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Afwijken aanbested ingsbeleid

Voorstel

1. In te stemmen met het afzien van een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure voor het onderhoud van kunstgrasvelden.

2. In te stemmen met het opnieuw gunnen van het onderhoudscontract voor
kunstgrasvelden aan de huidige opdrachtnerners, CSC Ceelen en Antea Group
(Oranjewoud).

Inleiding
In 2013 is afgeweken van het aanbestedingsbeleid voor het wekelijks en specialistisch
onderhoud van kunstgrasvelden. Het jaarlijkse onderhoudsbedrag bedroeg meer dan

€ 10.000,00 per jaar, en daarmee werd de aanbestedingsdrempel destijds overschreden.
Nu wordt de aanbestedingsdrempel (€ 40.000,00) overschreden en stellen we voor om af
te wijken van het aanbestedingsbeleid. a;
De huidige opdrachtnemers van de kunstgrasvelden in Weert hebben ook de velden
aangelegd. Op alle kunstgrasmatten is een garantietermijn van 8 jaar van toepassing en
om te voorkomen dat deze garantie in het geding komt, is op 17 december 2013 (B&W
006295) besloten het onderhoud van de kunstgrasvelden aan CSC Ceelen en Oranjewoud
(Antea Group) te gunnen.

Beoogd effect
Het onderhoud van de kunstgrasvelden voort te zetten met de huidige opdrachtnemers
CSC Ceelen en Antea Group, zodat het onderhoud de komende 4 jaar weer uitgevoerd
wordt.

Argumenten
1.1 Afwijken van het aanbestedingsbeleid en niet meervoudig aanbesteden
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De huidige garantietermijn loopt nog en het onderhoud van de kunstgrasmatten komt dan

niet in het geding.

2.1 Het onderhoudscontract voor kunstgrasvelden gunnen aan de huidige opdrachtnemers
CSC Ceelen en Antea Group.
De werkzaamheden worden thans goed uitgevoerd door beide opdrachtnemers. De

sportverenigingen hebben weinig klachten over de opdrachtnemers. De gemaakte
afspraken over planning, uitvoering en afstemming worden nagekomen. Daar de situatie
niet veranderd, hebben de verenigingen duidelijkheid over de opdracht die de aannemer
op de sportparken uitvoert.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
De kosten van het onderhoud door CSC Ceelen zijn jaarlijks € 280,00 hoger. De kosten
van het onderhoud voor Antea zijn € 375,00 per jaar hoger. De kosten voor het
onderhoud van de hockeyvelden zijn per jaar € 300,00 meer. Deze kosten kunnen worden
opgevangen binnen het regulier onderhoudsbudget.

ln2O!7 is bij MMC op het trainingsveld groot onderhoud gepleegd. Het veld voldeed niet
meer aan de normen van ISA Sports. Door het groot onderhoud voldoet het veld weer aan

de normen. Om te zorgen dat het veld aan de normen blijft voldoen, is extra onderhoud
nodig. De kosten hiervan bedragen € 4000,00 per jaar en worden verwerkt in de eerste
bestu u rsrapportage.

Uitvoering en evaluatic

Niet van toepassing

Communicatie en participatie

De sportverenigingen op de sportparken worden op de hoogte gebracht dat het onderhoud
voort gezet wordt met de huidige aannemers.

Overleg gevoerd met
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Extern:

Niet van toepassing

Bijlage

Niet van toepassing
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