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Definitieve gunning aa nbestedin g raamovereenkomst onderhoud verhard ingen t/ m 2022

Voorstel

Kennis te nemen van het proces verbaal van aanbesteding en het voornemen tot
gunning;
Besluiten over te gaan tot de definitieve gunning van het werk aan de firma D. van
der Steen;
De concerndirectie te mandateren voor het ondertekenen van de
contractdocu menten;
De concerndirectie te mandateren om personen aan te wijzen die bevoegd zijn
om binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken;

Inleiding

Op 13 november 2018 om 10:00 uur heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het
groot onderhoud verhardingen in Weert en Nederweert t/m 3L-72-2022. Het betrof een
Europese Openbare beste PKV-aanbesteding (beste prijs-kwaliteit-verhouding) van de
raamovereenkomst 18-068 "Onderhoud verhardingen Weert-Nederweeft 2Ot9-2022".
De aanbesteding is volledig digitaal via TenderNet verlopen en er is door acht partijen
ingeschreven.

Beoogd effect/doel

De definitieve gunning van deze raamovereenkomst zorgt ervoor dat de gemeenten Weert
en Nederweert weer een contract voor vier jaar hebben. Binnen dit contract wordt (groot)
onderhoud aan alle verhardingen uitgevoerd en kunnen (kleine) reconstructies worden
gerealiseerd.
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Argumenten

Het proces verbaal van opening van de digitale kluis is samen met een begeleidend
schrijven digitaal op TenderNet gepubliceerd. conform het gemeentelijk inkoop-
/aanbestedingsbeleid en de contractstukken is de inschrijving van de voorlopige winnaar,
de firma D. van der Steen, in combinatie met de aangeleverde bescheiden getoetst op
geldigheid en rechtmatigheid. Dit heeft niet geleid tot een andere uitkomst. Vervolgens is
het voornemen tot gunning aan de voorlopige winnaar van de beste PKV-aanbesteding
eveneens digitaal op TenderNet gepubliceerd. Deze documenten zijn ter informatie
bijgevoegd.

De nummers twee tot en met acht van de aanbesteding hebben vervolgens de
gelegenheid gekregen om binnen twintig dagen een kort geding aanhangig te maken. Van
deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om het werk
definitief te gunnen aan de firma D. van der Steen. Omdat het inschrijfbedrag de
mandateringsdrempel van € 221.000 overschrijdt, wordt uw college voorgesteld in te
stemmen met dit definitieve gunningsbesluit. ook wordt uw college gevraagd de
concerndirectie te mandateren tot ondertekening van de benodigde contractdocumenten.
Tevens wordt uw college gevraagd de concerndirectie te mandateren om personen aan te
wijzen die bevoegd zijn om binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken.

Kanttckcningen Gn risico's

Dit Collegeadvies wordt tevens ter kennisgeving aan het College van B&W van Nederweeft
aangeboden. omdat de gemeente weert als "penvoerder" van deze aanbesteding
optreedt, vindt feitelijke besluitvorming alleen plaats in het College van B&W van Weet.
Een en ander conform de op 26 december 2004 gesloten overeenkomst die ter informatie
als bijlage is toegevoegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met deze raamovereenkomst kan er voor de jaren 2019 t/m 2022 onderhoud aan de
verhardingen via de begrotingsposten 2100100, 2100200, 2100300 en 2100800 worden
uitgevoerd.

Duurzaamheid

In de raamovereenkomst zijn duurzaamheidscriteria omtrent vervoermiddelen
(vrachtauto's) opgenomen. Ook zijn er specifieke en vooruitstrevende duurzaamheidseisen
aan werktuigen (asfaltfrezen, asfalteermachines en dergelijke) opgenomen. Op basis van
deze eisen is de aannemer gedwongen om behalve invulling te geven aan relatief
gangbare duurzaamheidseisen omtrent vrachtauto's (EURO VI), ook zeer duurzame
asfaltfrezen en asfalteermachines in te zetten. Dit zijn redelijk nieuwe normen die
vooralsnog in de regio niet eerder zijn gehanteerd bij gelijksoortige aanbestedingen.
Hiermee loopt Weert voorop.

Uitvoering/evaluatie

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

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

Overleg gevoerd met

Intern:

. Andy Jeurissen, functioneel beheerder verhardingen.

Extern:

. Frank Kersten, contactpersoon gemeente Nederweert.

. Roel Dorren, ingenieursbureau Plangroep Heggen.

Bijlagen:

Proces verbaal van opening van de kluis.
Brief voornemen tot gunning en informatie omtrent het gunningsproces.
Overeenkomst gemeenten Weert en Nederweert inzake gezamenlijke
aanbesteding onderhoud verhardingen.
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