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Onderwerp

Uitgangspuntennotitie heraanbesteding gymvervoer.

Voorstel

1, De uitgangspuntennotitie vast te stellen.
2. Het waarnemend afdelingshoofd Werk, inkomen en Torg (WIZ), Nancy peeters te
mandateren, om de gunningsbeslissing en raamovereenkomst te ondeftekenen.

Inleiding

Het huidige raamcontract gymvervoer is per 1 augustus 2019 beeindigd. In het voorjaar is
reeds een aanbesteding voor het gymvervoer geweest. Deze heeft niet tot een gunning
geleid. Vandaar dat er nu opnieuw aanbesteed gaat worden. De aanbesteding zal
gezamenlijk met gemeente Nederweert gedaan worden. Middels dit advies wordt de
uitgangspuntennotitie aan uw College voorgelegd.

Beoogd effect/doel

Het gymvervoer voor 1 januari 2020 aanbesteed hebben voor de gemeenten Nederweeft
en Weert.

Argumenten

1. Enkele belangrijke uitgangspunten uit de uitgangspuntennotitie worden hieronder
kort toegelicht:

Duurzaamheid:
In de uitgangspuntennotitie is de emissienorm op EURO6 gesteld. Dat is op dit
moment de duurzaamste emissienorm. Ten opzichte van de vorige aanbesteding
wordt op het gebied van duurzaamheid niet alleen meer naar de voertuigen
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gekeken/ maar ook naar bedrijfsvoering in de meest brede zin. Hierdoor kan de

meest duurzame aanbieder zich positief onderscheiden van de overige aanbieders.

Contractduu r:
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contractduur van 7,5 jaar (tot eincle schooljaar 2027-2028). Hierdoor wordt
verwacht dat het gymvervoer aantrekkelijker wordt voor meer partijen. Door de

larigere cúntt'actduur kunnen er ook meêr ¡nvesteringen voor het vervoer gcdaan

worden. Dit zal de duurzaarnheid en kwaliteit van het vervoer ten goede komen.
Natuurlijk zal er tussentijds regelmatig geevalueerd worden. Bij de vorige
aanbesteding was de contractduur 1 jaar, met de mogel¡jkheid om 3 keer 1 jaar te
verlengen.

Gunningscriteria:
Wij gunnen op bas¡s van de gewogen factor methode. Naast prijs wordt ook op

kwaliteit beoorrleelcJ. De verhouding prijs - kwaliteit is 20-80. Dit is een andere
methodiek dan irr de vclrige aanl¡estedilrg, Toen werd de score bepaald door
punten voor de prijs te delen door de punten voor kwaliteit'

Planning:
-:^ -^L--^--l ^.^ ^^- --^-L^-^ r..-^-^^^ ^^^k^-+^l¡ÁÂue pruJectptdftfilftg 15 geudsecru up ccil uPciludrtr LutuPtrstr clølluEÞLEuil19

. 02-09-19 Definitieve uitgangspuntennotitie gereed

. 17-09-19 Collegebesluit vaststelling uitgangspuntennotitie
r 19-09-19 Aanbestedingsdocumenten gereed
. 19-09-19 Aankondiging van aanbesteding
¡ 03-10-19 Uiterlijke datum indienen vragen door marktpartijen
. 10-10-19 Nota van Inlichtingen
. 31-10-19 Indiening inschrijvingen
. 07-11-19 Mededeling van gurtttittg
r 28-11-19 Verstrijken bezwaartermijn

2. Het overbruggingscontract dat nu is gesloten voor het gymvervoer loopt tot 31

december 2019 (met een optie tot 1 maart 2020). Hierdoor zijn de termijnen om

tot een definitieve aanbesteding te komen krap. Vandaar dat, om snelheid in het
proces te houden, aan uw college wordt voorgesteld om het plaatsvervangend
hoofd van de afdeling WIZ te mandateren om de gunningsbeslissing en de

raamovereenkomst te ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's

Door naast de prijs ook aan te besteden op kwaliteit wordt verwacht dat de kosten zullen
stijgen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële gevolgen zijn al eerder inzichtelijk gemaakt. De extra kosten kunnen
opgevangen worden binnen huidig budget leerlingenvervoer. De uitgangspuntennotitie
voor de aanbesteding is afgestemd met de inkoopadviseur van de gemeente.

Duurzaamheid

Inschrijvers kunnen extra punten scoren door bij het onderdeel kwaliteit in te schrijven
met duurzamere vervoersmiddelen dan geëist. Daarnaast kunnen ze punten scoren door
te omschrijven hoe duurzaam hun bedrijfsvoering in de meest brede zin is.
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Uitvoering/evaluatie

De planning is om de aanbestedingsdocumenten op 19 september 2019 gereed te hebben
Dit is ook afhankelijk van de besluitvorming bij de afzonderlijke gemeenten. De
overeenkomsten kunnen dan 28 november 2019 getekend worden. Zo is er genoeg tijd
om een definitieve planning te maken voor l januari 2020, de einddatum van het huidige
overbru g g i n gscontract.

Comm unicatie/participatie

Er zal een openbare Europese aanbesteding gevolgd worden. De publicatie zal via de
gebruikelijke kanalen gedaan worden.

Overleg gevoerd met

Intern

Jos Schreijen (inkoopadviseur)
Patricia Vos (beleidsadviseur financiën)
Hugo Janssen (teamleider WIZ)

Extern

Sylvia Broekmans (gemeente Nederweert)
Vivian de Leijer (gemeente Nederweert)

Bijlagen:

Uitgangspuntennotitie aanbesteding gymvervoer
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