeca, toezicht para-commercie en
toezicht bij evenementen. Het gaat daarbij om een jaarlijkse inzet van 3254 uur.
Globaai 10o/o hiervan is fiexibel inzetbaar. Uitgaande van de maximaai mogeiijke
contractduur van 9 jaar leidt dit tot een aanneemsom van circa € 1,5 miljoen.
Inschrijvers worden beoordeeld op kwaliteit (50o/o) en tarief (50o/o). Onder
kwatiteit wordt verstaan'flexibiliteit'(de mate waarin ze in staat zijn om snel
aanvullende capaciteit te leveren) en 'advisering' (kennis van zaken). Het tar¡ef
moet zijn gebaseerd op een all-in tarief per uur, waarin opleiding, kleding,
uitrusting, vergadertijd en het opstellen van dienstrapporten zijn verwerkt.

2.L

De aanbesteding heeft geen betrekking op de samenwerkingsafspraken

met andere gemeenten.
De gemeente Weert beschikt over de mogelijkheid om 25 Boa's aan te stellen
(zgn. Categoriaal Besluit van het Ministerie). Dit aantai van 25 is groter dan nodig
is voor de eigen behoefte. Via convenant afspraken met andere gemeenten ¡s het
voor deze gemeenten mogelijk gebruik te maken van deze ruime
aanstellingsmogelijkheid van Weert. De gemeenten Echt-Susteren, Peel en Maas
en Eijsden-Margraten maken hiervan gebruik. De Boa's worden geleverd door
deze samenwerking voor de collega gemeenten in stand te laten. De afspraken
hierover met Sinvest BV zijn vastgelegd in bijgevoegd convenant.

Kanttekeningen
De huidige aanbieder, Sinvest BV, levert al ruim 10 jaar (tot volle tevredenheid) Boa
diensten aan de gemeente Weert. Een nieuwe aanbesteding is dan ook zeker op zijn
plaats. Hoewel sprake is van een Europese aanbesteding, wordt de kans op buitenlandse
inschrijvers klein geacht.
De Boa's zullen namelijk moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen zoals deze zijn
geformuleerd in de "Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar" van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De aanbestedingsprocedure kost € 13.500,=. Hierover is reeds gerapporteerd in de le
financiële rapportage 2016.
De ingehuurde Boa's worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar in dienst van de
gemeente Weert. Dit in verband met hun (publieke) opsporingsbevoegdheden. Hun salaris
ontvangen zijn van de particuliere werkgever waar de gemeente de capaciteit inkoopt. De
kosten van inhuur maakt deel uit van de (meer jaren) begroting van Weert.
Begrotingspost / grootboeknummer: 1400300 Toezicht; categorie 6343924 Kosten
toezicht u itg aa nsge bied.

Uitvoering/evaluatie
Het gehele proces (van opstellen aanbestedingsdocument tot en met gunning) wordt
begeleid door CBP. Een beoordelingscommissie (afdelingshoofd, teamleider en
vertegenwoordiger team Stadtoezicht) beoordeelt de inschrijvingen (september 2016)
Gunning vindt plaats in oktober 2016. Start nieuw contract: l januari 2OL7'
Zie ook bijgevoegde planning.
Comm

unicatie/ participatie
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B&W advies plaatsen op de Tils lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:
Financiën (John Camp)
CBP (Erik Verhagen)

WIZ (Kees Joosten)
OCSW (Ingrid Willems)
VTH (Hugo Janssen & Wim Gootzen)
Extern:
CBP (Arjen Vossen)
Sinvest BV (Hans Schobre)

Bijlagen
Raadsbesluit 25 november 2015, bestuursopdracht'samenwerken en Uitbesteden'
(nr. RAD-001152).
ofterteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding inhuur
Boa's, gemeente Weert (referentienummer EURAAN/2O161802)
Concept convenant Gemeente Weert en Sinvest BV
Concept planning aanbestedingstraject
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INLEIDING
De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Weert. De opdracht betreft het leveren van BOA's.
Deze aanbesteding geschiedt op basis van de Aanbestedingswet van 1 november 2012, houdende regets
betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten (Aw 2012).

De aanbestedende dienst handett tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van
goedkeuring door of namens eindverantwoordetijke, te weten het cottege van B&W. De
eindverantwoordetijke moet formee[ instemmen met de conceptovereenkomst tussen de
aanbestedende dienst en de opdrachtnemer. Enkel nadat deze instemming is verkregen en de
bezwaartermijn is vertopen, kan de opdracht definitief gegund worden.
Deze offerteaanvraag bevat informatie die geihteresseerden nodig hebben om een idee te kunnen
krijgen van de inhoud van de opdracht om zodoende te kunnen bestuiten a[ dan niet een inschrijving in
te dienen. Daarnaast worden geihteresseerden door middel van deze offerteaanvraag- naãer
gelhformeerd over de procedure die de aanbestedende dienst zal votgen om tot een overeenliomst te
komen met een onderneming die de uitvoering van de opdracht op zich zal nemen. Deze

offerteaanvraag is bedoetd voor exctusief gebruik door geinteresseerden, ten behoeve van het indienen
van een inschrijving. Atle informatie in deze offerteaanvraag dient vertrouwetijk behandetd te worden.
De offerteaanvraag bestaat uit zes delen:

Dee[ I bevat informatie over de opdrachtgever en over de opdracht;
Dee[ ll bevat de regets en voorschriften met betrekking tot de aanbestedingsprocedure;
Deet lll bevat de regets en voorschriften met betrekking tot de uitstuitingsgronden, kwalitatieve
minimumeisen en de beoordeling hiervan;
Deet lV bevat het programma van eisen;
Deel. V bevat het gunningscriterium en de beoordeting hiervan;

o N iets uit onderhavi g docu ment mag worden verveelvoudigd, opgestage n ln een geautomatiseerd
gegevensbesta nd , of o pen baar gem aakt ln enrge vorm of op enige wijze, hetzij etektronisc h
mech an sch doo r foto kopieën o pnamen of enige andere manier , zonde r voorafgaande sch riftet j ke
toestemmi
van de
te Weert en Combined Business Power CBP B.V
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DEFINITIES

ln deze offerteaanvraag wordt gebruik gemaakt van de navotgende definities. Deze definities getden
voor de gehete aanbestedingsprocedure.
Aanbesteciencie dienst

Gemeente Weert, gevestigd te Weert.
Aanbestedi nqsdocumenten

Atte documenten die door

of

namens de aanbestedende dienst

zijn opgestetd ten behoeve van

de

aanbestedingsprocedure en verstrekt in het kader van onderhavige aanbestedingsprocedure.
Aankcndieine
De formele aankondiging van de opdracht in het supptement op het pubticatiebtad van
Unie (http://ted.europa.eu) en op TenderNed (www.tenderned.nt).
nc¡h ¡irlvLr
ir¡ar
rrrJsrrr

de Europese

I

Een natuurtijk

of

rechtspersoon

(of combinatie van

rechtspersonen)

die een inschrijving heeft

ingediend.

lnschriivine
De offerte van de inschrijver, die gebaseerd is op de eisen en wensen van de aanbestedende dienst
zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten.
Nota van intichtinqen
Een document dat dient ats aanvuttin of
\/reerên ên
ziln oDgenômen

o

deze

waarin in ieder

de

n<f dêoêvên

Overeenkomst

De contractuete afspraken tussen aanbestedende dienst (opdrachtgever) en beoogd opdrachtnemer
(opdrachtnemer) op basis van de aanhesfedingsrlocrrmenten, de inschrijving en overige tijclens de
aanbestedingsprocedure aan de orde gekomen zaken en documenten.
Werkdaqen
Een dag,

niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een atgemeen erkende feestdag ats

bedoetd in artikel 3, eerste lid, van de algemene termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens
het derde lid van genoemd artikel met een atgemeen erkende feestdag getijkgestetde dag.
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DEEL:

I

I.I

INHOUD VAN DE OPDRACHT

OMSCHRIJV|NG OPDRACHT(GEVER)

De gemeente Weert heeft voor de uitvoering van BOA werkzaamheden BOA's in bezotdigde
overheidsdienst (eenheid Stadtoezicht van de afdeting Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en
BOA's in onbezotdigde overheidsdienst. De BOA's in onbezotdigde overheidsdienst zijn tngehuuiá ats
'particuliere functionaris voor BOA-functies'. Middets deze dienstverteningsovereenkomst wit de

gemeente Weert voor de komende jaren de dienstvertening van particutiere functionarissen voor BOAfuncties contractueel vastteggen.

1.2

DE OVEREENKO¡\'iST

Deze opdracht betreft een dienstverteningsovereenkomst.

De uitvoering van de opdracht is geptand vanaf het moment van inwerkingtreding van

de

overeenkomst, voorzien met ingang van I januari2017 tot en met 31 december 2019, met een optie
tot eenzijdige vertenging door de aanbestedende dienst van driemaal (3) twee (2) jaar. De
overeenkomst wordt gestoten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door beide
þartijen.

I.3

BESCHRIJVINGAANBESTEDENDE DIENST

voor informatie over de gemeente weert kunt u terecht op www.weert.nt.
De opdracht wordt namens opdrachtgever verstrekt door het cottege van burgemeester en wethouders
van de gemeente Weert.
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II.1

PROCEDURE VAN AANBESTEDING

AANBESTEDINGSPROCEDURE

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan

Europees openbare procedure

te besteden door middel van een

"

De Europees openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die votdoet aan de gestetde
eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers

dienen zich te reatiseren dat hun aanbod éénmatie en definitief is met de inschriivins die wordt
ineediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandetingsgesprekken.
De

voertaal tijdens de aanbestedingsprocedure, gedurende contractering en tijdens de uitvoering van
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ELEKTR.ONISCH MEÐlUM: AANBESTEDINGSKALENDER

ln deze aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middets een etektronisch
medium digitaat ter beschikking gestetd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
Aanbestedingskatender. n[ (verder: ABK).
Een handleiding

II.3

met betrek-king tot het

geLrr"utk

van ABK is bijge,roegd ats bijtage A.

COMMUNICATIE

Atle communicatie vindt uitstuitend via ABK ptaats

Het is qedurende de qehele aanbestedinqsorocedure uitdrukketiik niet
omschreven in Daraqraaf 11.7, oD andere dan de omschreven wiize contact oD

m-u.v- hetseen
te nemen, op straffe van

uitstuìtins!

