AMENDEMENT
Voorstel nr. agendapunt 7, nr 17-028
Onderwerp: Offerteaanvraag accountantsdiensten 2017-2019
De raad van de gemeente Bunnik in vergadering bijeen op: 30 maart 2017
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
1. De offerteaanvraag accountantsdiensten 2017-2019, waarin is opgenomen het programma van
eisen, vast te stellen waarbij:
a) De inhoud van paragraaf 2.9 wordt vervangen door:
“De gemeente geeft alle inschrijvers de gelegenheid om over het geoffreerde werkwijze- en
visiedocument een presentatie te geven, waarin minimaal de organisatorische en technische
projectaanpak verduidelijkt moet worden als bevestiging op de offerte. Tevens dient u in te gaan
op een aanvullend gunningscriterium (zie hoofdstuk 5). De presentatie dient te worden verzorgd
door de partner en het (beoogde) controleteam.
Voor prijs en kwaliteit zijn een maximum aantal punten te behalen. Voor de presentatie zijn 20
punten te behalen. Gelieve in uw agenda rekening te houden met het feit, dat er op dinsdag 9
mei 2017 (vanaf 17.30 uur) presentaties bij de gemeente moeten worden gegeven. Via
Tenderned zult u de uitnodiging voor de presentatie ontvangen inclusief het exacte tijdstip. Voor
een nadere invulling van de presentatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5.”;
e

b) De laatste zin van de 3 alinea van paragraaf 2.10.2.2.: “Op basis van deze ranking en de
uitgangspunten uit paragraaf 2.9 worden de betreffende inschrijvers uitgenodigd voor de
presentatie” wordt verwijderd;
c) De inhoud van alinea 3 en 4 uit paragraaf 2.11. wordt vervangen door:
Een belanghebbende die het niet met het gunningvoornemen eens is, kan binnen een termijn
van 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van het gunningvoornemen (de zgn. standstill
termijn) bezwaar aantekenen door middel van de in paragraaf 2.7 beschreven klachtenregeling
of een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. In het belang van een
snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de gemeente
tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het
mailen van de kopie dagvaarding aan de contactpersoon van de gemeente (zie paragraaf 2.2).
Een inschrijver verklaart zich door indiening van een inschrijving akkoord met deze voorwaarde.
De standstill termijn van 7 kalenderdagen na verzending van het gunningvoornemen is
eveneens een vervaltermijn. Is door de afgewezen inschrijver binnen deze termijn geen
dagvaarding aan de gemeente betekend, dan verliest de inschrijver het recht om
rechtsmaatregelen te nemen. De gemeente zal er dan gerechtvaardigd op mogen vertrouwen
dat ter zake van de gunning geen kort geding meer aanhangig wordt gemaakt en kan tot
definitieve gunning overgaan.
Toelichting:
Tijdens de vergadering van de auditcommissie van 22 maart 2017 heeft de commissie besloten om
alle inschrijvers de gelegenheid te geven een presentatie te geven en de datum van die presentaties
te verplaatsen van 10 mei 2017 naar 9 mei 2017. Er wordt een standstill termijn gehanteerd die past
bij een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure (7 kalenderdagen).
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