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Vraag
Onlangs is er een begin gemaakt met de zuidelijke omlegging en dan met name de
aanleg van de zogenaamde greenwall.
Naar aanleiding hiervan heeft de CDA fractie de volgende vragen, mede aan de hand van
het genomen besluit opgenomen in de besluitenlijst van B&W van 12 november 2013 (A8
Aanbestedingsprocedure Zuidelijke Omlegging).
1. Project Zuidelijke Omlegging vrijgeven voor aanbesteding;
2. in afwijking van advies uit inkoopstrategie lokale ondernemers extra kansen bieden
door gunningscriteria daarop aan te passen;
3. uitvoering Greenwall één op één aanbesteden;
4. instemmen met raadsinformatiebrief en na verzending RIB website actualiseren.
Vragen:
1. Wat zijn de redenen om één op één aan te besteden?
2. Worden bedrijven en dan met name uit de gemeente Deurne die graag een kans
willen maken op het uitvoeren van werk hiermee zonder meer uitgesloten?
3. Wij vinden het als CDA fractie belangrijk dat bedrijven uit de gemeente Deurne een
eerlijke kans krijgen op uitvoeren van werk binnen de gemeente. Wordt dit in de
huidige aanbesteed procedures van werk goed geborgd?
Antwoord
1.Wat zijn de redenen om één op één aan te besteden?
De Greenwall is één op één aanbesteed omdat voor deze geluidwerende voorziening
slechts één leverancier in de markt is. Met deze ene aannemer is nu één op één
onderhandeld.
Overigens is de onderliggende grondwal wel door een Deurnes bedrijf aangelegd.
2.Worden bedrijven en dan met name uit de gemeente Deurne die graag een
kans willen maken op het uitvoeren van werk hiermee zonder meer uitgesloten?
Omdat er, voor zover ons bekend, geen Deurnese bedrijven zijn die een dergelijke
Greenwall maken is deze vraag niet van toepassing.
Voor de realisatie van de Zuidelijke Omlegging is voor de aanbestedingsprocedure
beoordeeld welke bedrijven voor dit grote werk in aanmerking kunnen komen. Er zijn
geen Deurnese bedrijven die een werk als dit compleet kunnen uitvoeren. In de praktijk
zien we dat inschrijvende bedrijven veel met lokale onderaannemers werken. Er is
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overwogen om wat dit betreft de verplichting op te nemen om dit met Deurnese
bedrijven te doen. Wettelijk blijkt dit echter niet toegestaan.
Anderzijds mag verondersteld worden dat lokale bedrijven gezien de locatie de
concurrentie aan moeten kunnen om als onderaannemer in aanmerking te kunnen
komen.
3.Wij vinden het als CDA fractie belangrijk dat bedrijven uit de gemeente
Deurne een eerlijke kans krijgen op uitvoeren van werk binnen de gemeente.
Wordt dit in de huidige aanbesteed procedures van werk goed geborgd?
De aanbesteding van de Zuidelijke Omlegging vindt plaats uit een keuze van 5
verschillende aannemers die op basis van diverse criteria zijn geselecteerd. Het meest
belangrijke criterium hierin is de eis om een eigen asfaltcentrale te bezitten. Door de
grote hoeveelheid asfalt in het werk, bepaalt de prijs van dit product voor een groot deel
de totaalprijs. Daarnaast is ervaring bij het uitvoeren van dit soort werk medebepalend
om in aanmerking te komen voor de selectie. De wijze van aanbesteden staat het niet
toe om meer dan 5 aannemers te selecteren. De beoordeling van de inschrijvingen vindt
plaats op basis van de meest voordelige inschrijving (EMVI). Inschrijvingen worden
behoudens de prijs beoordeeld op planning en werkwijzen. Zo streven we naar een zo
goed mogelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voor onderaannemers gelden geen
selectiecriteria.
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