II.4

PLANNING VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE
ln onderstaande tabel is de planning weergegeven. Aan de vermetde data en aanduidingen kunnen geen
rechten worden ontteend.
1

lndienen vragen eerste vragenronde
Nota van intichtingen 1 /beantwoorden vragen
ronde
tnolenen
tweede
vragen
ngen
Nota van i
lndÍenen insch ri jvingen / stuitingsdatum
Opening insch rijvi ngen
BekencimakeR voornemeR

uni 2016
uni 2016, 11:00 uur

1 juti 2016

UiterI k8 uti 2016 11:00 uur
u

6

k29

2016
2016

tot gunning

Definitieve gunning
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II.5

NOTA VAN INLICHTINGEN

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding twee vragenronden geptand. Aangezien vragen voor de
tweede ronde enkel betrekking kunnen hebben op vragen die gestetd zijn voór de eerste nota van
intichtingen wordt van inschrijvers een proactieve en zorgvutdige houding verwacht. Eventuete
wijzigingen en aanvuttingen op deze offerteaanvraag in de nota's van intichtingen dient de inschrijver
onvoorwaardetijk te accepteren, evenats het gegeven dat deze wijzigingen en aanvuttingen prevatáren
boven de bepatingen in deze offerteaanvraag.
Eerste vragenronde
Vragen kunnen uitertijk

tot24 juni 2016, 11:00 uur in het bijgevoegde Excetbestand, waar mogetijk
voorzien van motivering/toetichting, via de berichtenmodute van ABK worden ingediend. Oe dãtúm
waarop de aanbestedende dienst de vragen ontvangt is teidend. Te laat ingediende vragen c.q. vragen
ingediend na verzending van de nota van intichtingen worden in principe niet beantwoor¿. Oit is enket
anders indien aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat
beantwoording hiervan noodzaketijk is voor atte inschrijvers.

De geanonimiseerde vragen zutlen omstreeks l juti 2016 door de aanbestedende dienst worden
beantwoord. De aanbestedende dienst beantwoordt de gestetde vragen middets de nota van
intìchtingen, wetke gepubticeerd wordt op ABK.
lnschrijver heeft de mogetijkheid voor de nota van intichtingen vragen over en/of tekstvoorstetlen voor
wijziging van de conceptovereenkomst en atgemene inkoopvoorwaarden met motivering in te dienen.
Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tekstvoorstelten a[ dan nlet aangepast over te
nemen. De aangepaste conceptovereenkomst zal ats bijtage bij de nota van intichtingen worden
gevoegd.

Tweede vragenronde
Na de eerste nota van intichtingen worden inschrijvers in de gelegenheid gestetd nadere vragen te
stetten over de beantwoording van de eerder gestetde vragen. lnschrijver dieñt hierbij specifiek ãan te
geven op welk vraagnummer haar nadere vraag ziet. De nadere vragen kunnen uitertijk 8 juti 2016,
11:00 uur in het bijgevoegde Excetbestand, waar mogetijk voorzien van motivering/toetichtiñg, via de
berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum waarop de aanbestedenãe dienst dã vragen
ontvangt is [eidend. Te laat ingediende vragen c.q. vragen ingediend na verzending van de tweede nóta
van inlichtingen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien aanbestedende dienst
van mening is dat de vraag dermate essentieet is dat beantwoording hiervan noodzaketijk is voor atte
inschrijvers.
De geanonimiseerde nadere vragen zutten omstreeks 15 juti 2016 door de aanbestedende dienst in een
tweede en laatste nota van ìntichtingen worden beantwoord, wetke gepubticeerd wordt op ABK.

II.6

INDIENEN lNSCHRIJVINGEN

Uitertijk 29 augustus 2016, 11:00 uur dient uw inschrijving, inctusief atle vereiste documenten,
ingediend te zijn. De inschrijving geschiedt via ABK. U dient hiertoe uw inschrijving te uptoaden in de
daaryoor bestemde digitate ktuis. Andere of andersoortige inschrijvingen zuiten- (dan ook) niet in
behandeting worden genomen.

Let op: Bij de stuitingsdatum/tíjdstip voor indienen van inschrijvingen stuit de ktuis op gestelde datum
tijdstip. Het is nadien niet meer mogetijk stukken aan te leveren en/of te wijzigen. Wi¡ raden u aan
om a[ uw stukken tijdig ktaar te zetten voor het ontine indienen van uw insctrriiving, zodat bij
onvoorziene probtemen bij de aantevering de hetpdesk van ABK u nog kan ondersteunen om atté
informatie op de juiste wijze aan te leveren. lnschrijver btijft echter verantwoordelijk voor het tijdig
en correct indienen van de inschrijving.
en
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De inschrijving moet votdoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen

in

deze

offerteaanvraag inctusief bijtagen. De inschrijving dient op stuitingsdatum en -tijdstip op straffe van
directe uitstuiting van de aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongetdigheid van de
inschrijving, de navotgende documenten/bescheiden te (be-) omvatten :
E^,ñ^r^
--:+^,i^
rtrgtç Lr
rLç¡ rq ;â,^1,^.,^ll^-lì¡h^i-i
il¡¿q^g vvr(çwr5¡rçrv
l

.
.
.
.
.
.
r

^^ a^l-iiah^ì.i.
çrr
5ç!ur5rrs¡u.

lnschrijvingsbrief
(Bijtage B)

Eigen verktaring

Standaardverklaring beroep op derde(n)
Concernverklaring
Standaardformat R.eferenties
Lijst met in te zetten onderaannemers
(Kopie van) bewijs van inschrijving KvK

lBiilaoe C1*ì
(Bijl.age C2.)

(Bijtage

E)

(Deet 11.13")
(Deet lll.2.1)

*indien van toepassing, zo niet dan hoeft u voor dit onderdeel niets te uploaden.
c. .L

,-. .--i---

.

--:L^-:^
rLgr rcr.
JUU-g,Ur il rlr lg>Lr

¡

(Deel. V.3)

BeantwoordingKwatiteit
G2.1 Ftexibititeit
G2"2 Advisering

.

(Bijtage D)

Prijsinvutformutier

De opening van de digitate ktuis zal niet eerder ptaatsvinden dan na aftoop van de 15 minuten na het
uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen en er geen sprake is van de situatie ats
beschreven in 11.7. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar" Er worden derhatve geen inschrijvers

i^adêlâfên hii rle nnenin<r
Van het openen van cje inschrijvingen worcjt een proces-verbaal opgemaakt, weike gepubiiceercj wordt
op ABK.

Bewijsmiddeten moeten binnen

vijf

werkdagen na verzoek van

de

aanbestedende dienst door

lnschrlJver worden overgetegd.

II.7

STORINGEN

lngeval van een aantoonbare storing van ABK waardoor het indienen van de inschrijving voor het
verstrijken van de uiterste termijn niet mogel.ijk is, kan de aanbestedende dienst na aftoop van de

uiterste termijn besluiten deze termijn te vertengen. Dit betreft een eenzijdig recht van de
aanbestedende dienst en nadrukketijk geen pticht. Het staat de aanbestedende dienst niet vrij van dit
recht gebruik te maken vanaf het moment waarop de ktuis is geopend aangezien zij dan reeds kennis

heeft kunnen nemen van

de binnengekomen

inschrijvingen. lnschrijver

verantwoordetijk voor het tijdig en op juiste wijze indienen van haar inschrijving.

btijft zetfstandig

tot uitstel enkel in overweging nemen wanneer:
de potentiëte inschrijver aantoont tijdig, uitertijk binnen 15 minuten na het stuiten van de
kluis, metding van de storing te hebben gemaakt bij ABK;
de potentiëte inschrijver de aanbestedende dienst direct per e-maiI via kenniscentrum@cbp.nI
- met als onderwerp 'Storing ABK' en verzonden met hoge prioriteit/urgentie - hetder en
concreei heeit geiniormeerci over cje storing;
ABK de betreffende storing heeft bevestigd;
de storing nadrukketijk een storing van ABK betreft en geen storìng betreft wetke binnen de
ICT-appticaties, netwerk, etc. van de verzoeker Ligt. Met andere woorden, het dient een
storing te betreffen die atte potentiëte inschrijvers en aanbestedingsprocedures raakt.

Een aanbestedende dienst zal een verzoek

a)

b)

c)
d)

lndien de aanbestedende dienst bestuit de termijn te verlengen worden atte (potentiëte) inschrijvers in
kennis gestetd van de vertengìng. De (potentiëte) inschrijvers wetke reeds een inschrijving (tijdig)
hadden ingediend krìjgen de getegenheid om hun inschrijving binnen de gestetde vertengingsperiode te
wijzigen of aan te vutten.
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II.8

BEOORDELINGSPROCEDURE

De beoordeling van de

tijdig ingediende inschrijvingen vertoopt

ats votgt:

Stap 1 vaststetlen volledieheid en eeldigheid van de inschriivinqen
De inschrijving moet vottedig en getdig zijn. Vottedig betekent dat atte stukken die ingediend moeten
worden, ook feitetijk en compteet worden overgelegd op de in deze offerteaanvraag voorgeschreven
wijze. Een onvoltedige inschrijving wordt uitgestoten van de verdere beoordetingsprocãdure, tenzij het
ontbreken van bepaatde informatie door de aanbestedende dienst ats een keñnetijke omissie wordt

aangemerkt. Getdig betekent dat daar waar gevraagd de stukken rechtsgetdig en door een uit het
handetsregister btijkende bevoegde functionaris zijn ondertekend. Hiertoe dienf de hardcopy met een
zogenaamde "natte" handtekening ondertekend te zijn en volstaat het een digitate scan van deze
hardcopy te gebruiken voor de inschrijving. De hardcopy dient ats bewijsmiddet én is opvraagbaar en
dient tijdens de verificatie overtegbaar te zijn.
lnschrijver dient, op straffe van uitstuiting een onvoorwaardetijke inschrijving in te dienen. Dat wit
zeggen dat er geen 'mitsen en maren' aan de inschrijving kteven. Daarnaast dienen de
standaardverktaringen in de bijtagen op de gevraagde manier te worden ingevutd en ondertekend. Het
is uitdrukkelijk niet toegestaan vaste tekst van standaardformutieren te wijzigen.
Een inschrijving onder voorwaarden c.q. voorbehouden dan wel een onvottedige
inschrijving zal. tezijde worden getegd en uitgestoten worden van verdere beoordeting.

