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Definitieve gunning groot onderhoud sportvelden t/m 2O2t.

Voorstel
1. Kennis te nemen van het proces verbaal van aanbesteding van de

raamovereenkomst voor het groot onderhoud van de sportvelden.
2. In te stemmen met het gunningsadvies en het vervolgtraject van de aanbesteding

van de raamovereenkomst voor het groot onderhoud van sportvelden.
3. De concerndirecteur te mandateren de contractdocumenten van de

raamovereenkomst te ondertekenen.
4. De concerndirecteur te mandateren om personen aan te wijzen die bevoegd zijn

om binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken.

Inleiding

Op 15 januari 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het groot onderhoud van
de sportvelden. De werkzaamheden zijn samen met de gemeente Nederweert aanbesteed.
Het betrof een Europese aanbesteding van de raamovereenkomst 2019-NDWOg2-RO-o1
met als gunningscriteria de laagste prijs. De gewenste kwaliteit wordt bereikt door
(minimum) eisen te stellen aan de werkwijze en het resultaat.

Het proces van de aanbesteding is inmiddels vergevorderd, maar niet onomkeerbaar. De
stand-still periode van 20 dagen is 24 februari geëindigd. Als er geen bezwaren zijn
ontvangen kan de opdracht definitief gegund worden aan ELCO.

Beoogd effect/doel

Beschikken over een raamovereenkomst voor het groot onderhoud en werkzaamheden ten
behoeve van renovaties van alle buitensportvelden van de gemeenten Weert en
Nederweeft voor een periode van 2 jaar, met de optie nogmaals 2 jaar te verlengen.
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Argumenten

7.7 Kennis te nemen van het proces verlsaal vat¡ aattbesteding
De aanbesteding heeft via TenderNed plaats gevonden. Op 23 januari 2020 is de kluis
geopend. Het proces verbaalvan aanbesteding is een weergave van de inschrijvingen in

de kluis.

De aanbesteding is gehouden conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
en de contractbepallngen waarbij het gunningscriterium als bedoeld in artikel 2.6.1 en

2.6.10 van het Aanbestedingsregelement Werken 2016 de laagste prijs is. Het

toetsingsproces is conform de te hanteren procedures verlopen.

2.7 Gunning van de oPdracht.
Voorstel is om de voorlopige opdracht te geven aan de inschrijver met de laagste prijs'
Dat is ELCO uit Gemert. Nadat de stand still periode van 20 dagen is afgelopen en er géén

bezwaren zijn ingediend, wordt de opdracht definitief gegund aan ELCO.

2.2 Motivet'ing laagste Priis:
De gewenste kwaliteit wordt bereikt door het stellen van (minimum) eisen. Door
onderwerpen als elsen ln dit bestek op te nemen zfln hierop geen differentiaties en

kwaliteitsverschillen te verwachten. Althans niet zodanige kwaliteitsverschillen dat de

aanbestedende dienst die onderscheidend acht en bereid is daar meer voor te
betalen.

Verder heeft de aanbestedende dienst geoordeeld dat de uit te voeren werkzaamheden
repeterend van aard en zonder een hoge moeilijkheidsgraad zijn en dat door het van
toepassing verklaren van standaarden, normeringen en normvoorschriften er in
kwalitatieve zin geen grote verschillen te verwachten zijn. Gelet op het bovenstaande
komt de aanbestedende dienst tot de conclusie dat de werkzaamheden als een
standaardproduct moet worden gezien waarvoor het criterium "laagste prlJs" passend is

3. 1 De mandateringsdrempel wordt overschreden.
De inschrijving voor de werkzaamheden overschrijdt het bedrag van € 214.000,00' Tot dit
bedrag mag de concern directeur opdrachten verstrekken. Omdat de opdracht hoger is

dan € 214.OOO,OO moet de concerndirecteur door het college worden gemachtigd om de

opdracht te ondeftekenen.

4.1 Ondermandatering van personen om opdrachten te verstrekken
De directeur machtigen om personen aan te wijzen welke opdrachten mogen geven binnen

de raamovereenkomst.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het betreftende contract is een raamovereenkomst waardoor er sprake is van een fictieve
inschrijvingssom. De daadwerkelijke aannemingssom zal het totaal aan verstrekte
deelopdrachten zijn.

Pagina 2



Regulier onderhoud
In de begroting zijn voor het reguliere onderhoud van de sportvelden middelen
opgenomen.

Investeringen
De renovaties worden gedekt uit de nog beschikbare middelen Investeringen Buitensport à
€ 436.698,46

Personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid

De gemeente Weert onderhoudt haar sportvelden conform de Green Deal voor
Sportvelden. Per 1-1-2020 worden geen chemische middelen toegepast ter bestrijding van
ziekten en plagen op sportvelden, uitzonderingen daargelaten.

Uitvoering/evaluatie

Bezwaaftermijn 20 dagen vanaf 30 januari 2020
Definitieve gunning week 10
Uitvoering vanaf definitieve gunning in week 10

Communicatie/participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling Vastgoed : Lusan Korten-Kavelaars
Afdeling Financiën: Loet Koppen, Edward Salman
Afdeling Openbaar Gebied: Frank van Kruijsdijk
Afdeling Openbaar gebied: Lieselotte Rossen

Extern:

Gemeente Nederweert: Bram Rulkens

Bijlagen:

Procesverbaal van aanbesteding
Gunningsadvies
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