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ONDERWERP

Contract groot onderhoud sportvelden
ADVIES
1. Instemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid.
2. Instemmen met het verlengen van het contract voor het groot onderhoud van de
sportvelden met ELCO uit Gemert.
TOELICHTING
april 2014 bent u akkoord gegaan met een afwijking van het aanbestedingsbeleid.
(B&W 007031) Het betroftoen de aanbesteding van het groot onderhoud van
natuursportvelden. De overweging om af te wijken van het aanbestedingsbeleid was de
samenwerking met de buurgemeente Nederweert. De gemeente Leudal is voornemens om
in 2015 aan te sluiten. Daarmee zou erschaalvergroting plaats vinden en de kans op
lagere prijzen wordt daarmee vergroot.
Op

l

Relatie met vorig voorstel:
Afwijken van het aanbestedingsbeleid B&W advies 007031 van

l

april 2014

Alqemeen:

In 2Ot4 is er een overeenkomst voor 1 jaar met ELCO uit Gemeft aangegaan. In het
huidige contract bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst met een jaar te verlengen
De gemeente Nederweert heeft voorgesteld om het contract met een jaar te verlengen,
vanwege de goede kwaliteit van de uitvoering. Vanwege goede resultaten zijn er weinig
klachten van de verenigingen.
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Wij vragen u dan ook om de huidige overeenkomst met een jaar te verlengen, en
tegemoet te komen aan de wensen van de gemeente Nederweeft. Hiermee wordt
afgeweken van het aanbestedingsbeleid.

Argumenten:
De huidige prijzen zijn marktconform, indexering vindt plaats conform CPI consumenten,
huishoudens.
De gemeente Nederweeft en de gemeente Weeft zijn zeer tevreden over de prestaties van

de huidige aannemer.
Er hoeft nog geen nieuwe aanbesteding plaats te vinden.
Volgend jaar worden de kosten van de nieuwe aanbesteding weer gedeeld door de
gemeente Weert en Nederweert en wellicht Leudal.
Kanttekeningen
Geen.

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

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Er zijn geen financiële en personele gevolgen. De kosten van het onderhoud blijven binnen

de geraamde onderhoudsbudgetten.

Begrotingspost:
5310000 - 634301
Beschikbaar bedrag:
Begroting 2Ol4 C 230.970,00
Inkoopvolume (opdracht) € 70.000,00
Restant budget € 160.970,00
COM M U NICATIE/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
.!. Organisaties/Instelli ngen
* Interne organisatie
Nadere specificatie: Gemeente Nederweet (Mondeling en per brief)
Afdeling Openbaar Gebied
Opdrachtnemer. Contractverlenging per brief

.i.

Niet van toepassing

Nadere specificatie:

*

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Huub Driessens
Eric Verhagen
Extern

Gemeente Nederweert
BIJLAGEN
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