en/of

ongetdige

StaD 2 beoordelen uitsluitinesqronden en minimumeisen

Beoordeting van

de getdige en

vottedige inschrijvingen geschiedt aan

de hand van de

uitstuitingsgronden, wetke niet op de inschrijver van toepassing mogen zijn, en de minimumeisen,
waaraan de inschrijvers dienen te votdoen. Votdoet een inschrijver niet aan één of meerdere van deze
minimumeísen of juist wé[ aan een van de uitstuitingsgronden, dan wordt de inschrijving ats ongetdig
terzijde getegd. Dit is enkel anders indien er naar opvatting van de aanbestedende dienst sprake is vañ
een situatie als bedoetd in artikel 2.88 Aw 2012.
Stao 3 beoordeten votdoen aan het Droqramma van eisen

Aan alle eisen, zoats gestetd in het programma van eisen, dient te worden votdaan dan wel alte eisen
dienen onvoorwaardetijk te worden geaccepteerd en te zijn inbegrepen bij de geoffreerde prijs, tenzij
in de offerteaanvraag expliciet anders is vermetd. Het programma van eisen, eventueet aangeþast dooi
de nota('s) van intichtingen, is leidend en prevateert boven eventuete bijtagen of toetichtìngen bij
inschrijving.
Stap 4 beoordetinq op het qunninescriterium
Atle inschrijvingen worden afzondertijk beoordeetd op het benoemde gunningscriterium door de leden
van de beoordelingscommissie, votgens de methode zoals beschreven in Deet V. Hetgeen geoffreerd bij
de kwatitatieve gunningscriteria dient bij de geoffreerde prijs te zijn inbegrepen, tenzij expticiel

anders vermetd in de offerteaanvraag.

Voor het gehete beoordetingsproces getdt dat de inschrijvingen worden beoordeeld op basis van
hetgeen door inschrijvers is ingediend.

lndien een inschrijving bij stappen 1 t/m 3 enket op (ondergeschikte) onderdelen vragen oproept kan
aanbestedende dienst bestuiten de inschrijving verder te beoordeten en navraag enket uit te voeien bij
de inschrijver die voor gunning van de opdracht in aanmerking komt. lndien uii navraag btijkt dat eeñ
inschrijving niet voldoet, zal deze alsnog ats ongetdig ter zijde worden getegd en wordi de als tweede
geëindigde inschrijver ats beoogd opdrachtnemer aangemerkt.
Daarnaast kan aanbestedende dienst bestuiten om bewijsmiddeten
verificatievragen te stellen aan de beoogde opdrachtnemer.
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II.9

BESLU]TVORMING OIATRENT DE GUNN¡NG

Atte inschrijvers worden getijktijdig schriftetijk en gemotiveerd geïnformeerd door de aanbestedende
dienst over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure.
Een inschrijver vertiest zijn recht om op te komen tegen de mededeting van de gunningsbeslissing
wanneer cie aanÞestedencie dienst niet binnen 20 kalenderciagen na de ciatum '¡an ./erzending .7¿¡ ¿"
brief waarin de mededeting van de gunningsbestissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding
voor de bevoegde voorzieningenrechter rechtbank Limburg, locatie Roermond door betekening binnen
de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze

termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

definitief gunnen aan de inschrijver met de economische
inrlian hinnan rlo formiin rrrn ?O Lrlonrlardroên ftêên nrnrorlt
tre nn rle
rr vvevet
voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordetijke akkoord is met definitieve
gunning. Definitieve gunning kan atteen plaatsvinden aan een inschrijver die nog steeds votdoet aan de
gestetde eisen.
De aanbestedende dienst kan de opdracht

maacf rrnnrÀaliaa
incrhrììr¡inc
rrrLlJL
vvvrvlrrsv
rrrJvrr¡

ln het gevat dat de beoogde opdrachtnemer niet (meer) aan de gestetde eisen votdoet dan wet in geval
van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan aanbestedende dienst een nieuw
¡^! -..--:-YUUIllc:lllts:ll LUL guilililtg

ilEiltgil.

n¡¡ ^;^.
^.,^ Yvutttglilgf
tflL iltEuwg

r^ñ;ñ^ ,^l ã^l::l'+::Åi^
r +^!
LUL ^,
Surr¡¡r15 ¿qr 5ç(rJ^LrJur5

--^ q\(ç
qqrr
^l la in¡¡h¡iir¡a¡e
r¡rJLr¡t rJvçrJ

verzonden, indien binnen

de termijn van 20

worden verzonden. De aanbestedende dienst zal de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver

waaraan

het nieuwe

voornemen

tot

gunning

is

katenderdagen geen kort geding procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt.

lndien in de situaties ats bedoeld in bovenstaande tijdig een kort geding procedure aanhangig is
gemaakt, zal de aanbestedende dienst pas tot definitieve gunning overgaan na de eventuete uitspraak
5v!

De

'vÙr

--_-

definitieve bestuitvorming dient goedgekeurd te worden door of namens de eindverantwoordelijke.

II.lO

GESTANDDOENING

De inschrijver doet zfn lnschrijving gestand voor een periode van
stuitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen.

Mocht tegen onderhavige aanbesteding een

kort

f20 dagen, gerekend vanaí

de

zal

de

geding worden aangespannen,

gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen automatisch worden vertengd tot 14 katenderdagen na
de uitspraak van de rechtbank. ln overige gevatten behoudt de aanbestedende dienst zich het recht
voor de inschrijvers te verzoeken de gestanddoeningstermijn te vertengen.

1

II.1
AANSPRAKELIJKHEID AANBESTEDENDE DIENST
Deze offerteaanvraag met bijbehorende documenten is met grote zorg samengestetd. lndien

inschrijver

meent dat dit document dan wet de nota van intichtingen onduidetijkheden en/of tegenstrijdigheden
bevat, dan wel de geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of
ongeoortoofd zijn, dan wel de wijze van beoordeten onduidetijk is, dan wel dit document geheel of ten
dete strijdig zou zijn met het recht dan wel aanbestedingsbeginseten, dan dient de potentiëte

inschrijver hierover een vraag te stetten in de nota van intichtingen dan wel dit uitertijk 5
katenderdagen na verzending van de nota van inlichtingen schriftetijk en gemotiveerd aan de
aanbestedende dienst uiteen te zetten, bij gebreke waaryan ieder recht om tegen dit document te
ageren vervatt.

lndien de reactie van de aanbestedende dienst naar aanteiding van het in de voorgaande atinea
gestetde niet leidt tot een aanpassing van dit document, dan wel tot een aanpassing die in de ogen van
een inschrijver niet juist of onvoldoende is, dan dient uiterti jk24 uur voor de stuitingstermijn een kort

geding procedure aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient
aanbestedende dienst hiervan onverwijtd in kennis te worden gestetd middets betekening van de
dagvaarding op het adres van aanbestedende dienst, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de
aanbestedingsdocumenten te ageren vervatt. lndien een kort geding aanhangig wordt gemaakt,
behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de aanbestedingsprocedure op te schorten dan
wet in te trekken.
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II.12

COMBINATIE

lnschrijvers kunnen zetfstandig
contactpersoon

of ats combinatie inschrijven.

te worden aangewezen die

Binnen

de combinatie dient

één

namens de combinatie optreedt ats penvoerder. Deze
penvoerder dient over vottedige bestissingsbevoegdheid te beschikken en gemachtigd te zijn om
namens de combinatie op te treden.
De deelnemers aan een combinatie mogen niet ats deetnemer van een andere combinatie, op eigen
ondernemingen zich hieraan niet hebben
gehouden, zat:
lngeval een deetnemer eveneens ats onderaannemer heeft ingeschreven, de inschrijving van de
betreffende combinatie(s) van de aanbesteding worden uitgestoten.
lngeval een deetnemer eveneens op eigen titel een inschrijving heeft ingediend, de inschrijving
op eigen titel van de aanbesteding worden uitgestoten.
lngeval een deetnemer met meerdere combinaties heeft ingeschreven, zal aan de betreffende
combinaties worden verzocht
bepalen wetke inschrijver wordt uitgestoten van de
aanbestedingsprocedure. Wanneer niet of niet tijdig aan dit vezoek wordt voldaan, zal de
aanbestedende dienst dit met behutp van een loting bepalen. De uitkomst van deze toting is
bindend voor atte betanghebbenden.

titet of ats onderaannemer inschrijven. lndien btijkt dat

.

.

.

te

Een combinatie moet voldoen aan de voorwaarden

die zijn

opgenomen

in de beleidsregets

combinatieovereenkomsten 2013, alte op straffe van uitstuiting. De voorkeur voor een rechtsvorm van
de combinatie gaat uit naar een vennootschap onder firma (vof) of getijkwaardig. Het is voor de
uitvoering van de opdracht niet verpticht een entiteit op te richten.

lndien inschrijver als combinatie een inschrijving indient, dient etke deetnemer aan de combinatie
zelfstandig de eigen verktaring (bijtage B) vottedig in te vutlen en rechtsgetdig te ondertekenen. Tevens
dient het prijsinvutformutier (bijtage D) vottedig ingevutd en door e[k der combinanten rechtsgetdig
ondertekend aan de inschrijving te worden toegevoegd. De combinatie dient ats geheet te votdoen aañ
de geschiktheidseisen.

lndien geen gebruik wordt gemaakt van de mogetijkheid in combinatie in te schrijven, hoeft vraag 1.5
van de eigen verktaring (bijl.age B) niet ingevutd te worden.

