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Onderwerp

Inkoop speeltoestellen en valondergronden

Voorstel

1. In te stemmen met de aanbesteding van de nieuwe raamovereenkomst van 4 jaar van
speeltoestellen en valondergronden samen met de gemeente Roermond, Gennep en
Venray.
2. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het college van Burgemeester en
Wethouders van Venray, om namens de gemeente Weert een Europese
aanbestedingsprocedure voor de inkoop van speeltoestellen en valondergronden uit te
voeren.

Inleiding

Voor de inkoop van speeltoestellen van traditioneel en natuurlijk spelen hebben wij
momenteel een raamovereenkomst met 3 leveranciers. Deze raamovereenkomst loopt af
in maart 2018 en moet derhalve opnieuw worden aanbesteed. De huidige
raamovereenkomst is destijds samen met de gemeenten Leudal, Weert, Nederweert en
Inkoopcentrum Zuid aanbesteed. De gemeente Leudal, Nederweert en Inkoopcentrum
Zuid hebben aangegeven om aan de nieuwe aanbesteding niet meer deel te nemen. Zij
maken te weinig gebruik van de raamovereenkomst.

Beoogd effect/doel

Via een raamovereenkomst te komen tot de inkoop van speeltoestellen voor traditioneel
spelen en natuurlijk spelen, en tot de aanleg van valondergronden, met als doel financieel
voordeel te behalen en tevens een goede kwaliteitsborging te bewerkstelligen.
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7.7 Voorgesteld wordt om deze aanbesteding via een raamovereenkomst samen met
andere gemeenten uit te voeren.
Door samen de inkoop van speeltoestellen en valondergronden uit te voeren behalen van
een scherpere inkoopprijs en betere inkoopvoorwaarden vanwege de schaalgrootte. Ook
wordt door de opgestelde eisen in de raamovereenkomst de kwaliteit van de
speeltoestellen voor de komende 4 jaar gewaarborgd.

2.1 Door het verlenen van mandaat aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Venray voor het uitvoeren van een Europese aanbestedingsprocedure voor de inkoop van
speeltoestel len en va londerg ronden verg ema kkel ijkt de u itvoeri ng.
Het verlenen van dit mandaatbesluit levert efficiencyvoordeel op in het
aanbested ingsproces.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Het betreft een raamovereenkomst waarbij geen afname verplichtingen zijn opgenomen.
Daardoor blijft het inkopen van speeltoestellen binnen het budget dat beschikbaar is voor
speelplaatsen. Het budget bedraagt thans € 186.463,L2 per jaar.

Speelplaatsen: 5802000 - 6343100

Personele gevolgen
Geen

Juridische gevolgen
Geen

Uitvoering/evaluatie

Penvoering en mandatering
De gemeenten Gennep, Venray, en Roermond hebben besloten om samen met gemeente
Weert een nieuwe raamovereenkomst aan te besteden.

Voor een efficiënt doorlopen van de aanbestedingsprocedure is het noodzakelijk dat één
partij als penvoerder optreedt en ook wordt gemandateerd door de andere drie
gemeenten.

De uiteindelijke besluitvorming van de raamovereenkomst zal door elke gemeente
afzonderlijk worden genomen.

Inkoopprocedure
De nieuwe raamovereenkomst speeltoestellen betreft een levering en dienst met een
geraamde opdrachtwaarde voor de gemeente Weert gerekend over 4 jaar van ca.
€ 250.000,--. Gezien de opdrachtwaarde zal de raamovereenkomst conform de
aanbestedingswet 2012 Europees openbaar moeten worden aanbesteed. De inkoop is op

deze wijze efficiënt georganiseerd. Voorwaarden en prijzen zijn voor de gemeente gunstig
omdat in een keer het inkoopvolume voor een periode van 4 jaar in de markt gezet wordt

Social Return en duurzaamheid
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Social Return en duurzaamheidseisen zijn conform het inkoopbeleid van de gemeente
Weert en worden meegenomen in de aanbestedingsleidraad. Daarnaast worden Social
Return en duurzaamheid ook ingezet als gunningscriteria.

Raamovereenkomst
De inkoop van speeltoestellen is geregeld in een raamovereenkomst. Hierin zijn de
afspraken vastgelegd over de leveringsvoorwaarden en prijzen. Bij de gunning van een
raamovereenkomst wordt nog geen opdracht gegeven tot een daadwerkelijke levering. De
gemeente verstrekt pas een opdracht op het moment dat een product of dienst besteld
wordt. Een aanbestedingsprocedure kan dan achterwege blijven, deze heeft immers al
plaatsgevonden. In de nieuwe raamovereenkomst wordt rekening gehouden met het
beleid van de gemeente Weert. De nieuwe raamovereenkomst wordt aangegaan voor een
looptijd van 4 jaar waarbij tevens wordt aangegeven dat het omzetvolume indicatief is en
de gemeente geen afname verplichting heeft.

Opdrachtverstrekking
De opdracht zal verdeeld worden in 3 percelen, te weten
1. Aanschaf speeltoestellen ;
2. Natuurlijk spelen;
3. Valondergronden.
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Aanbesteding speeltoestellen en valondergronden

ADVIES

In te stemmen met het college van Burgemeester en wethouders van Venray te mandateren voor
het namens Weert uitvoeren van een Europese aanbesteding voor de inkoop van speeltoestellen en
valondergronden voor 4 jaar.

Gelet op:

¡ artikel 160, eerste lid Gemeentewet
. de artikelen 10:1 e.v. Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat:

. de gemeenten Gennep, Roermond, Venray en Weeft gezamenlijk wensen aan te besteden

Besluit

a Het verlenen van mandaat aan het college van Burgemeester en Wethouders van Venray
voor het namens de gemeente Weert uitvoeren van een Europese aanbestedingsprocedure
voor de inkoop van speeltoestellen en valondergronden. Dit mandaat omvat het besluiten
over de voorlopige gunning, het voeren van verweer in geval van een juridisch geschil en
eventueel nog aanvullende andere beslispunten met betrekking tot deze aanbesteding.

Aldus verklaard en getekend,

Burgemeester en wethouders van Weert,

Directeur:
Afdelingshoofd:
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