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Definitieve gunning aanbesteding gymvervoer

Voorstel

Besluiten het gymvervoer te gunnen aan Kupers Touringcars VOF

Inleiding

Op L7 september 2019 (DJ-820592) heeft uw college besloten in te stemmen met de
uitgangspuntennotitie (her)aanbesteding gymvervoer. Met dit advies is het hoofd van de
afdeling WIZ, Nancy Peeters, gemandateerd om de gunningsbeslissing en de
raamovereenkomst te ondertekenen. Echter moet uw college besluiten over de definitieve
gunning.

Beoogd effect/doel

Door in te stemmen met de gunning aan Kupers Touringcars VOF wordt het gymvervoer
definitief gegund.

Argumenten

Er is een openbare Europese aanbesteding gevolgd. De ingediende inschrijvingen zijn
beoordeeld op de aspecten kwaliteit en prijs. Hieruit bleek Kupers Touringcars VOF de
beste aanbieding te hebben.

Kanttekeningen en risico's

Tegen de gunning is door de partij waaraan niet gegund is een kort geding aanhangig
gemaakt bij de rechtbank Maastricht. Op 17 februari 2020 is het vonnis uitgesproken. In
dit vonnis is expliciet genoemd: "De voorzieningenrechter gebiedt de Gemeentes om
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uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing, althans de onderhavige opdracht aan geen

ander te gunnen dan aan KuPers."

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door de uitspraak van de voorzieningenrechter moet de opdracht worden gegund aan

Kupers Touringcars VOF. Wanneer uw college besluit om niet definitief te gunnen aan

Kupers Touringcars VOF, heeft dit juridische consequenties.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De raamovereenkomst zal getekend worden door Nancy Peeters, hoofd afdeling WIZ

Communicatie/particiPatie

n.v.t.
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