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Onderwerp: beantwoording vragen ex art. 35 verbouwing hal gemeentehuis / motie 1-11-2018

Geachte heer / mevrouw ,

U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 29 maart 2020 met
betrekking tot de verbouwing van de hal van het gemeentehuis aan het college van burgemeester
en wethouders gesteld:

1. Hoeveel lokale ondernemers hebben zich voor de overige 3 onderdelen gemeld?
2. Hoeveel lokale ondernemers hebben uiteindelijk een prijsopgave gedaan voor één van de

vijf onderdelen?
3. Voor welk bedrag is door de aanbieders aan bezuinigingsvoorstellen ingediend?
4. Hoeveel lokale ondernemers hebben uiteindelijk kunnen leveren aan één van de vijf

onderdelen van de dit project?
5. Als lokale bedrijven afvielen kunt u dan aangeven wat hiervan de reden is, en als de

reden "kwalitatief'van aard zijn, wat zijn dan de beoordelingscriteria geweest?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

1. Voor de overige 3 onderdelen hebben zich 2lokale ondernemers gemeld.
2. Twee lokale ondernemers hebben een prijsopgave gedaan.
3. Er is in totaal voor € 81.801,00 exclusief BTW aan bezuinigingsvoorstellen ingediend.
4. Één van de vijf onderdelen is gegund aan een lokale ondeinemer.
5. Om u inzicht te geven in het doorlopen proces is onderstaand per onderdeel (perceel)

weergegeven hoeveel lokale ondernemers er uitgenodigd zijn en hoeveel er een opdracht
gegund hebben gekregen.

Perceel I : bouwkundiqe werkzaamheden
Lokale partijen aangemeld via de oproep : 1

Lokale partijen uitgenodigd : 1

lnschrijving ontvangen van lokale partijen: 0

Toelichting : De lokale ondernemer die zich n.a.v. de oproep aangemeld heeft voor dit
project heeft na een gesprek aangegeven niet uitgenodigd te willen worden omdat het
project te groot zou zijn voor zijn organisatie. Daarnaast is een andere lokale ondernemer
uitgenodigd in te schrijven op dit perceel. Uiteindelijk heeft deze ondernemer geen
aanbieding gedaan.

Perceel 2 : interieurbouw
Lokale partijen aangemeld via de oproep : 1

Lokale partijen uitgenodigd : 1

lnschrijving ontvangen van lokale partijen : 1
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Toelichting : De lokale ondernemer die zich gemeld had voor het interieurproject heeft
ontwerpen en leveren van losse interieurelementen voor woningen als specialisme.
Omdat het project voor een groot deel uit maatwerk interieurbouw bestond gaf deze
ondernemer aan geen interesse in de opdracht te hebben.
Er is een andere lokale ondernemer uitgenodigd die een aanbieding heeft gedaan. Het
werk is niet aan deze ondernemer gegund. Het niet gunnen aan de lokale ondernemer
had vooral te maken met de prijs. Zijn inschrijving was 58% duurder dan de ondernemer
waaraan de opdracht uiteindelijk gegund is. Op kwaliteitsaspecten scoorde deze
ondernemer gemiddeld ten opzichte van de overige inschrijvers.

Perceel 3 : lnstallatietechniek
De installatietechnische werkzaamheden waren beperkt en zijn ondergebracht in het
raamcontract dat de gemeente heeft voor installatie technische werkzaamheden in het
gemeentehuís.

Perceel 4 : Groenvoorzieninqen
Voor deze werkzaamheden zijn ca. 10 lokale ondernemers benaderd (door de
projectleider en de accountmanager bedrijven). Geen van de ondernemers had ervaring
met hydrocultuur. Dit was voor alle ondernemers de reden om niet in te gaan op de
uitnodiging om in te schrijven.

PerceelS : Los meubilair
Voor dit onderdeel is 1 lokale ondernemer uitgenodigd en 1 ondernemer die woonachtig is
in de gemeente uitgenodigd (bedrijf is gevestigd in Etten-Leur). Het werk is gegund aan
de lokale ondernemer.
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