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Onderwerp

Opdrachtverlening woonrijp maken Laarveld fase 2

Voorstel

1. Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding van de raamovereenkomst
'Woonrijp maken Laarveld fase 2'.
2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk aan de laagste geldige
inschrijver, FL 8.V., voor een bedrag van € 2.527.000,- exclusief BTW en alle inschrijvers
van de voorgenomen gunning op de hoogte te stellen met de mogelijkheid van bezwaar.
3. De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.
4. Klacht Kuppens Infra B.V. af te wijzen en Kuppens hierover informeren.

Inleiding

De bouw van woningen in fase 2 van het plan Laarveld vordert gestaag. Nagenoeg alle
woningen zijn in aanbouw of gereed. In de straten waar de meeste woningen gereed zijn
is het wenselijk om op korte termijn te starten met woonrijp maken.
De afgelopen periode is het inrichtingsplan van het woonrijp maken uitgewerkt in een
bestek. Dit bestek is in de markt gezet via een Nationaal Openbare aanbesteding.

Beoogd effect/doel

Doel is te komen tot een definitieve inrichting (woonrijp) van Laarveld fase 2 binnen het
beschikbare krediet.

Argumenten

2. Voornemen tot gunning aan laagste inschrijver.
De inschrijving van FL B.V. is de laagste die voldoet aan de inschrijvingsvereisten na
aanlevering van een recent bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel. Geadviseerd
wordt om het werk te gunnen aan FL B.V. De inschrijving van Van Doorn Infra B.V. te
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Schijndel, die het laagste was, is ongeldig, omdat de inschrijfbrief, Bijlage A Checklist en

de tevredenheidsverklaringen ter onderstcuning van de referenties ontbreken. Op grond
van de artikel II,7 en II.9 van de aanbestedingsleidraad leidt het ontbreken van deze

stukken tot uitsluiting van de inschrijver waardoor de inschrijving ongeldig is.

3. Machtigen concerndi recteur.
Voorgesteld wordt om de concerndirecteur te machtigen voor het verlenen van deze
opdracht, aangezien de hoogte van de opdrachtsom de grens overschrijdt tot waar de

concerndirecteur gemachtigd is om opdrachten te verlenen.

4. Klacht Kuppens Infra B.V. afwijzen
De aanbesteding is digitaal uitgevoerd in Tenderned. Kuppens Infra B.V. heeft willen
inschrijven, doch is daar niet in geslaagd. Kuppens is van mening dat dit komt door
technische omstandigheden bij Tenderned die niet aan hem te verwijten zijn. Kuppens
heeft daarover een klacht ingediend bij het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van
Inkoopcentrum Zuid met het verzoek alsnog een inschrijving te mogen indienen. De klacht
is door de onafhankelijk deskundige van het klachtenmeldpunt als ongegrond beoordeeld.
Voorgesteld wordt dit standpunt over te nemen bij het afwijzen van de klacht en Kuppens

daarvan in kennis te stellen.

Kanttekeningen en risico's

De laagste aanbieding is getoetst aan de aanbestedingsleidraad en voldoet, ttiet. Een

aantal documenten is niet aangeleverd. Vervolgens is de aanbieding van de opvolgend
laagste inschrijver getoetst aan de aanbestedingscriteria. Deze inschrijving is geldig.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bestekbegroting past binnen de in de grondexploitatie Laarveld opgenomen kosten
voor het woonrijp maken van Laarveld.

De laagste geldige inschrijving past binnen de bestekbegroting en dus binnen de
grondexploitatie.

Binnen ecn termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de afwijzingsbrieven kan

door de inschrijvers bezwaar worden gemaakt tegen het voornemen tot gunning aan de

laagste geldige inschrijver. Dit is de zogenaamde Alcatel termijn. Wanneer niet uiterlijk op

deze datum een kort geding dagvaarding is betekend, staat het de gemeente vrij om tot
definitieve gunning over te gaan. In het geval tijdig een kort geding aanhangig is
gemaakt, kan de gemeente niet overgaan tot definitieve gunning van de opdracht voordat
in kort geding vonnis is gewezen.

Kuppens Infra B.V. kan wanneer hij het niet eens is met de ongegrondverklaring van zijn
klacht deze klacht ook nog voorleggen aan de commissie van aanbestedingsexperts. Dit
schoft de aanbestedingsprocedure echter niet op. Ook staat het Kuppens Infra B.V. altijd
vrij om een kort geding aan te spannen.

Duurzaamheid

In het plan Laarveld worden diverse duurzaamheidsmaatregelen toegepast. Daarbij
kunnen onder andere worden genoemd: infiltratie van hemelwater, biodiversiteit in de

aanleg van groen, toepassen van gebakken klinkers voor de verharding van woonstraten,
gesloten grondbalans.

Uitvoering/evaluatie
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De start van de werkzaamheden is in maart 2020. De werkzaamheden zullen vervolgens
gefaseerd worden uitgevoerd naar gelang de vordering van de woningbouw. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden in de loop van 2021 gereed zijn.

Communicatie/participatie

De bewoners van Laarveld worden, enkele weken vóór start van de werkzaamheden in
hun straat, schriftelijk geïnformeerd.

Kuppens Infra B.V. wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit om hen uit te sluiten
van de aanbestedingsprocedure.

Overleg gevoerd met

Intern

Sjoerd Leppers (afdeling Openbaar Gebied), Michel Jans (afdeling Ruimte en Economie),
Jos Schreijen (inkoopadviseur afdeling Financiën en Control).

Extern:

Plangroep Heggen
Meulenkamp Advocaten namens het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen van
Inkoopcentrum Zuid.

Bijlagen:

. Proces verbaal van opening behorende bij aanbesteding van het werk.

. Gunningsadvies van Plangroep Heggen.
o Brief Meulenkamp Advocaten.
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