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MEMO 
 
Van:  Ralph Rheiter       
 
Aan: Fokko Kortlang 
 
Datum:   Woensdag 4 september 2019 
            
Betreft:  Gunningsadvies Archeologische opgraving (fase 3), Laarveld 
 
Bijlage:  1 

 
 
Inleiding: 
Voor de archeologische opgraving (fase 3) in Laarveld, gemeente Weert, is een Europees 
openbare aanbestedingsprocedure conform het ARW2016 opgestart.  
 
Om te komen tot de selectie van een leverancier zijn de volgende stappen gezet: 
1. Opstellen Aanbestedingsdocument en Archeologisch Programma van Eisen (PvE) conform  

het ARW2016; 
2. Verzenden van het Aanbestedingsdocument en daarbij horend PvE; 
3. Beantwoording vragen middels Nota van Inlichtingen; 
4. Aanbesteding; 
5. Beoordeling aangeboden inschrijvingen op laagste prijs; 
6. Controle ingediende stukken laagste inschrijver. 
   
Dit gunningadvies zal achtereenvolgens ingaan op de procedure, de offertevergelijking, 
resultaten en uiteindelijk resulteren in een concreet gunningadvies. 
 
Procedure: 
Op vrijdag 28 juni 2019 is het Aanbestedingsdocument en het Archeologisch Programma van 
Eisen gepubliceerd op www.tenderned.nl waar geïnteresseerde de documenten kosteloos 
konden downloaden. 
 
Tot vrijdag 16 augustus 2019 om 11:00 uur waren de gegadigden in de gelegenheid om 
schriftelijk vragen te stellen. Op vrijdag 16 augustus 2019 is middels de Nota van Inlichtingen 
antwoord gegeven op de gestelde vragen. Deze Nota is middels www.tenderned.nl gepubliceerd 
waar alle gegadigden het document kosteloos konden downloaden. 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 om 11:00 uur sloot de mogelijkheid tot inschrijving. 
 
Inschrijvingen en offertevergelijking: 
Door de volgende bedrijven is een aanbieding ingediend: 
1. RAAP Archeologisch Adviesbureau te Weesp; 
2. ADC Archeologisch Diensten Centrum te Amersfoort; 
3. BAAC bv te Den Bosch; 
4. VUhbs archeologie te Amsterdam; 
5. Econsultancy te Boxmeer. 
 

http://www.tenderned.nl/
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In het Aanbestedingsdocument is aangegeven dat gunning geschiedt aan de inschrijver met de 
laagste prijs mits deze voldoet aan de gesteld inschrijfvereisten. 
 
Controle compleetheid ingediende stukken: 
Alle vijf de inschrijvingen zijn gecontroleerd op compleetheid. Dit houdt in dat alle ingediende 
documenten inclusief bijlagen een toets op compleetheid hebben ondergaan. De conclusie is dat 
alle inschrijvingen compleet zijn ingediend. 

 
Voor de volledigheid is in bijlage 1 het proces-verbaal van opening bijgevoegd. 
 
Beoordeling en aanbestedingsresultaat: 
Inschrijfsom inschrijvers: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Controle laagste inschrijver: 
De laagste inschrijver, VUhbs archeologie, heeft aangetoond dat op haar geen 
uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Verder hebben zij aangetoond te voldoen aan de, in 
deze aanbestedingsprocedure, gestelde geschiktheidseisen. 
 
Conclusie: 
Uit bovenstaande gegevens, waarin de gevolgde procedure en de scores zijn weergegeven, is 
door het inkoopteam vastgesteld om de aanbieding van VUhbs archeologie te Amsterdam als 
laagste inschrijver aan te duiden. Het inkoopteam adviseert de gemeente Weert de opdracht 
aan deze organisatie te gunnen. 
 
Vervolgacties: 
1. Akkoord van de gemeente Weert om met de voorgestelde contractpartij de 

overeenkomst af te sluiten. 
2. Afschrijven van de overige partijen; 
3. Formele gunning en ondertekening van de overeenkomst met in achtneming van een  

opschortende termijn van 20 kalenderdagen. 
 
 


