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Opdracht voor het schoonmaken van de parkeergarages
ADVIES

¡
.

De opdracht op grond van het alleenrecht te gunnen aan de Westrom

-

Risse facilitair

Machtigen van de directeur sector Ruimte voor het verlenen van de opdracht en het
ondeftekenen van de overeenkomst.
TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel :
BW-006705: Overeenkomst voor het schoonmaken van een gedeelte van het
gemeenschappelijk maatschappelijke vastgoed waaronder spoftaccommodaties,
wijkcentra, milieustraat en het nieuwe stadhuis.
Algemeen:
Westrom Risse facilitair is de huidige contractant voor het schoonmaken van
gemeenschappelijk maatschappelijke vastgoed. Het betreft een uitbreiding van de huidige
overeenkomst namelijk het schoonmaken van de parkeergarages. Daarbij wordt
opgemerkt dat beide overeenkomsten een looptijd hebben tot 30 april 2Ot7 . Waarna beide
overeenkomsten in één aanbesteding opnieuw in de markt gezet gaan worden.
Argumenten:
De gemeenteraad heeft op 26 juni 2013 de "Verordening gunning opdrachten door
toekenning van een uitsluitend recht 2013"vastgesteld. Op grond van deze verordening is
het mogelijk om aan "De Risse Groep" opdrachten te verlenen op basis van een uitsluitend
recht. Hieronder moet wordt verstaan: een overheidsopdracht welke in afwijking van de
reguliere Aanbestedingswet één op één wordt gegund aan een opdrachtnemer. Het gaat
s
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hierbij om opdrachten voor activiteiten met betrekking tot de "huishouding van de
gemeente", als bedoeld in aftikel 108 van de Gemeentewet, zoals o.a. groenonderhoud en
schoonmaakwerkzaamheden etc..
Door gebruik te maken van het uitsluitend recht kan de opdracht één op één worden
gegund aan de Risse Groep Weert.
Om de marktconformiteit van de ofl'erte te toetsen wordt deze voorafgaande aan de
contractvorming beoordeeld door het Nederlands Inkoop Centrum.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beqrotinosoost:
De jaarlijkse schoonmaakkosten van de parkeergarages zijn €96.050,-.
De looptijd van deze overeenkomst is 01-12-2074 tlm 3O-O4-20t7 met de optie tot
verlening van 2 x 1 jaar. Het totale bedrag van de overeenkomst inclusief 2 x 1 jaar
verlenging bedraagt onder voorbehoud van jaarlijkse indexering € 410.000,-. De kosten
komen te laste van het budget P2IO4O7O4 €59.642,4t en 521040105 € 36.407,59
Beschikbaar bedrag:
De dekking van dit bedrag is opgenomen in de reguliere exploitatiebudgetten
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Voor wie is dit advies van belanql:
* Bedrijven
Nadere specificatie: Schoonmaakbedrijven in Weert en omgeving
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R. Nies inkoop coördinator
E. Verhagen inkoop adviseur
E. Jongen Parkeerregiseur

H. Driessen Financieel consulent
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