II.I3

ONDERAANNEMING

Het is inschrijver toegestaan onderaannemers in te zetten. lndien inschrijver een beroep doet op een
onderaannemer ten aanzien van de technische- en beroepsbekwaamheid en de financieel economische
draagkracht getdt hetgeen opgenomen onder lll.5 van deze offerteaanvraag.

ln het geval er een beroep wordt gedaan op een onderaannemer in de zin van lll.5 mag deze niet
(tevens) op eigen titel een inschrijving indienen voor deze aanbestedingsprocedure. Hetzetfde getdt
voor de inschrijver; de inschrijver mag zich niet (tevens) ats onderaannemer inschrijven. lndien een
situatie zich voordoet waarin een onderaannemer ook ats zetfstandig inschrijver heeft ingeschreven,
zal de inschrijving van de onderaannemer ats zetfstandig inschrijver worden uitgestofen van de
aanbestedingsprocedure. Onderaannemers mogen weI ats onderaannemer voor verschitlende
inschrijvers fungeren, mits de vigerende mededingingsregetgeving dit niet uitstuit atsmede daardoor de
eertijke mededinging niet wordt betemmerd. Verschittende werkmaatschappijen binnen een hotding
kunnen, indien door de inschrijver gewenst, fungeren als onderaannemer(s) van de hoofdaannemer.
Voor onderaannemers waarop geen beroep als derde wordt gedaan en wetke zulten worden ingezet ten

behoeve van de uitvoering van de opdracht dient inschrijver bij inschrijving een opgave te doen
middets het bijvoegen van een tijst van de betreffende onderaannemers alsmede daarbij vermetd voor
wetke onderdeten deze onderaannemers zutten worden ingezet. Onderaannemers die niet benoemd

zijn bij de inschrijving kunnen in beginsel niet zonder nadrukketijke toestemming van

de

aanbestedende dienst worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.
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ll.

1

4

HOLDING/DOCHTERONDERN

E¡ltlNG EN GELIEERDE ONDERN Err,l¡NGEN

de technische
beroepsbekwaamheid en de financieel economische draagkracht getdt hetgeen opgenomen onder lll.5
van deze offerteaanvraag.
lndien inschrijver een beroep doet op de hotding/concern ten aanzien van

Van een concern mogen stechts meei'dei'e ondernemingen een inschrijving indienen (zetfstandig, in
combinatie of als onderaannemer), indien zij - op verzoek van de aanbestedende dienst - kunnen

aantonen dat zij ieder de inschrijving onafhanketijk van etkaar hebben opgesteid en de
vertrouweiijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende
inschrijvers worden aangetoond, dan teidt dit tot uitstuiting van atte tot het betreffende concern
behorende inschrijvers.
lnc¡h¡ìirrar
¡{ian+ in
ôâñ qlJqr
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}riilraa
rrrJLrrr
rJvg¡ grçrrl
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concern/hotding en de onderhavige inschrijving geheel zetfstandig en onafhankelijk van het concern te
hebben opgestetd. Hierbij dient hij inzichtetijk te maken wetke ondernemingen onderdeel uitmaken
van de hotding door een beschrijving van de structuur, inctusief organisatieschema/organogram bij te
voegen van het concern waaronder zi-i ressorteert.
Garantstelling concern
r.. J:-..
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concernverktaring verktaart de moedermaatschappij dat zij zich namens de inschrijver bij gunning van
de opdracht vottedig en onvoorwaardetijk garant stett voor de nakoming van de verptichtingen die uit
de af te sluiten overeenkomst voortvtoeien atsmede dat zij zich namens de inschrijver bij gunning van
de opdracht vottedig en onvoorwaardetijk garant stett voor de uit de rechtshandetingen van de
inschrijver voortvtoeiende schutden in het kader van deze opdracht, ook na eventueel faittissement of

conform bijtage CZ. Een artikel 2:403-verktaring is hiertoe niet votdoende. Middets

Iiñr
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KLACHTEN AANBESTEDING

lndien een partij een klacht heeft tegen de aanbestedingsprocedure dan wel tegen de handetswijze van
de aanbestedende dienst, dan dient deze gemotiveerd en onderbouwd aan te geven op wetke
punten/onderdeten van de aanbestedinq zij het nie[ eens is.
Deze ktacht kan worden ingediend via ktacht@weert"nt, met in de onderwerp reget: Europees-openbare
aanbesteding lnhuur BOA's - gemeente Weert.
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DEEL: lll

UITSLUITINGSGRON DEN EN KWALITATIEVE MINIMUMEISEN

Onderstaand staan de uitsluitingsgronden en kwalitatieve minimumeisen waaraan de inschrijver
minimaal dient te votdoen om voor gunning in aanmerking te komen, op straffe van uitstuiting. Oe
minimumeisen laten zich onderscheiden in algemene eisen, eisen aan de technische bekwaamheìd en
eisen aan de financiëte en economische draagkracht.

III.I

UITSLUITINGSGRONDEN

te verktaren dat er geen sprake is van een in de
vier (4) jaren onherroepetijk geworden rechtertijke uitspraak jegens inschrijver of

De inschrijver dient middels de eigen verklaring

afgelopen

bestuurder, in de zin van de votgende in 2.86 Aw 2012 beschreven redenen:
a. deetneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, tid 1, van Gemeenschappetijk
Optreden 98/773/JBZ van de Raad;
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het bestuit van de Raad van 26 mei 1997, respectievetijk
artikel 3, tid 1, van Gemeenschappetijk Optreden gB/742/JBZ van de Raad;
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiëte

d.

belangen van de Gemeenschap;

witwassen van getd in de zin van artikel 1 van richttijn nr. 91I308/EEG van de Raad van 10 juni
1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiëte stetsel voor het witwassen van geld.

De inschrijver dient tevens middets de eigen verktaring
volgende situaties zoats opgesomd in 2.87 Aw 2012:

a.

b.
d.
e.

te verktaren dat zii zich niet bevindt in

de

Die in staat van faitlissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt,
jegens wie een surseance van betating of een (faittissements-) akkoord getdt, of die in een
andere vergelijkbare toestand verkeert ingevotge een soortgetijke procedure die voorkomt in de
op hem van toepassing zijnde wet- of regetgeving,
Jegens wie een onherroepetijk geworden rechtertijke uitspraak is gedaan op grond van de op
hem van toepassing zijnde wet- en regetgeving van een tidstaat wegens overtreding van een voor

hem retevante beroepsgedragsreget,
Die niet aan verptichtingen heeft voldaan op grond van op hem van toepassing zijnde wettetijke
bepatingen met betrekking tot betating van sociate zekerheidspremies of belastingen, of
Die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van
inlichtìngen die door een aanbestedende dienst van hem waren vertangd, of die intichtingen niet

heeft verstrekt.

Ter bewijs van deze verklaring kan de inschrijver worden verzocht bewijsstukken conform artiket Z.B9
Aw 2012 aan de aanbestedende dienst te overleggen. lnschrijver dient in staat te zijn voornoemde
bewijsstukken binnen vijf (5) werkdagen na veaoek van de aanbestedende dienst deze te overteggen.
lnschrijver dient rekening te houden met eventuele aanvraagtermijnen met betrekking tot voornoemde
bewijsmiddeten.

II'.2

MINIMUMEISEN

III.2. I INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER
De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving

in het handels- en/of
beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschriiving van maximaa[ 6
maanden oud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het
handels' en/of beroepenregister dìent de tekeningsbevoegdheid te btijken voor tenminste de
inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.
III. 2. 2 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient afdoende verzekerd

te zijn

inzake aanspraketijkheid door middet van een

beroepsaanspraketijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaat € 500.000,- per gebeurtenis te
dekken atsmede minimaaI twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.

Ter bewijs van deze verklaring kan de beoogd opdrachtnemer worden verzocht de votgende gegevens
aan de aanbestedende dienst te overteggen:
Een getdig potisbtad van de toepassetijke beroepsaanspraketijkheid.

-

lndien het niet mogetijk is een getdig potisbtad te overteggen is het toegestaan een getdig
verzekeringscertificaat te overteggen waaruit btijkt dat inschrijver verzekerd is atsook de bedrageñ
waaryoor inschrijver verzekerd is.
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ilr.3

TECHNTSCHE C.Q. BEROEPSBEKWAAMHETD

III.3.l REFERENTIES
De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) van de afgetopen drie (3) jaren op te geven,
gerekend vanaf de stuitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid
aan te tonen met betrekking tot essentiëte onderdeten (kerncompetenties) van de onderhavige
nndr:¡hi

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformu{eerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie

dient in te dienen. De kerncompetenties zijn:
¡ Kerncompetentie 1: het in de afgetopen 3 jaar voor een aaneengesloten periode van minimaal
2 jaar leveren van minimaal 4 functionarissen voor BOA-functies (domein 1) aan een gemeente
voor in totaaI minimaat 2.1ó0 uur per jaar.
-

Varnram
ôf âñfiê
IlgvlllPvLglllllllvvulsg\vP

?' hat in rla ¡faalnnan

? ir¡r

ir¡rliilzc

lorraran

r¡rn minim¡:l

? f¡ ¡n¡f innariecan

voor BOA-functies (domein 1) aan een gemeente waarbij de functionarissen zijn ingezet voor
korttopende spoedopdrachten en waarbij de functionarissen binnen minimaat 5 katenderdagen

.

na aanvraag konden worden ingezet.

Kerncompetentie 3: het bezitten van een ruime deskundigheid oD het gebied van oÐenbare
orde en veiiigheid en daarmee in de afgetopen 3 jaar voor een periode van minimaal 2 jaar ten
minste 3 keer per jaar naar tevredenheid adviseren van een gemeente op het gebied van inzet
4..--!:-^
/l---:¿\
vafl- eft L-l-il
vuof a----t:tuf tLltoflaf t55e¡r -,^-..
vuof ñ^¡
D\JA-ruilLLle5 (quilreril rr.
Detetu --^^-

Ter bewijs dient inschrijver de genoemde referenties, votgens het standaardformat als opgenomen in
bijtage E, toe te voegen aan de inschrijving. Uit de te overteggen referenties dient duidetijk en
ondubbetzinnig de ervaring, zoats door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te btijken"
De referenties dienen voorts te zijn voorzien van een tevredenheidsverktaring namens de opdracht
;Ãã;ãã-Ã;ã;ñF;Fã-ffi
vlsql|lJuLlv'Y!l'''uq.brv.5!vgl.
al voor welke ondprrlelen linzef ì rle dipnstverlenino dnor insrhriiver
ic
uifoevoer.l:
''j
b) de dienstvertening door inschrijver naar tevredenheid is uitgevoerd.
Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentìe aan meerdere kerncompetentíes te votdoen,
mits duidetiJk en ondubbetzhnig uit de opgave btukt wetke kerncompetentles dlt betreffen. lndlen
inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, zat het meerdere worden geëcarteerd en zutlen
enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeting worden meegenomen.

