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Aan de Raad,
Aanleiding
Tijdens de commissievergadering Ruimte S Economie van 5 februari j l . werden diverse vragen gesteld
over de aanpak en uitvoering met betrekking tot de plaatsing van zonnepanelen bij diverse gemeentelijke
accommodaties. In deze mededeling wordt u nader geïnformeerd over het aanbestedingstraject.

Achtergrond
Vanuit het werkprogramma duurzaamheid is een budget van ca. 0 50.000,- beschikbaar gesteld voor het
aanbrengen van zonnepanelen op diverse gemeentelijke accommodaties. Op basis van een
werkomschrijving (bestek) zijn 4 bedrijven benaderd om een offerte uit te brengen. De
aanbestedingsresultaten zien er als volgt uit:
Installatiebedrijf

I nschrij vi ngsbed rag

Installatiebedrijf Madri

Geen offerte ingediend.

Installatiebedrijf Heijnen-Stuij

6 48.665.- ex BTW.

Installatiebedrijf Solar NRG

0 45.078,42 ex BTW

Installatiebedrijf SIT

0 41.675.-ex BTW

Met de aanbieding van 6 41.675.- ex. BTW voldeed installatiebedrijf SIT aan de gestelde eisen en heeft
hij de laagste aanbieding uitgebracht.
Nadat de aanbestedingsresultaten bekend waren werd duidelijk dat er extra budget van ca. 0 35.000.excl. BTW beschikbaar was voor de plaatsing van extra zonnepanelen t.b.v. de gemeentelijke
accommodaties. Hierbij diende voornamelijk het gemeentehuis uitgebreid te worden.
Deze aanvullende werkzaamheden zijn uitgezet bij SIT omdat deze toen al (mondeling) opdracht had
gekregen voor de eerder aanbestede werkzaamheden. Vanuit het vertrouwensbeginsel (algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur) kon de eerder verstrekte opdracht niet teruggedraaid worden.
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De eerste offerte van installatiebedrijf SIT is vergeleken met de aanvullende offerte. De
aanvullende offerte was in lijn met de eerste offerte, Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
aanvullende offerte van SIT de goedkoopste zou blijven ook gezien de aanbestedingsresultaten.
Knelpunt was de tijd en uitvoering van de plaatsing van de PV zonnepanelen. Werkzaamheden
dienden begin februari 2014 opgeleverd te worden dit verband met de afboeking van het budget.
Om de kwaliteit van de uitvoeringswerkzaamheden te borgen wilden we met één leverancier op
het dak van het gemeentehuis werken.
Met verschillende leveranciers met verschillende merken op één dak zou de garantie in het
gedrang kunnen komen

Rechtmatigheid proces

M.b.t. het totale aanbestedingstraject is overleg gevoerd met het inkoopbureau en de concerncontroller.
Conclusie was dat het totale proces rechtmatig is uitgevoerd.
Uitgangspunt hierbij is de regeling Budgethouderschap, in artikel 2 Algemene bevoegdheden en plichten
zijn de spelregels vastgesteld.
Spelregels hierbij zijn:
1.
2.
3.
4.

De budgethouder doet binnen de grenzen van een aan hem of haar beschikbaar gesteld budget
alle uitgaven die nodig zijn om een product te leveren of een investering tot stand te brengen.
De budgethouder neemt de wettelijke en interne regels voor aanbesteding in acht.
De budgethouder neemt de financiële verordening gemeente Steenbergen in acht.
De budgethouder is verplicht alles te doen wat voor een goede uitoefening van het
budgethouderschap noodzakelijk is. Etc. etc.

Vanuit de regeling budgethouderschap is m.b.t. bovenstaande regels samen met het inkoopbureau en de
concerncontroller gekeken of alles volgens het "boekje" is verlopen.
In eerste instantie is hierbij een aanbesteding uitgezet bij een 4 tal bedrijven voor een bedrag van
± C 50.000,-. Basis hierbij was een bestek met technische specificaties.
Conform het aanbestedingsbeleid hadden hiervoor minimaal 3 offertes voor opgevraagd moeten worden.
Geconcludeerd kan worden dat hier correct is gehandeld.
In overleg met portefeuillehouder en ambtenaren is nadrukkelijk gekeken naar de Steenbergse bedrijven
die capabel waren voor deze klus. Daarnaast is offerte opgevraagd bij installatiebedrijf SIT omdat we
goede ervaringen hadden met dit bedrijf aangezien zij in het recente verleden ook zonnepanelen hadden
geplaatst bij de milieustraat.
Kort na de mondelinge gunning aan de laagste inschrijver, het installatiebedrijf SIT werd duidelijk dat er
extra budget beschikbaar was.
Omdat we in feite al (mondeling)gegund hadden konden we de aanbesteding voor het totale traject niet
opnieuw opstarten. Aan het eind van 2013 werd duidelijk dat we vanuit de verschillende projecten uit het
duurzaamheidprogramma middelen overhielden in combinatie met subsidiegelden vanuit het SLOK
programma. De SLOK subsidies zijn nadrukkelijk bedoeld om op lokaal niveau de duurzaamheid te
verbeteren. Het toepassen van zonnepanelen geven in dit geval daar een mooie invulling aan.
Het apart aanbesteden van de extra panelen voor dezelfde installaties was niet wenselijk omdat we dan
te maken zouden krijgen met verschillende typen op één dak die niet bij elkaar passen. Elke leverancier
werkt namelijk met andere merken met verschillende technische specificaties. Verschillende merken kun
je niet aansluiten op één installatie. Ook garanties en dergelijke worden dan een lastig aspect.
Deze laatste overwegingen in relatie tot de eerdere gunning maken van de aanvullende werkzaamheden
conform ons aanbestedingsbeleid een "Knelpunt product". Dit staat ook specifiek aangegeven in de
tabel leveringen in de Nota inkoop en aanbesteding. Hierbij is maar één offerte noodzakelijk.
Geconcludeerd kan worden dat gehandeld is volgens de regeling budgethouderschap en het
aanbestedingsbeleid.
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