De gemeenteraad van Wijchen
15 GR 018
Beslisnota
Afronding Europese aanbesteding dienstverlening accountant
Wijchen, 24 juni 2015
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
1. In te stemmen met een (voorlopige) gunning aan inschrijver BDO
Audit en Assurance B.V. (BDO).
Inleiding
Op 5 februari 2015 heeft de Raad ingestemd met het programma van
eisen en wensen (aanbestedingsdocument). In dit document zijn ook de
gunningscriteria opgenomen. Als gunningscriteria worden gehanteerd
prijs (maximaal te behalen score 70 punten) en kwaliteit (maximaal te
behalen score 30 punten). Gegund wordt aan die inschrijver met de
economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de hoogste totaalscore.
Een beoordelingscommissie bestaande uit de door u benoemde
raadsleden, E.J.M. van Haren en P.G.W. Gatzen en een drietal
ambtenaren heeft een gunningsvoorstel opgesteld. Dit gunningsvoorstel
heeft unaniem de instemming van de Auditcommissie en leidt tot een
advies van (voorlopige) gunning aan BDO.
Beoogd effect
Nemen van gunningsbeslissing, zodat communicatie met inschrijvers
opgestart kan worden en het Europese aanbestedingstraject afgerond kan
worden.
Argumenten
1.1 I.v.m. meest economisch voordelige inschrijving.
BDO behaalt niet alleen de hoogste totaalscore (95 punten), maar scoort
ook op beide criteria (Prijs en Kwaliteit) afzonderlijk het hoogst. Op het
gunningscriterium Prijs scoort BDO 70 punten. BDO offreerde zowel voor
de dienstverlening rondom de jaarrekening (inclusief adviesfunctie) als
voor het uurtarief voor dienstverlening voor deelverklaringen als
meerwerk het laagst. In de puntentoekenning betekent dit dat BDO het
maximale aantal punten van 70 toegewezen krijgt.
Op het gunningscriterium Kwaliteit scoort BDO van alle Inschrijvers het
hoogst. Aan BDO werden 25 punten toegekend van de te behalen 30
punten.
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Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Het geoffreerde bedrag blijft binnen de toegekende budgetten.
Uitvoering
De gunningsbeslissing zal in de vorm van een voornemen tot gunning
worden gecommuniceerd met de Inschrijvers. Afvallende inschrijvers
worden in de gelegenheid gesteld om eventueel bezwaar of beroep aan te
tekenen tegen het gunningsvoornemen binnen een periode van 20 dagen.
Bij geen bezwaar of beroep volgt gunning.
Burgerparticipatie
N.v.t.
Bijlagen
Gerelateerde stukken
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Afronding Europese aanbesteding
accountantwerkzaamheden
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelezen het voorstel van de Auditcommissie:
besluit:
1. In te stemmen met een (voorlopige) gunning aan inschrijver BDO
Audit en Assurance B.V. (BDO).
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
9 juli 2015.
De voorzitter,

De griffier,
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