III.4

FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT

lnschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, wetke haar continui'teit kan garanderen. De
inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een
(meest) recente accountantsverktaring af te geven zonder een continuiteitsparagraaf.
NB: indien enkel geconsotideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern zich
garant te stellen voor de inschrijver.

ilt.5

BEROEP OP DERDE(N)

Het is inschrijver toegestaan een beroep te doen op (een) derde(n) ten aanzien van de technische
beroepsbekwaamheid en de financieel economische draagkracht. lndien ìnschrijver een beroep doet op

(een) derde(n) dient hij zowel inhoudetijk ats contractueet in de inschrijving aan te tonen
daadwerkelijk te kunnen beschikken over de kennis en kunde van deze derde(n). De inschrijver en de
derde(n) dienen bijtage C1 votl.edig in te vutten en bij inschrijving toe te voegen. Deze bijtage dient
door zowel de inschrijver als de derde(n) rechtsgeldig ondertekend te zijn. lndien inschrìjver zich, voor

het voldoen aan de gestetde referentie-eis, beroept op de technische bekwaamheid van (een)
derde(n), mag inschrijver referentieprojecten van deze derde(n) indienen als ware het haar eigen
referentieprojecten. ln een dergetijke situatie funge(ren)(ert) deze derde(n) tevens als onderaannemer
en dient deze ingezet te worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking
tot de kerncompetentie(s) waarop een beroep op deze derde(n) wordt gedaan.
Ook een beroep op de ervaring of financiëte draagkracht van een gelieerde onderneming (dochter-,
zuster- of moedervennootschap) kwatificeert ats een beroep op een derde.
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III.6

EIGEN VERKLARING

lnschrijver verklaart middets het invutten en rechtsgeldig ondertekenen van de eigen verktaring (bijtage
B) te voldoen aan atte uitstuitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties en uitvoering-sen contractvoorwaarden zoals omschreven in deze offerteaanvraag en aangevutd c.q. toegeticht in ?e
nota('s) van inlichtingen. De verktaring dient rechtsgel.dig ondertekend te zijn door een uit het
handets- en/of beroepenregister btijkende vertegenwoordigingsbevoegde.

Offerteaanvraag Europees openbare aanbesteding lnhuur
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PROGRAMMA VAN EISEN

DEEL: IV

ln dìt hoofdstuk staat het programma van eisen weergegeven, oftewel de eisen aan de uitvoering van
de opdracht. Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter;
het niet votdoen of kunnen votdoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de
aanbestedi n gsp roceci u re.
Mocht geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen,
dan dient deze dit aan te geven in de nota van inlichtingen. Aan de hand daarvan bestist de

aanbestedende dienst wat voor gevotgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure. Middets het
indienen van een inschrijving gaat inschrijver expticiet akkoord met atte eisen van het programma van
eisen.

IV"1 UITVOERINGS- EN CONTRACTVOORWAARDEN
IV.1.1 AANSTELLING
De gemeente Weert heeft voor de uitvoering van BOA werkzaamheden BOA's in bezotdigde
overheidsdienst {eenheid Stadtoezicht van de afdel.ing Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en
BOA's in onbezotdigde overheidsdienstn^
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functies'zoats genoemd in de Beteidsregeis Buitengewoon Opsporingsambtenaarvan 18 juni 2015 (zie
paragraaf 3.f in bezotdigde overheidsdienst' van de Beteidsregets, onder 'uitzonderingen', nummer 2).
Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de opdracht te votdoen aan de 'Beteidsregets Buitengewoon
Opsporingsambtenaar' (bijtage H).

lV.1.2

BEVOEGDHEDEN

inachtneming van de voorwaarden die zijn genoemd
Buitengewoon Opsporingsambtenaar van 18 juni 2015.

in

paragraaf 6.2 'lnhuur' van de Beleidsregets

is bevoegd te handhaven op de artiketen en wetten genoemd in de
Voor wat betreft de Verordeningen (punt 10 uit de Domeintijst) is de BOA in Weert

De BOA Openbare Ruimte
Domeintijst

l.

aangewezen ats handhaver ten aanzien van de votgende verordeningen:
Atgemene PtaatsetijkVerordening;

.
.

Afvatstoffenverordening.

De onbezotdigde BOA Openbare Ruimte wordt aangesteld binnen de kaders van het categoriale
aanstettingsbestuit van 11 januari 201ó van de Staatssecretaris van Veitigheid en Justitie. De
onbezoldigde BOA beschikt conform dit aanstetlingsbestuit over de potitiebevoegdheden bedoetd in
artiket 7 eerste tid (gebruik gewetd) en derde tid (fouil.tering) van de Potitiewet 2017 en beschikt tevens
over handboeien.

IV.1.3

WERKZAAMHEDEN EN TAAKVERDELING
ingehuurde BOA's hebben betrekking op:

De werkzaamheden van de

.
.
r

Toezichtwinketcentrum Muntpassage.

-r

ôr¡ariaa
vvsr rss arrarl¡ctcitrrrtiac
vv!¡

.
.

Uitgaansovertast binnenstad (vrijdag, zaterdag en bij evenementen) i.s.m. de potitie.

Controle Drank en Horeca vergunningen, ontheffingen en wet.
ÂD\/ Ârarclr¡f¡lannr¡arl¡<f \qJ!, iarrorlnrrarlacf\
rsJLr.
Jsvsvv'vr
^r t \vvr

Parkeren (fout parkeren), in combinatie met uitvoering van de primaire taken.

lncidenteel worden de ingehuurde BOA's ook ingezet voor de taken van de BOA's Stadstoezicht

De werkzaamheden van de BOA's Stadstoezicht hebben betrekking op:

.
.
r
¡
.
.
o
r
¡

Overtastsituaties en hindertijk gedrag in het centrum en de wijken
Zwerfafvat, inzameten afvat, hondenpoep.
Terrassen, uitstallingen.
Graffiti, aanptakken publicaties.
Parkeren (fout parkeren en niet betaatd parkeren)
Gebruik voetgangerszone centrumgebied.
Tijdetijke en permanente verkeersmaatregeten.
Evenementen, inzametingen.
lnformatieverstrekking bezoekers stad (gastheerschap).
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lV.1.4 INZET BOA's
De aanbestedende dienst heeft in 2015 in totaal voor 3.254 uur aan BOA capaciteit ingehuurd. ln de af

te stuiten overeenkomst garandeert de aanbestedende dienst een afname van 2.15fuur per jaar. ln
onderstaande tabel staat een overzicht van de verschittende onderdelen waarop de aanbestedende
dienst BOA capaciteit inhuurt, de in 2015 ingehuurde capaciteit en de gegarandeerde afname met
betrekking tot de onderhavige aanbesteding.
0nderdeel

AantaI
BOA's

AantaI

aantal uur

week

Huidig
aantaI
uur p/i

uur

per

Gegarandeerd

1

Toezicht Muntpassage

2

28,5

1.482

741

2

Toezicht Open bare Orde/ Horecasurveittance

2

28

1.456

1.456

3

ïoezicht Flex Paracommercie

1

4a

4b

16

16

lnzet Flex BOA bij evenementen

150

120

lnzet

150

120

BOA

bare Orde

evenementen

TOTAAL INZET BOA'S

.V.1.4.1

3.254

p/j

2.453

DIENSTROOSTER & WERKINSTRUCTIES

Toezicht Muntpassage

Dienstrooster:

Maandag:

Woensdag:
Donderdag:
Donderdag:

13.30 uur tot 17.30 uur (1 BOA, totaa[ 4 uur)
09.30 uur tot 13.30 uur (1 BOA, totaal 4 uur)
10.00 uur tot 13.30 uur (1 BOA, totaal 3,5 uur)
17.30 uur tot 21.30 uur (2 BOA,s, totaal g uur)
13.30 uur tot 17.30 uur (1 BOA, totaal 4 uur)
10.00 uur tot 15.00 uur (1 BOA, totaat 5 uur)

Vrijdag:
Zaterdag:
. Op donderdagavond

is er koopavond en worden er derhalve 2 BOA's ingezet. Voor het overige
deel is het rooster een voorbeeld van een wittekeurige week. De tijdstippen en dagen kunnãn
door het jaar heen, per week, wisseten.

Werkwijze:

.
.
o

.
.
o

Melden op potitiebureau Kasteetsinget, briefing door Operationeet Commandant (OpCo).
steutels, diensttetefoon, parkeerpas, portofoon en dagpas uit de ktuis halen.

Start dienst in en rondom het overdekte Winketcentrum De Muntpassage (bezoek winkels en
controle omtiggende parkeervoorzieningen ).

Einde dienst: afmetden

terugteggen in ktuis.

bij en informeren van de

OpCo. Steutets, diensttetefoon etc.

Opstellen dienstrapport (constateringen + tijdstip, overige retevante informatie, invutlen
tabel met aantaI waarschuwingen, aantal keren assistentie/interventie, aantaI uitgeschreven
processen verbaal per feitcode en aantal aanhoudingen).
Dienstrapport indienen bij teidinggevende van de BoA. Na check teidinggevende per email
verzenden naar de
te nnen 1 week na de dien
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1.

Toezicht Openbare Orde

Dienstrooster
Y

r

rJvq5.

Zaterdag:

/

Horecasurveittance

-¿l-l
ft 1rì WWt
rrrrr i^f
Él'\Â'cJ, tnn::i
r¡rrri
LVLqqr iI¡r svr/
LL.JV
LVI r-ìtr
VJ.JV r¡¡¡r
UUr /l\¿ UVñ

22.30 uur

tot 05.30 uur (2 BOA's, totaal

14 uur)

Werkwijze:

.

Vrijdag: metden op politiebureau Kasteetsingel, briefing door Operationeel Commandant

.

¿dLef Uclg. UegLllglllgll

(OpCo).

.
.
.
.
.
.
.
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Steutets, dienstietefoon, parkeerpas, portofoon en dagpas uit de ktuis haten.
Start dienst in en rondom het uitgaanscentrum (OeLemarkt) en binnenstad.
Einde dienst (vrijdag): afr"netden bij en informeren van de OpCo. Sleutets, diensttetefoon etc.
Èa¡,
¡ai¿aaan ;- izir r;e
LL' usrL55v'¡

Einde dienst (zaterdag): deetnemen aan de gezamentìjke debriefing. Sleutets, diensttetefoon
etc. teruslesgen in kluis.
Opstelten dienstrapport (constateringen + tijdstip, overige relevante informatie, invutten
tabel met aantal waarschuwingen, aantaI keren assistentie/interventie, aantal uitgeschreven
processen verbaal per feitcode en aantal aanhoudingen).
Opstetten van het horecaformutier indìen er ktachten m.b.t. tot getuid zijn geconstateerd.
Opstetten van een Proces Verbaal van Bevindingen indien er aanhoudingen en/oí interventies
hebben ptaatsgevonden.

