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Onderwerp

Afwijken van de Raamovereenkomst voor ingenieursdiensten

Voorstel

In te stemmen met het niet voeren van een minicompetitie aangaande de
Raamovereenkomst voor ingenieursdiensten Engineering en daarmee rechtstreeks
opdracht te verstrekken aan ingenieursbureau Kragten voor het begeleiden van de civiel
technische uitvoering ter plaatste van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0.

Inleiding

Momenteel is de gemeente Weert bezig met de aanleg van de infrastructuur en het
bouwrijp maken van het industrieterrein Kampershoek Noord 2.0. In 2019 zullen deze
werkzaamheden voortgezet worden. De afgelopen 2 jaar heeft ingenieursbureau Kragten,
in verband met onvoldoende eigen capaciteit, de directie en het toezicht verzorgt op de
uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden. De opdracht hiervoor is verstrekt op
basis van een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Sinds 22 januari 2018
heeft gemeente weeft een Raamovereenkomst voor ingenieursdiensten Engineering met
ingenieursbureau Kragten afgesloten. Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen op
basis van een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure en is afgesloten met 3
bureaus (Adviesbureau Heggen, Neway en Kragten)

Beoogd effect/doel

Binnen de raamovereenkomst is vastgesteld dat er een minicompetitie gevoerd moet
worden onder de deelnemende bureaus. Voor het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 is dit
niet wenselijk. De reden om geen minicompetitie te voeren en om direct opdracht te
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verlenen aan ¡ngenieursbureau Kragten is het beschikken over kennis en expertise van het
gebied.

Argumenten

lngenieursbureau Kragten heeft het inrichtingsplan en het bestek met tekeningen
opgesteld voor de civiel technische uitvoering op het bedrijventerrein. Daarnaast beschikt
ingenieursbureau Kragten over alle achtergrondinformatie en adviesrapporten waaruit de

keuzes voor de inrichting en materiaalkeuzes voor het bedrijventerrein zijn gemaakt. Tot
slot voert ingenieursbureau Kragten al anderhalf jaar naar tevredenheid de directievoering
en het toezicht op het bouwrijp maken uit. In 2Ol9 zal het bedrijventerrein verder
bouwrijp gemaakt worden en zal er een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van
het groenplan.

Kanttckcningcn cn ri¡ico'¡

De uitvoering van het bouwrijp maken en het groenplan zijn afhankelijk van de

(bouw)ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Flexibiliteit en snel kunnen anticiperen is

van groot belang. Daarom worden de directievoering en het toezicht op regiebasis, op
basis van een opgave van de werkelijke inzet, afgerekend.
Gemeente Weert heeft voor 2Ot9 zelf onvoldoende capaciteit om de directie en het
toezicht op de uitvoering tevoeren. Hierdoor moeten we overgaan tot inhuurvan derden

De raamovereenkomst is aangegaan voor een totale opdrachtwaarde met een
plafondbedrag van € 221.000,- (drem pelbedrag meervoudig onderhandse aanbesteding)
Het aangaan van een opdracht aan Kragten kan leiden tot een overschrijding van dit
plafondbedrag. Bij een steekproefcontrole bij de jaarrekening kan de accountant dit als
een onrechtmatigheid aanmerken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De in de raamovereenkomst opgenomen uurtarieven liggen een stuk lager dan de

uurtarieven die in losse offertes worden opgenomen en zijn :

. Projectleider € 60,- per uur excl. btw

. Directievoerder € 50,-- per uur excl. btw

. Toezichthouder €. 40,- per uur excl. btw
De opdracht komt ten laste van de grondexploitatie Kampershoek 2.0. G290000.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De inzet van ingenieursbureau Kragten vindt gespreid over heel 2019 plaatst'

Com m u n icatie/ participatie

Niet van toepassing
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Overleg gevoerd met

Intern:

Patrik Trines, programmaregisseur water en riolering
Peter Verdonschot, projectleider
Jos Schreijen, inkoopadviseur

Extern

Roger Feller, projectleider Kragten

Bijlagen:

Raamovereenkomst d.d. 22 januari 2018
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