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Per email via Tenderned Weert, 18 maart 2019

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad van de gemeente Weert gehouden Europese

openbare aanbesteding Accountantsdiensten, hebben wij op 1-8 februari de kluis in

Tenderned geopend en daarin 3 inschrijvingen aangetroffen waaronder die van uw
onderneming.

Na beoordeling van alle inschrijvingen komt u op basis van uw inschrijving niet in
aanmerking voor het uitvoeren van de opdracht.

Uw inschrijving scoorde 36 punten op kwaliteit. Overeenkomstig de nota van inlichtingen
dient een inschrijver een minimale score van 42 punten te behalen om voor gunning van de

opdracht in aanmerking te komen. Op basis van de beoordeling komt u gelet op
voornoemde bepaling niet voor gunning van de opdracht in aanmerking.

De gemeente Weert is voornemens de opdracht te gunnen aan BDO Audit & Assurance B.V.

te Eindhoven welke met een score van 1515,15 de inschrijving met de beste verhouding
prijs/kwaliteit heeft gedaan.

Ter informatie geven wij in de bijlage een overzicht van de opbouw van uw totaalscore
kwaliteit en de opbouw van de totaalscore kwaliteit van BDO Audit & Assurance.

Conform de aanbestedingsstukken is er sprake van een relationele beoordeling waarbij

ingediende inschrijvingen onderling vergeleken en beoordeeld worden. De inschrijving van

BDO wordt in het algemeen als kwalitatief beter beoordeeld en ontvangt een hogere score

van de beoordelaars. Een belangrijk punt bij de beoordeling is geweest dat de door u
gekozen insteek voor de controleaanpak (procesgerichte controle) in de ogen van de

beoordelingscommissie thans zeker nog niet passend is bij de gemeente Weert. Daardoor

wordt uw inschrijving als minder passend ervaren en lager beoordeeld.

Mogelijkheid tot bezwaar

Mocht u bezwaren hebben tegen de gunningsbeslissing, dan dient u binnen een

vervaltermijn van 20 kalenderdagen na de dag van verzending van deze brief, op straffe van

verval van recht, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te maken

bij de rechtbank Limburg.
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De vervaltermijn van 20 kalenderdagen is een fatale termijn. U verliest uw recht om
geschillen over deze gunningsbeslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter wanneer u

het geschil niet op de voorgeschreven wijze en/of na deze vervaltermijn van 20
kalenderdagen aanhangig maakt.

Eventuele verzoeken om een nadere toelichting op de gunningsbeslissing en een daarop
eventueel door de gemeente Weert verstrekte toelichting, laten deze vervaltermijn
onverlet.

Voorts is deze mededeling onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad van de

gemeente Weert om de opdracht aan BDO Audit & Assurance te verstrekken. De

gemeenteraad zal in zijn vergadering van 5 juni daarover besluiten.

Wij danken u voor uw deelname aan onze aanbesteding en de tijdsinvestering die u heeft
gedaan met betrekking tot het indienen van uw inschrijving.

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Weert,

Met vriendelijke groet,

Namens de

H.J
rt

Weert,