-
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leidinggevende van de BOA. Na check leidinggevencie per emaii verzenden naar de gemeente
(binnen 1 week na de dienst).

2.

Toezicht Ftex Paracommercie

Dienstrooster:
1x per 3 maanden op een wissetende avond (vrijdag, zaterdag of zondag) van 01.00 uur tot 05.00 uur

Werkwijze:
. Tetefoonnummers en start dienst wordt doorgegeven aan de Metdkamer en de OpCo
potitiebureau Weert.
. De dienst worcit uitgevoerd ats surveitlance per auto. Controte op activiteiten en tijcistippen
van openstetling van zoweI commercjëte als para commerciëte vergunninghouders buiten het
centrum en de kerkdorpen.
tetefonisch afmetden
". Einde dienst:
Opstetlen dienstrapport (constateringen + tijdstip, overige relevante informatie, invu[len
tabet met aantal waarschuwingen, aantaI keren assistentie/interventie, aantaI uitgeschreven
processen verbaal per feitcode en aantal aanhoudingen).
. Opstetten van het horecaformuller indien er ktachten m.b.t. tot getuid zijn geconstateerd.
. Opstetten van een Proces Verbaal van Bevindingen indien er aanhoudingen en/of interventies

o

hebben ptaatsgevonden.

Dienstrapport, horecaformulier en proces verbaal van bevindìngen worden ingediend bìj de
leidinggevende van de BOA. Na check leidinggevende per emaiI verzenden naar de gemeente
(binnen 1 week na de dienst).
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4a. en 4b. lnzet BoA capaciteit (Ftex en openbare orde) b-ij evenementen
Het gaat hierbij om de inzet bij Koningsdag, Bospop, Kermis, Carnaval etc. De BOA inzet vindt zowel
plaats overdag als in de avond en nacht. De verdeting ìs ongeveer 50/50.
Per evenement wordt afzondertijk bepaatd wetke inzet nodig wordt geacht voor rekening van de
gemeente. Ook van organisatoren wordt verwacht dat zii een aandeel leveren in het toezicht door
het ìnzetten van bijvoorbeeld: beveitigers en verkeersregetaars.

IV.1.5

AD.HOC INZET VAN BOA CAPACITEIT

Actuete gebeurtenissen kunnen leiden tot een ptotsetinge behoefte aan extra BOA capaciteit. lndien
hiervan sprake is zal de gemeente contact opnemen met de uittenende organisatie. Het kan daarbij
incidenteel voorkomen dat dan binnen maximaal vijf werkdagen BOA toezicht ingezet moet kunneñ
worden, soms meerdere dagen achtereen. Onder incidenteel wordt verstaan circa 1 á 2 maat per jaar.
Dit kan zowet overdag ats in de avond- en nachturen zijn. lndien mogetijk wordt een combiñatie
gezocht met de reeds geplande diensten (door daar een gewijzigde opdracht aan te koppeten). Niet
attijd is dat mogetijk. Van de leverende organisatie wordt verwacht dat zij hier ftexibet op in kan
speten en in voorkomend geval op korte termijn extra capaciteit kan leveren. Gemiddetd genomen
wordt er jaartijks 250 uur aan ad-hoc inzet gevraagd.

IV.1.6

ADVISERING

Naast de 'tevering' van de benodigde BOA capaciteit treedt de ingehuurde organisatie op als adviseur
bij vraagstukken op het gebied van Toezicht en Handhaving in de breedste zin van het woord. lndien
zich hiertoe vraagstukken aandienen of de inhoud van de dienstrapporten geeft hiertoe aanteiding,

wordt van de ingehuurde organisatie verwacht dat er vanuit hun expertise 'ongevraagd, worãt
geadviseerd. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op beteidsregets en verordèningen van de
gemeente die in de praktijk moeitijk toepasbaar zijn voor de BOA's. De ervaringen worden vertaatd
naar voorstetlen om te komen tot aanpassing van de verordening en/of beteidsregeis.
Daarnaast wordt gevraagd te adviseren en deet te nemen aan overteggen op het gemeentehuis waar
het thema Toezicht en Handhaving op de agenda staat.

Concreet gaat het hierbij om:
1x per 3 maanden bijwonen van het Horecaoverteg. Tijdsbestag bijeenkomsten: circa 4 x 2 uur
per jaar;

.

.

¡

Periodieke evatuatie van de inzet met de leiding van de afdeting VTH. Tijdsbestag overteg:

circa4x2uurperjaar;

Ad'hoc overteggen (maximaat 36 uur per jaar) op basis van concrete cases waarbij BOA inzet
moet worden geregetd (bijv. grote evenementen of gebeurtenissen in de stad);
. Ongevraagde advisering door opdrachtnemer (maximaal 8 uur per jaar).
De hierboven beschreven advisering dient te zijn inbegrepen in uw dienstvertening en de geoffreerde

uurtarieven voor de inhuur van BOA's.

1V.1.7

BENODIGDEM!DDELEN

De BOA's worden uitgerust conform het Modetuniform B0A voor de Openbare ruimte (bijtage l).
De kosten van kteding (inct. handboeien), opl.eiding en reizen van de ingehuurde BOA,-komen voor
rekening van de uittenende partij. De kosten verbonden aan de inzet vañ een surveillance voertuig
komen voor rekening van de gemeente. Afrekening vindt plaats op basis van een tarief per kitometer.

Bij'opteiding' wordt bedoeld:

.
.
.

de permanente her- en bijschoting van de BOA, domein l;
de Regeling Toetsing Gewetds Beheersing (RTGB opteiding);

de opleiding ExTH toelchthouder (Drank- en Horecatoezichthouder) conform de

Regeting

toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

De overige middeten: steutels, diensttetefoon, parkeerpas, portofoon en dagpas komen voor rekening

van de gemeente. De gemeente zorgt daarnaast voor de aanstetting van
en een tegitimatiebewijs.
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DE OPDRACHTNEMER DRAAGT ZORG VOOR DE VOLGENDE PROCESSEN

Leveren van personeel voor de handhaving op grond van de in overteg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer tot stand gekomen en;
Het op afroep leveren van aanvuttende bemensing ter vervanging of assistentie van handhavers
bij voorkomende werkzaamheden.

a

IV.1.9

HET AANBIEDEN VAN PERSONEEL

De medewerker van opdrachtnemer moet ats persoon passen in de ambtetijke omgeving. De
beoordeting daarvan tigt bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt kandidaat-handhavers voor aan
opdrachtgever. Opdrachtgever beoordeett of de kandidaat votdoet aan de kwatiteitsuitgangspunten van
opdrachtgever, zoats beschreven in paragraaf |V.1.14.
ttt
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in te huren capaciteit gedurende de
contractperiode. Dit aantal is afhankelijk van de omvang van de handhavingsportefeuilte en kan in de
loop der jaren variëren. ln beginsel wordt dus gestart met de vaste inzet zoats opgegeven in IV.1.4.
Er wordt geen maximum gesteld aan de hoeveetheid

IV.1.1f

INZET VAN DE MEDEWER,KER.
De voorgedragen nieuwe BOA-medewerker mag pas worden ingezet nadat de opdrachtgever hiervoor
SCnnTteulK [oeSfemmrng neetL gegeven.

lV.1.12 ALGEMENE EISEN AAN DE DIENSTVERLENING
. De opdrachtnemer zal zich bij de uitoefening van zijn opdracht te atten tijde houden

.
a

aan de

vigerende wet- en regetgeving en de daaruit voortvtoeiende voorschriften.

De in rekening te brengen uren betreffen uitstuitend de uren dat de medewerkers feitetijk
inzetbaar ziin peweest onder aansturi nq van opdrachtqever
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beperking van het ziekteverzuim en nateving van wettetijke regels (onder

meer ARBO wetgeving en nateving arbeidsvoorwaarden) maken deel

uit van het

personeetsbeteid.
IV.1 .1

3

DIENSTRAPPOR.TAGES

De opdrachtnemer maakt gebruik van gestandaardìseerde dienstrapportages welke tevens gebruikt
kunnen worden t.b.v. het opstetlen van managementinformatie. De dienstrapportages bevatten
minimaaI de votgende informatie:

¡
¡
r
.
.

Naam BOA;

Datum en diensttijd;

Duidetijke beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, voorzien van tijdstippen en evt.
ondersteunende informatie, bijtagen, foto's;

Verbatenoverzicht: verbaatnummer, ptaats, straat, datum, tijdstip, feitcode;

KengetaIten: aantaI waarschuwingen, interventies, processen verbaat, aanhoudingen en
gereden kitometers dienstvoertuig en/of privé voertuig.

lY.1.14 EISEN GESTELD AAN DE KWALITEIT VAN HET PERSONEEL
. De opdrachtnemer draagt atleen medewerkers voor die in het bezit zijn van een BOA¡
.

.

.

certificaat volgens domein

1.

bij de uitvoering van het werk cie gemeente.
personeet
voor dat onder andere is geselecteerd op de competenties
Opdrachtnemer stelt
omgevingsbewustzijn, zelfstandigheid, onafhanketijk beoordetingsvermogen, (kunnen luisteren)
teamptayer (aanpassen aan maar ook beihvtoeden), servicegerichtheid, bestuitvaardigheid,
resuttaatgerichtheid en uitdrukkingsvaardigheid, een en ander uiteraard geretateerd aan de
gangbare eisen die aan een handhaver worden gestetd.
De BOA-medewerker is gesetecteerd op een verzorgd, representatief uitertijk, goede
De BOA-medewerker vertegenwoordigt

communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in de Nedertandse taaI en een
ktantgerichte, proactieve instetting. De medewerker mag geen zichtbare uitertijke kenmerken
dragen die in strijd worden geacht met de uitstraling van het uniform van een buitengewoon
opsporingsambtenaar.

