CIVIELE TECHNIEK | GROND- WEG- EN WATERBOUW

INSCHRIJVINGSLEIDRAAD
Behoort bij: bestek GB/INK/12-01, GB/INK/12-02 en GB/INK/12-03

Middels deze aanbesteding zijn de Gemeente Bernheze en de Gemeente Maasdonk beide
voornemens een opdracht te gunnen voor bestrijding van onkruid op verharding.
Deze aanbesteding bevat 2 percelen:
Perceel 1: Gemeente Bernheze
Perceel 2: Gemeente Maasdonk
Per perceel heeft de inschrijver de mogelijkheid om in te schrijven op een of meerdere van de
varianten.
Het is inschrijvers toegestaan om in te schrijven op zowel perceel 1 als op perceel 2.
Het inschrijven op het totaal der percelen is niet toegestaan, ongeacht de combinatie van
varianten.
Voor perceel 1: Gemeente Bernheze zijn de volgende 3 varianten opgesteld:
Variant 1:
Onkruidbeheersing kwaliteitsniveau A
Bestek GB/INK/12-01
Variant 2:
Onkruidbeheersing kwaliteitsniveau B
Bestek GB/INK/12-01
Variant 3:
Raamovereenkomst voor onkruid verwijderen Bestek GB/INK/12-03
Voor perceel 2: Gemeente Maasdonk zijn de volgende 3 volgende opgesteld:
Variant 1:
Onkruidbeheersing kwaliteitsniveau A
Bestek GB/INK/12-02
Variant 2:
Onkruidbeheersing kwaliteitsniveau B
Bestek GB/INK/12-02
Variant 3:
Raamovereenkomst voor onkruid verwijderen Bestek GB/INK/12-03

De bestekken die betrekking hebben op de raamovereenkomst bevatten hoeveelheden voor
één onderhoudsronde. De gemeenten verwachten zelf dat het uitvoeren van drie
onderhoudsrondes gelijk staat aan onkruidbeheersing op kwaliteitsniveau B.
De werkelijk uit te voeren hoeveelheid wordt gedurende de contractperiode bepaald en in
deelopdrachten opgedragen.
Per perceel zal de opdracht worden gegund op basis van het gunningscriterium: laagste prijs.
Om de inschrijvingssommen van de drie varianten onderling te kunnen vergelijken worden
onderstaande prijzen met elkaar vergeleken.
onkruidbeheersing kwaliteitsniveau A:
onkruidbeheersing kwaliteitsniveau B:
raamovereenkomst:

prijs = inschrijvingssom – fictieve korting
prijs = inschrijvingssom
prijs = inschrijvingssom x 3
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De fictieve korting voor de gemeente Bernheze is vastgesteld op € 4.000
De fictieve korting voor de gemeente Maasdonk is vastgesteld op € 3.000
Voorbeeld perceel 1: gemeente Bernheze:
Laagste inschrijvingssom kwaliteitsniveau A:
Laagste inschrijvingssom kwaliteitsniveau B:
Laagste inschrijvingssom raamovereenkomst:
Prijs kwaliteitsniveau A:
Prijs kwaliteitsniveau B:
Prijs raamovereenkomst:

€ 20.000 – € 4.000 = € 16.000
€ 16.500
€ 6.000 x 3 =
€ 18.000

Voorbeeld perceel 2: gemeente Maasdonk:
Laagste inschrijvingssom kwaliteitsniveau A:
Laagste inschrijvingssom kwaliteitsniveau B:
Laagste inschrijvingssom raamovereenkomst:
Prijs kwaliteitsniveau A:
Prijs kwaliteitsniveau B:
Prijs raamovereenkomst:

€ 20.000
€ 16.500
€ 6.000
→ laagste prijs

€ 20.000
€ 16.500
€ 6.000

€ 20.000 – € 3.000 = € 17.000
€ 16.500
€ 6.000 x 3 =
€ 18.000
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→ laagste prijs

