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Onderwerp:

Aanbesteding beheer en onderhoud op enbare verlichting

Advies:
1 . Kennis nemen van het resultaat van de Europese aanbesteding van het beheer en onderhoud van de
openbare verlichting voor de periode 2 0 1 6 - 2 0 2 1
2. Over de inzet van het aanbestedingsvoordeel wordt u binnenkort geïnformeerd via een aparte B&W
voorstel 1 6 I N T 0 1 8 1 1 .
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Korte samenvatting:
Op 20 april j l . heeft, gezamenlijk met een zevental Twentse gemeenten, de aanbesteding van het beheer en
onderhoud van de openbare verlichting voor de periode 2 0 1 6 - 2 0 2 1 plaatsgevonden. Hierbij is de huidige
aannemer ZIUT wederom als beste aanbieder naar voren gekomen. Door deze aanbesteding vallen de kosten
voor het beheer en onderhoud aanzienlijk lager uit dan het huidige contract.
Aanleiding:
Op 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 eindigde het contract met ZIUT voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor
de periode 2 0 1 1 - 2 0 1 5 . Door omstandigheden heeft de aanbesteding voor de periode 2 0 1 6 - 2 0 2 0 niet kunnen
plaatsvinden voor de einddatum van het contract ( 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5 ) . Daarom is het contract met ZIUT verlengd tot 1
juli 2 0 1 6 .
Op 2 0 april 2 0 1 6 heeft de aanbesteding plaatsgevonden.
Relevante eerdere besluiten:
1 maart 2 0 1 6 : 1 5 I N T 0 3 5 2 5 : Openbare verlichting evaluatie beleid 2 0 1 0 - 2 0 1 4 en duurzaam beheer periode
2016 - 2020.
Doelstelling:
Het beperken van uitval van de openbare verlichting door snelle afhandeling van (lamp) storingen en
aanrijdschades in de openbare verlichting, waardoor de verkeers- en sociale veiligheid gewaarborgd blijft. Daarbij
dient het onderhoud op een duurzame wijze plaats te vinden door de toepassing en inzet van duurzame
materialen en middelen. Het beperken (ontzorgen) van de inzet van gemeentelijk personeel door afhandeling van
schadegevallen bij het waarborgfonds en meldingen van burgers via een online meldsysteem.
Oplossing:
Gezamenlijk met de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand, Hof van T w e n t e , Tubbergen en Dinkelland
is een programma van eisen (PV E) opgesteld waaraan de inschrijver moest voldoen om in aanmerking te komen
voor het onderhoud en beheer in deze gemeenten.
De belangrijkste punten uit het PV E zijn:
1)

Herstellen van lampstoringen geschiedt binnen een termijn van 10 werkdagen. "Deze week gemeld is
volgende week gerepareerd".
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2) Het uitvoeren van een NEN keuring van de lichtpunten (steekproef) inclusief rapportage.
3) Schadeherstel: het compleet afhandelen van schades als gevolg van aanrijdingen en/of vandalisme. Dat
wil zeggen; schade verhalen bij dader of bij het waarborgfonds indien de dader onbekend is. Indien er
geen gegevens van een dader bekend zijn en de schade niet vergoed wordt bij het waarborgfonds, dan
zijn de kosten voor rekening van de gemeente.
4) Het beschikbaar stellen van een online beheers- en meldsysteem, welke beschikbaar is voor de
opdrachtgever en minimaal het beheer van de data, de registratie van meldingen (door burgers en
gemeente) en de status van meldingen (storingen, aanrijdingen) kan verzorgen.
5) De inschrijver dient mogelijke energiebesparende of andere duurzaamheidsmaatregelen op te geven. Te
realiseren binnen de contractperiode en passend binnen de aanbieding; daarvoor konden zij een fictieve
korting ontvangen op de inschrijfsom.
De geraamde totale kosten voor deze dienst vallen, conform de gestelde aanbestedingseisen, binnen de
norm die een openbare Europese aanbesteding noodzakelijk maakte.
Inschrijvers konden via internet (Negometrix) hun plan van aanpak indienen met hun inschrijfsom.
Op 20 april j l . eindigde de inschrijvingstermijn. In totaal hebben zes bedrijven ingeschreven.
De deelnemende gemeenten hebben de inschrijvers beoordeeld en scores gegeven voor de volgende
gunningscriteria: functioneren openbare verlichting, communicatie en duurzaamheid.
Voor deze onderdelen kon elke aanbieder een maximale fictieve korting halen van C 2 0 0 . 0 0 0 . Deze fictieve
kortingen werden vervolgens van het inschrijfbedrag afgetrokken. Hieruit kwam de aannemer ZIUT als beste
inschrijver (prijs-kwaliteit verhouding) naar voren.

Effecten:
Voor de periode van vijf jaar is de continuïteit van het onderhoud en beheer en het schadeherstel van de
openbare verlichting gewaarborgd.
Planning:
De Contractperiode loopt van 1 juli 2 0 1 6 tot 1 juli 2 0 2 1 .
Daarbij is er een optie dat bij goed functioneren het contract met vijf jaar verlengd kan worden.
Financiële consequenties:
De inschrijfsom voor het beheer en onderhoud, inclusief schadeherstel, bedraagt C 8.100,-- per jaar.
Voor het beheer en onderhoud is op dit moment in de begroting een bedrag van C 6 5 . 5 0 0 opgenomen en voor
de niet verhaalbare schade een bedrag van C 1 5 . 0 0 0 ,
Doordat de huidige inschrijving aanzienlijk lager is uit gevallen dan het huidige contract blijft er C 5 7 . 4 0 0 , - per
jaar over. Echter, de inschrijver heeft hogere prijzen ingediend voor (incidentele) optionele diensten zoals het
vervangen van een lichtmast en een armatuur indien de schade niet verhaalbaar is. De niet verhaalbare schade
komt voor rekening van de gemeente. Ten opzichte van het vorige contract zijn de kosten van optionele
diensten gestegen met gemiddeld 30 Zo. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag voor o.a niet verhaalbare
schade te verhogen met C 5 . 0 0 0 , - .
0

Per saldo resteert een voordeel van structureel C 5 2 . 4 0 0 , - door deze aanbesteding .
Er wordt separaat een voorstel (16INT01811) aan u voorgelegd over de inzet van het grootste deel van het
structurele aanbestedingsvoordeel voor de vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting.
Personele consequenties:
NVT
Juridische consequenties:
NVT
Informatisering I Automatisering:
Voor het melden van storingen aan de openbare verlichting wordt een link beschikbaar gesteld op de
gemeentelijke internet pagina.
Burger- en overheidsparticipatie:
NVT
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Communicatie:
In persberichten wordt kenbaar gemaakt dat de inwoners nu zelf via internet storingen aan de openbare
verlichting kunnen gaan melden. Daarnaast blijft ook nog telefonisch contact mogelijk met de gemeente waarna
de storing wordt doorgezet in het systeem van de aannemer.
Overige consequenties:
NVT.

Bijlagen:
Proces verbaal van opdrachtverlening
Inschrijvingstukken ZIUT
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