Opdrachtnemer zet uitstuitend medewerkers in, aan wie een "Verklaring omtrent het gedrag"
(hierna VOG) is verteend én over wie in het kader van toegang tot informatiesystemen door de
potitie én opdrachtgever positief wordt geadviseerd. De verktaring omtrent het gedrag dient
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a

a

voorafgaand aan de eerste inzet van de voor de gemeente Weert werkzame medewerkers te
worden overtegd.
Opdrachtnemer heeft de metdplicht om opdrachtgever terstond te informeren zodra twijfet
ontstaat over het opnieuw verkrijgen van een VOG van een of meerdere medewerkers.
lndien de onbezoldigd gemeenteambtenaar zích tijdens de aanstettingsperiode niet gedraagt
zoats een goed ambtenaar betaamt of indien voortzetting van de aanstetling van de gémeente
Weert redetijkerwijs niet kan worden gevergd, wordt betrokken medewerker als onbezotdigd
ambtenaar ontstagen. Opdrachtnemer trekt in zutke gevalten de betrokken medewerker terug
en zet deze medewerker niet in ter uitvoering van deze opdracht.
De opdrachtnemer zet medewerkers in, die fysiek in staat zijn om meerdere uren te lopen en
te staan en over een zodanige conditie beschikken.
BOA-medewerker(s) votdoen minimaal aan hetgeen in wettetijk voorschrift of Ministerieel
bestuit is gestetd. Medewerkers volgen de permanente her- en bijschoting die voor BOA
medewerkers is voorgeschreven. Tevens is/zijn de BOA-medewerker(s) in het bezit van het
certificaat DHW-toezicht.
lndien een BOA-medewerker niet tanger in het bezit is van dit BOA-certificaat doordat de
werknemer de getdigheid heeft laten verlopen, trekt opdrachtnemer de betrokken medewerker
terug en zet deze niet in voor de uitvoering van deze opdracht, zotang de medewerker niet aan
de BOA-voorwaarden voldoet.
ln het geval van ontwikketing van de functie-eisen draagt opdrachtnemer zorg voor tijdige
bijschol.ing van de BOA-medewerker(s).
BOA-medewerker(s) worden ten minste één keer per twee jaar door opdrachtnemer getraind in
omgang met pubtiek. Daarbij wordt niet atleen aandacht besteed aan het omgaan met agressie
en het voorkomen van agressie, maar ook aan het invutten van een goed gastheer/gastvrouwschap.

a

ln het geval van ontwikketing van de functie-eisen draagt opdrachtnemer zetf zorgvoot tijdige
bijschoting van de BOA-medewerker(s);

a

De medewerker(s) van de opdrachtnemer helpen en adviseren burgers ktantgericht en
vakkundig. Burgers worden niet van het kastje naar de muur gestuurd en er worden geen
toezeggingen gedaan die de bevoegdheid van de opdrachtnemer te boven gaan en/of

a

verkeerde verwachtingen wekken.
De medewerker(s) van opdrachtnemer votgt de door de opdrachtgever verstrekte instructies.
Deze instructies zijn bekend bij en worden nageleefd door het medewerker en geven een
beschrijving van de voor de uitvoering van de werkzaamheden retevante onderwerþen en de
handetswijze.

IV.I.15

SOCIAL RETURN

De gemeente Weert hanteert sociate voorwaarden

bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven
opdrachtnemer verpticht om 5% van de totate waarde van een
opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.

€ 50.000,- (exct. BTW). U bent als

Social Return gaat in de gemeente Weert in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) ptaatsing
van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat btijkt echter niet attijd mogetijk of wensetijk.

Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeteiding, ook afspraken gemaakt over
'indirecte' bijdragen aan de doelstetting om mensen dichter bij werk te brengen. Dat kan zijn door het
bieden van een opteidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een
sociale werkptaats en/of sociaal. bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het
verschaffen van opteidingen aan de doetgroepen.
Doetgroepen &, Benaderinq
De doetgroepen die de gemeente Weert in het kader van Social Return hanteert, zijn:
Langdurig werktozen: mensen die aantoonbaar langer dan ó maanden werkloos werkzoekend zijn en
staan ingeschreven ats werkzoekende.
Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociate werkvoorziening en/of

/
/
/

een

/
/

arbeidsongeschiktheidsuitkering

(WlA, Wajong, WAZ)

en de

doetgroep

voor

de

loonkostensubsidie in de Participatiewet.
Vroegtijdige schootvertaters.
Schotieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of VSO en studenten van het MBO.
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lnvulline Social Return

hoeft niet al.tijd direct aan de opdracht gekoppetd te zijn. U heeft in overteg
met de contactpersoon Social Return de mogetijkheid om Social Return elders in uw eigen of een derde
organisatie te reatiseren.
De inzet op Social Return

De invutling van Social Return is maatwerk. En veet leveranciei's, zo mei'ken we, hebben zetf goede en
creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming. Na gunning van een opdracht gaat de
gemeente Weert graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invutting, die uiteraard
plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte.

eateqorieën
De opdrachtnemer is verantwoordetijk voor de invutting van Social Return. Om de mogetijkheden aan te
geven onderscheidt de gemeente Weert bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf
verschillende categorieën. De Sociat Return-verplichting kan worden ingevutd met een (combinatie)

van deze categorieën.
A. Werkotek Bieden

Het direct a[ dan niet tijdetijk ptaatsen

in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot

de

arl¡eidsmarkt.
B. Werkervarinq

/

Staseptek Bieden

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leertingen om voor korte of langere tijd
werkervaringsptek.
C. lnkoop Diensten / Productqn
Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instettingen met een sociale doetstetling, het
5W-bedrijf (bijvoorbeetd Dc Rissc) of AWBZ gcrctatccrdc instctlingcn.
D. lnbrenqen eiqen Expertise

/

Diensten

/

Kaoitaal

Het actief bijdragen aan sociate initiatieven middets inbreng van (een combinatie van) kennis,
manuren, materialen of financieet.
E. Biidrase in het schotinssfonds

Het storten van een getdbedrag in het gemeentetijke 'Schotingsfonds Social Return' bestemd voor de
financiering van schoting en andere noodzaketijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de
doetgroep social return.
De procedure en uw verplichtingen op een

rij:

Fase I Aanbesteding en gunninq

a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin

de

voorwaarde Social Return op. De Social Return verptichting is geen gunningscriterium, maar betreft
een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social
Return-verptichting zoats deze in het programma van eisen is opgenomen.

u bij de uitvoering van de opdracht gebruik

maakt van onderaannemers, getdt de
votledige
aanneemsom. De inschrijver is
contractverptichting sociat return onverkort over de
verantwoordetijk voor de invutting van de social return-verptichting. Het is toegestaan om deze
verptichting (at dan niet gedeettetijk) via de onderaannemers in te vutlen.

b. lndien

c. U dient binnen 14 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon
Sociat Return om definitieve afspraken te maken over de invutling van de social return-verptichting.

De

contactgegevens

zijn: lngrid Wittems, tetefoonnummer 0495 - 57 58 42

of

per e-maiI via i.wiltems@weert.nt.
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d. Voor concrete invulting van Social Return ìn bijvoorbeetd de vorm van ptaatsing van werkzoekenden,
stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten aan o.a. De Risse, kunnen
wij u kosteloos ondersteuning bieden van Werk.Kom.

e. Nadat de opdracht

is

gegund, bent

u zetf

prestatieafspraken en de rapportage daarover.

f.

Vorm

A

Dienstverband

Waarde

nateven van de

Specificaties

Uitbetaatd bruto toon pl.us

30%

werkgeverstasten

Kopie toonspecificaties

Snuffelstage

€ 300 per stagiaire

Duur:

Oriëntatiestage

€ 400 per stagiaire

Duur: 1 week

€ 750 per stagiaire per maand

Duur: afhanketijk
opteiding en niveau

van

€ 500 per stagiaire per maand

Duur: afhanketijk
opteiding en niveau

van

Stageptek voor schotieren
uit Praktijkonderwijs (PRO)

en

Voortgezet

Speciaal

I

dag

Onderwijs (VSO)

Beroeps Praktijk Vorming
(BPV-ptek)

Uitbetaatd bruto loon ptus 30% Duur afhanketijk van
werkgeverstasten + € 500 per opteiding en niveau; kopie
maand begeteidingskosten
Ioonspecificaties

BBL

lngekochte dienst bij bedrijf

c

het

Voor het bepaten van de waarde van de geptande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van
het votgende schema:

Categorie

B

verantwoordetijk voor

of

instetting met sociate

doetstetting

(bijv.

5W-

Atteen na goedkeuring van

contactpersoon

Waarde dienst

return; kopie

bedrijf De Risse)

social

factuur

overteqqen

Alteen na goedkeuring van

Verzorgen gasttes

over

bedrijf, branche of sector

contactpersoon

€ 100 per uur

social

return. Duur: 2 tot 3 uur;
reistijd mag niet worden

opgevoerd
D

Alteen na goedkeuring van

Organiseren bedrijfsbezoek
€ 250 per dagdeet
doetgroep socia[ return

Overig (inbreng eigen ideeën
opdrachtnemer)

contactpersoon

social

return

Atteen na goedkeuring van
Waarde nader te bepalen contactpersoon social
afhanketijk van aard en return; waarde wordt

omvang

dienstvertening

aangeboden

vastgestetd

contactpersoon

door
socia[

return
E

Bijdrage
Social Return

Schotingsfonds

Netto storting

Kopie bankafschrift

g. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftetijk vastgetegd en

maken

onlosmaketijk deet uit van de tussen u en gemeente Weert getdende overeenkomst.

h.

Na goedkeuring van

het ptan door de contactpersoon Social Return ontvangt u een standaardformat
voor uw periodiek te overteggen rapportages, waarin u bijhoudt hoe de nakoming van de afspraken
verloopt.
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Fase ll Uitvoering en verslagtegging
a. Gedurende de tooptijd van de overeenkomst levert

u per kwartaal een rapportage aan

contractbeheerder. U gebruikt hiervoor het format dat u van de contactpersoon Sociat Return heeft
ontvangen.

b.

De contactpersoon Social Return en de contractbeheerder hebben de bevoegdheid de rapportages te
lla ar¡ant¡ ralo l¿ncfon r¡nnn¡lnaionrl ¡ rif r rur rrarnlirhf
¡re o marlaurorl¿ino hiarfne kr rnnan nìef nn
Ftrvr

r¡arifiåran

de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de Looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.

c. lndien

u de prestatieafspraken niet of niet votledig bent nagekomen, is de gemeente Weert te atlen
L-L
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UJUS
Schotingsfonds SociaI Return worden toegevoegd.
rjir--

d. ln onvoorzlene situaties zutlen de contactpersoon Social Retuín en de opdrachtnemer in

overteg

trecien.

