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Raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool ZOtg-2023

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de gunning van Raamovereenkomst inspectie en reiniging
hoofdriool 2OL9-2023.

2- De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van de contractdocumenten
3' De concerndirecteur te machtigen om personen aan te wijzen die bevoegd zijn om

binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken.

Inleiding
Om een goed inzicht te verkrijgen van de kwaliteit van onze riolen, is in het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2or7-2021 (GRP) opgenomen dat deze periodiek gereinigd en
geïnspecteerd worden. Deze benodigde werkzaamheden zijn opgenomen in een
raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool 2079-2023. Het betreft het reinigen
en inspecteren van riolen die binnen het beheer en onderhoud van de gemeente Weert
behoren. Het gaat hier om de objecten putten en leidingen die goed bereikbaar zijn.
Moeilijk bereikbare riolen maken geen onderdeel uit van dit contract.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode tot tenminste 31 december
2020 met de mogelijkheid tot 3 maal 1 jaar verlenging. De voor de contractperiode
overeengekomen bepalingen blijven tijdens de eventuele verlenging(en) onverkort van
kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd.

Beoogd effect/doel

Het doel is het verkrijgen van inspectiegegevens zodat we onderhoudsplannen voor de
riolering kunnen opstellen om zo de levensduur maximaal te benutten.
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Weert,
18 september 2019
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Door het aangaan van de raamovereenkomst is het mogelijk om effectiever en goedkoper

gebruik te maken van de benodigde diensten. Passend binnen het inkoop- en

aanbestedingsbeleid kan hierdoor snel worden overgegaan tot het verstrekken van

deelopdrachten. Het is hierdoor overbodig om langdurige (aanbestedings)procedures te

volgen.

Argumenten

1.1 Inschrijving votdoet aan de vereisten van het inkoop' en aanbestedingsbeleid.
Op L2 september 2019 om 11.00 uur heeft via TenderNed de Europese openbare

aanbesteding plaatsgevonden. Het gekozen gunningscriterium is de laagste prijs.

De uit te voeren werkzaamheden zijn repeterend van aard en zonder een hoge

moeilijkheidsgraad. Door het van toepassing verklaren van standaarden, normeringen

en normvoorschriften zijn er in kwalitatieve zin geen grote verschillen te verwachten'

De te leveren diensten zijn van dien aard dat in de raamovereenkomst alles duidelijk
is omschreven. Aanbesteding op laagste prijs is hiermee te rechtvaardigen'

Na beoordeling van de inschrijvingen op volledigheid en geldigheid, is gebleken dat

Vandervalk + degroot B.V. voldoet aan het gunningscriterium. Daarom wordt
voorgesteld de raamovereenkomst te gunnen aan deze partij.

1.2 Tijds- en kostenbesParing.
Dôor gebruik te maken van de raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool

ZOtg-2023 hoeft voor de deelopdrachten geen langdurig traject van aanbestedingen
te worden doorlopen. Dit betekent een besparing in tijd en kosten'

2. 1 De mandateringsdrempel wordt overschreden.
De totale som van de verwachte omzet gedurende de contractperiode overschrijdt het

bedrag van € 221.000,00. Daarom moet de concerndirecteur worden gemachtigd om

de contractdocumenten te ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Binnen de raamovereenkomst worden deelopdrachten verstrekt. De kosten worden

volledig gefinancierd uit het GRP, grootboeknummer 7222000'

Duurzaamheid

Door het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel vindt monitoring plaats van de

kwaliteit. Eventuele gebreken zijn hierdoor veelal in een relatief vroegtijdig stadium

bekend en kunnen worden verholpen voordat er op die plek ernstige schade ontstaat. Dit

wordt dan opgenomen in het jaarlijkse groot onderhoud van riolering. De levensduur van

het rioolstelsel wordt hiermee verlengd.
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Extern:

Uitvoering/evaluatie

Elk jaar wordt er met de aannemer geëvalueerd op basis waarvan mogelijk bijsturingen
plaatsvinden. Uiteraard voor zover toegestaan binnen het contract.

Com mun icat¡e/ part¡cipatie

De aanbesteding is geheel digitaal via TenderNed gegaan en aldus is alle communicatie via
TenderNed verlopen.

Overleg gevoerd met

Intern:
. Hans van Keeken (openbaar gebied)
r Patrik Trines (openbaar gebied)
. Jos Schreijen (inkoop)

Rens Wijnands (Royal HaskoningDHV)

Bijlagen:

Procesverbaal van aanbesteding d.d. 12-09-20t9
Gunningsadvies d.d. 13-09-2019
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