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Rijksweg 4
6271 AE GULPEN

Weert, 20 mei 2020

Onderwerp

:

Uw kenmerk

:

Ons kenmerk

:

Offerte opstellen Visie religieuze gebouwen Weert
DJ-978180/1028510

Geachte heer Klement,
Op 11 maart 2020 diende u uw inschrijving in voor het opstellen van de Visie religieuze
gebouwen Weert. Via deze brief informeren wij u over het resultaat van deze
aanbesteding, waarvoor u tijdig een inschrijving heeft ingediend. In totaal hebben drie
partijen een inschrijving ingediend.
Geen gunning aan uw organisatie
Na een grondige beoordeling is de inschrijving van Erfgoed.nu aangemerkt als de
inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Uw inschrijving is geëindigd op de
tweede plaats. Derhalve komt u niet in aanmerking voor (voorlopige) gunning van de
opdracht.
Onderstaand vindt u uw scores ten opzichte van de (voorlopig) begunstigde inschrijver:

Expertise
Plan van aanpak
Inhoud
Betrekken partijen
Geboden ondersteuning
Duurzaamheid
Oog voor emoties
Vertrouwelijkheid
Inzet ambtenaar
Kosten
Eindresultaat
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Motivering kwaliteit
Uw bureau scoort positief op nagenoeg alle punten. Dit is bijna net zo goed als de
inschrijving van Erfgoed.nu. De prijs is doorslaggevend geweest; deze is aanzienlijk
hoger dan de gunstigste.
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Bezwaar
Indien u bezwaar tegen het gunningsbeslissing wilt maken dan dient u dit schriftelijk en
gemotiveerd bekend te maken aan de gemeente, binnen een termijn van 7
kalenderdagen – op straffe van niet-ontvankelijkheid - , te rekenen vanaf de dag na
verzending van de gunningsbeslissing. Tevens dient binnen deze termijn, op straffe van
verval van uw rechten, een kort geding aanhangig te worden gemaakt. Het schriftelijke
bezwaar dient vergezeld te gaan met de conceptdagvaarding voor een voorlopige
voorziening, welke ten behoeve van het aanhangig maken van het kort geding tevens is
verstuurd naar de griffie van de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg kantoor
Maastricht.
Indien er gedurende de hierboven genoemde termijn van 7 kalenderdagen geen beroep
is ingesteld zal de overeenkomst met de winnende inschrijver worden aangegaan.
Tot slot
Indien u nog vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen met de contactpersoon
voor deze aanbesteding Joke Jongeling via j.jongeling@weert.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, danken u voor uw
inspanning en hopen uw organisatie te mogen begroeten in toekomstige aanbestedingen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van B&W,

Joke Jongeling,
beleidsadviseur monumenten & architectuur
Afdeling Ruimte & economie