IV.1.16

BEPAL¡NGEN INZAKE BELASTINGEN. MILIEUBESCHERMING. ARBEIDSBESCHER,MING,
ARBEIDSVOORWAARDEN

Door inschrijving op deze opdracht geeft de inschrijver aan respectievetijk verklaart hij, dat hij bij het
opstetten van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verptichtingen uit hoofde van de
bepatingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de ptaats waar de
verrichtingen worden uitgevoerd.

--_

Insct'fij\.efs kunnen infof.patie Over Vefp.Li€btingen ten aAn-ian van rle beF¡lingan inzake hpl:çtingen,
mitieubescherming, arbeicisbescherming en arbeidsvoorwaarden, als bedoetd in artiket 2.81 Aw 2012,

oieleto;;n#:xïlilj'åii3å:iJ¿:j:,üJ,:it":r""ll'iil".,nn,

Den Haag (www minfin.nr en/of
www. belastinEdienst. nt);

Met betrekking

tot

milieubescherming: Ministerie van lnfrastructuui' en Milieu, Den Haag

(httD: / /www. mlnlenm ) ;
Met betrekking tot arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: Ministerie van Sociate Zaken en
Werkgelegenheid, Den Haag (www"minszw.nt) en/of UWV (www.uwv.nt).

w.1.17

CONCEPTOVEREENKOMST(BIJLAGEF)

ln de conceptovereenkomst, wetke ats bijtage F is toegevoegd aan deze offerteaanvraag, zijn de
randvoorwaarden en -bepatingen voor deze opdracht neergelegd. Voor bepatingen in de
conceptovereenkomst wetke strijdig zijn met de van toepassing verklaarde atgemene voorwaarden
getdt dat de bepalingen uit de conceptovereenkomst lejdend zijn. Middels indiening van de inschrijving
gaat de inschrijver uitdrukketijk akkoord met de inhoud van de conceptovereenkomst.

rv.1.r8

ALGEMENE TNKOOPVOORWAARDEN (BIJLAGEG)

wijst de atgemene voorwaarden van inschrijver nadrukketijk van de hand. De
inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaat door zijn onderneming te hanteren voorwaarden niet
van toepassing zijn. Uitstuitend de algemene voorwaarden, wetke ats bijtage G aan deze
offerteaanvraag zijn toegevoegd, zutten van toepassing zijn. Middei.s inciiening van cie inschrijving gaat
de inschrijver LritdrLrkketijk akkoorcl met deze voorwaarden.
Aanbestedende dienst
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DEEL: V

V.I

GUNNINGSCRITERIUM EN BEOORDELING

GUNNINGSCRITERIUM

De inschrijvingen worden beoordeetd en gerangschikt op basis van het gunningscriterium .economisch
meest voordelige inschrijving'.

Het gunningscriterium 'economisch meest voordetige inschrijving' bestaat uit de

subgunningscriteria en het te behaten aantal punten:
Subgunningscriteria

Gl

Te behalen punten

Prijs

50

G2

Kwaliteit

50

G2.1 FlexÌbilîteit
G2.2 Advîserìng

25
25

Totaal

V.2

GI

votgende

100
PRIJS

U dient uw prijs aan te bieden conform het aangeteverde prijsinvutformutier (bijtage D). De in te vutten

prijzen (blauwe celten) worden vastgetegd in de overeenkomst, de totate fictiéve inschrijfsommen
worden gebruikt voor het beoordelen van het gunningscriterium G1 Prijs. lnschrijver verktaait middets
inschrijving dat atle eisen zoats vermetd in het programma van eisen, en zoats aangepast in de nota('s)
van intichtingen, atsmede atte wensen zoats door inschrijver geoffreerdzijn in dJgeoffreerde prijzeÁ

verwerkt zijn.

De geoffreerde uurtarieven dienen te votdoen aan de volgende voorwaarden:
a
De prijzen zijn in Euro's en exctusief omzetbetasting;
a
De prijzen zijn inctusief functiegebonden uitrusting, reisuren en overige reiskosten;
a

a
a
a

De prijzen zijn vast gedurende de eerste 12 maanden van de overeenkomst en vervotgens
jaartijks te indexeren votgens het dan getdende Loonindexcijfer Cao-tonen, contractuele

loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100).
Het gegarandeerd aantal af te nemen uren is vastgetegd in het programma van eisen (1V.1.4).
De prijzen worden gebruikt voor de verrekening van meer-uren;
De totale fictieve inschrijfsom mag niet meer bedragen dan € 1.5ó5.100,- voor de maximale
contractduur van (drie jaar vast en drie x twee jaar vertenging) 9 jaar.

Het is inschrijver niet toegestaan een nutprijs te offreren. Het is onder geen beding toegestaan
negatieve prijzen te offreren. Het niet invutten van (onderdeten van) een prijswens teidt tot

ongeLdigheid van de inschrijving.

V.2.1 BEOORDELING KWANTITATIEF SUBGUNNINGSCRITERIUM
De prijs wordt beoordeetd op basis van de "totate fictieve kosten". De "totate fictieve kosten,, worden
bepaald door de som van de fictieve aantatlen vermenigvutdigd met de geoffreerde tarieven. De
punten worden bepaatd op basis van de volgende formute:
De inschrijver met de laagste "totate fictieve kosten" verkrijgt het maximum aantal punten. Het te
behaten aantat punten van de overige inschrijvers wordt vastgeitetO op grond van de votgende formule:

(taagste "totale fictieve kosten"
punten G1 Prijs

/ eigen "totate

fictieve kosten" inschrijver) x 50 = behaatd aantat

Het behaal.d aantat punten wordt afgerond op maximaal twee decimaten
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V.3

G2 KWALITE]T

De aanbestedende dienst hecht een grote waarde aan een dienstvertener

die op een ftexibete wijze

en/of wijziging van inzet. Daarnaast vindt de aanbestedende
dienst het zeer belangrijk dat de toekomstig dienstvertener ook een gevraagde en ongevraagde
invutting kan geven aan ad-hoc inzet

adviserende rol neemt waar het de advisering van de aanbestedende dienst betreft. Het betreft hier
zowel de advisering op operationeet als op tactisch en strategisch niveau. ln het pr"ogramma van eisen
zijn zowel op het gebied van vereiste ftexibititeit ats op het gebied van de gewenste adviesrol eisen
opgenomen. ln de sub-gunningscritei'ia G2.1en G2.2 wordt u gevraagd te beschrijven op wetke wijze u
uw dienstvertening op het gebied van ftexibititeit en advisering vormgeeft.
Uw toel.ichting bedraagt voor onderdeet G2 Kwaliteit maximaal drie pagina's op A4-formaat, lettertype
Arial /tettergrootte 10. lndien uw inschrijving op dit onderdeel meer pagina's bevat dan toegestaan,

zal het meerdere aan pagina's terajde worden getegd.

V,3,1 G2.1 FLEXIBILITEIT
U dient minimaal de votgende onderdeten te behandeten

.
.
¡
.
.
.
.

Beschikbare poot van BOA's

Organisatorischereserve
Omgang met vakantieperioden
Vervanging bij ziekte
Bereikbaarheid
Snetheid van levering
Bestissingsbevoegdheid vaste contactpersoon

V.3.2 Gz"Z ADVISERING
U dient minimaal de votgende onderdeten te behandelen
. Veranderende wetgevingi Þeieid

.

.
¡
.

----Ll--^!i^lALLuete pluutellldLleK

Afstemming met Ministerie van Justitie, Ministerie van BZK en de Potitie
Actieve deetname in commissies (bv jeugdprobtematiek, drugsovertast, integrate veitigheid ed.)
Voorbereiding van evenementen

V.3.3 BEOORDELING KWALITATIEF SUBGUNNINGSCRITERIU¡IA G2.I EN G2.2
De leden van de beoordetingscommissie beoordeten de (sub-)subgunningscriteria afzondertijk. Per

0,2, 6,8 of 10 gegeven. De inschrijvingen zutten
verschittende
antwoorden van de inschrijvers met
Dìt
houdt
in
dat
de
retatief worden beoordeetd.
elkaar vergeteken zutten worden voordat aan ieder individuee[ antwoord een score wordt gegeven. De
beoordetingscommissie zal op basis van een unaniem eindoordeel per (sub-)subgunningscriterium de

onderdeet wordt door de beoordelaar een score van

uiteindetij ke score bepalen.
De beoordetingscommissie beoordeett de

beoordetingscriteria

.
.

.
.
.
.
.
.
.

kwatitatieve onderdeten aan de hand van onderstaande

:

de mate waarin inschrijver compteet is in de beantwoording:
een antwoord is compteet ats alte aandachtspunten uit de vraagstetting terugkomen en daarbij
het antwoord votledig is;
de mate waarin de inschrijving consistent is:
van consistentie is sprake als er geen tegenstrijdigheden zitten tussen de antwoorden;
de mate waarin de inschrijving aanstuit/toepasbaar is voor gemeente Weert;
de mate waarin de inschrijving concrect en praktisch uitvoerbaar is;
de mate waarin de inschrijving reë'e[ haatbaar is;
de mate waarin de inschrijving met maatregeten is geborgd;
de mate waarin de inschrijving vernieuwend is;
de mate waarin de inschrijving een meerwaarde biedt;
de mate waarin de inschrijving onderscheidend is.
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Hierbij worden de volgende scores gehanteerd:
0 = niet beantwoord
2 = matig/onvotdoende
6 = voldoende
g = goed

l0

= uitstekend

De votgende formutes worden gehanteerd om de punten per onderdeel

te bepaten:

(toegekende score/10) x25 = behaatde aantal punten G2.1 Ftexibititeit

(toegekende score/10) x25 = behaalde aantal punten G2.2 Advisering

Het behaatde aantal punten wordt per onderdeel afgerond op maximaal twee decimaten.
Het totaal aantal punten is de som van de behaal.de punten per onderdeet.

lndien na beoordeting op het gunningscriterium btijkt dat inschrijvers een getijk aantal punten hebben
behaatd, getdt dat de inschrijver wetke het beste heeft gescóord op Gã Kwaliteit ats geheet voor
gunning in aanmerking komt. lndien ook op dat onderdeel de scores getijk zijn zal via toiing
worden
bepaatd wetke inschrijver voor gunning in aanmerking komt.
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