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Onderwerp

Opdracht uitvoeren archeologisch onderzoek.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding van de dienst'archeologische
opgraving fasen 7 en B, Kampershoek 2.0'.

2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van de dienst aan de laagste
inschrijver, voor een bedrag van € 497.994,50 excl. BTW.

3. De concern directeur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.

Inleiding

Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Kampershoek 2.0 moet nog een resterend
gebied van circa t hectare archeologisch onderzocht worden. Hiervoor is een Europese
aanbestedingsprocedure in gang gezet. Op 22 februari 2019 heeft de aanbesteding
plaatsgevonden en hebben partijen hun inschrijvingen gedaan voor deze dienst.

Beoogd effect/doel

Het uitvoeren van archeologisch onderzoek is een verplichting voordat grondverstorende
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden.

Argumenten

1. De dienst opdragen aan de laagste inschrijver
De inschrijving van de laagste inschrijver VUhbs archeologie te Amsterdam voldoet aan de
inschrijvingsvereisten. Geadviseerd wordt om het werk te gunnen aan VUhbs archeologie.
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2. Machtigen concern directeur
Voorgesteld wordt om de concern directeur te machtigen voor het verstrekken van deze
opdracht aangezien de hoogte van de opdrachtsom de grens overschrijdt tot waar de
directeur gemachtigd is om de opdracht te verlenen.

Kanttekeningen en risico's

De aanbieding van de laagste inschrijver, VUhbs archeologie is getoetst aan de
aanbestedingscriteria. De inschrijving is geldig. De aanbieder heeft binnen 5 werkdagen
nog nadere bewijzen aangeleverd. Deze zijn gecontroleerd op volledigheid en inhoud en
zijn akkoord bevonden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De laagst geldige inschrijving voor de dienst'archeologische opgraving fasen 7 en 8,
Kampershoek Noord 2.0' past binnen de grondexploitatie vastgestelde begroting. Het
bedrag van € 497.994,50 komt ten laste van grootboeknummer Kampershoek 2.0
G29000.

Binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de afwijzingsbrieven kan
door de inschrijvers bezwaar worden gemaakt tegen het voornemen tot gunning aan
VUhbs archeologie. Dit is de zogenaamde Alcateltermijn. Wanneer niet uiterlijk op deze
datum een kort geding dagvaarding is ingediend, staat het de gemeente vrij om tot
definitieve gunning over te gaan. In het gevaltijdig een kort geding aanhangig is
gemaakt, kan de gemeente niet overgaan tot definitieve gunning van de opdracht voordat
in kolt geding vonnis is gewezen.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

De start van uitvoering van het archeologisch onderzoek is gepland vanaf april 2019.

Commu n icatie/ pa rticipatie

De laagste inschrijver, VUHbs archeologie informeren over het voornemen tot gunning van
het werk. Overige insclrrijvers informeren over hun afwijzing.

Overleg gevoerd met

Intern:

r Susanne Koken-Eurlings (Senior projectleider bedrijventerrein en coördinator).

Extern:
Fokko Kortlang (adviseur archeologie gemeente Weert, ArchAeo BV);
Ralph Rheiter (Inkoper, RRProcurement).

Bijlagen:

Proces Verbaal Kampershoek Weert;
Gu nningsadvies Ka mpershoek Weeft .
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