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Onderwerp

Opdracht vervanging toplaag 2 kunstgrasvelden

Voorstel

t. In te stemmen met het gunnen van de opdracht voor de vervanging van de
toplaag van 2 kunstgrasvelden.

2. De concern directeur te mandateren de opdracht te ondertekenen voor het
vervangen van de toplaag van 2 kunstgrasvelden.

Inleiding

In 2018 is een meerjarig onderhoud - en vervangingsplan voor de buitensport
accommodaties opgesteld. U¡t dit plan komen meerdere renovaties naar voren. In 2019
staat het vervangen van de toplagen van de kunstgrasvelden van MMC en SV Laar op het
programma. Hiervoor is een aanbesteding gestart.

Beoogd effect/doel

Gunnen van de opdracht voor de vervanging van de toplagen bij MMC en SV Laar

Argumenten

1.1 Gunning van de opdracht.
De aanbesteding is conform het gemeentelijk inkoop - en aanbestedingsbeleid, de
contractbepalingen en het Aanbesteding reglement 2016 (ARW) gehouden waarbij de
laagste prijs is geselecteerd en in het gunningsadvies opgenomen. Het toetsingsproces is
gezien de te hanteren procedures nauwkeurig verlopen. Op basis van het toetsingscriteria
laagste prijs wordt roorgesteld om opdracht te verstrekken aan de inschrijver met de
laagste prijs.
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2. 1 De ntandateringsdrempel wordt overschreden.
De opgestelde kostenraming voor het werk overschrijdt het bedrag van € 221.000,00. Dit
is het bedrag welk is vastgesteld in de mandaatregellng voor budgethouders. Tot aan dit
bedrag mag de directeur zonder toestemming van het college opdrachten verstrekken. De

concern directeur moet door het college worden gemachtigd om de opdracht te
ondeftekenen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen

De kosten van de vervanging van de toplagen wordt gedekt uit een extra bedrag (€
987.481,-) voor investeringen buitensport, welke beschikbaar zijn gesteld in het
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bepaald aan de hand van een onderhouds- en vervangingsplanning welke (nog) niet in de

standaard onderhoudsplanning vastgoed is opgenomen.

Pcrsonclc cn juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

¡ Opening van de inschrijvingen 14 juni 2019, 12:01 uur
. Versturen van voornemen gunning 17 juni 2019 (week 25 2079)
. Definitieve gunning 27 juni 2Ot9

Commu nicatie/ participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling Vastgoed: Lusan Korten-Kavelaars
Afdeling Financiën: Edward Salmans
Afdeling Openbaar Gebied: Frank van Kruijsdijk
Afdeling Openbaar gebied: Lieselotte Rossen

Extern

Voetbalvereniging SV Laar
Voetbalvereniging MMC

Bijlagen:
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Bijlagen:

Procesverbaal van aanbesteding
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