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Inleiding
In 2009 is gestart met het inkooptraject “Accountantscontrole” voor de gemeenten
Asten, Laarbeek, Someren en Veldhoven. Het doel van de aanbesteding was om te
komen tot een overeenkomst waarbij de kwaliteit van de dienstverlening wordt geborgd.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een openbare procedure volgens de Europese Richtlijn
voor overheidsopdrachten “Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten”( 7
december 2005, Staatsblad 2005, 650), welk besluit toeziet op de implementatie van de
Europese richtlijn 2004/18/EG.
Om te komen tot de gunning van de opdracht, zijn de volgende stappen gezet:
1. Opstellen van de inkoopstrategie;
2. Vaststellen van de inkoopstrategie door de vier raden;
3. Opstellen van het programma van eisen door de projectgroep bestaande uit Ingrid
Smabers, Buck Messing, Niek Withagen in Inge de Vos;
4. Vaststellen van het programma van eisen door de vier raden;
5. Uitvoering van een openbare Europese aanbesteding conform het Bao.
De uiteindelijke gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium “economisch
meest voordelige inschrijving” conform het programma van eisen.
Inkoopstrategie
In de tweede helft van 2009 is begonnen met het opstellen van de inkoopstrategie.
Hiervoor zijn meerdere sessies met het inkoopteam gehouden. Op basis van de
inkoopstrategie heeft de gemeente de volgende besluiten genomen:
• Instemmen met een gezamenlijke Europese openbare aanbesteding in
2009/2010;
• Instemmen met gunningscriterium EMVI (economisch meest voordelige
inschrijving);
• Instemmen met het opstellen van een functioneel programma van eisen;
• Instemmen met de planning en de besluitvorming.
Programma van eisen
Het programma van eisen is medio december 2009 in definitieve vorm naar de
gemeenten opgestuurd. Voor het opstellen van dit programma van eisen zijn meerdere
sessies met het inkoopteam gehouden.
Het programma van eisen is door de raden in begin 2010 goedgekeurd.
In het programma van eisen is vastgelegd dat de opdracht gegund wordt aan de
inschrijver met de “economisch meest voordelige inschrijvingen” waarbij de volgende
criteria en wegingsfactoren zijn geformuleerd:
Plan van aanpak
45%
Prijs
30%
Presentatie
25%
Aanbesteding
Op 17 februari 2010 is de aanbesteding op de daarvoor bestemde website van de
Aanbestedings-kalender en de EU website voor aanbestedingen gepubliceerd.
Geïnteresseerde bedrijven konden tot de sluitingsdatum zijnde 31 maart 2010 het
programma van eisen downloaden en naar aanleiding hiervan vragen stellen.

De bedrijven hadden de mogelijkheid om tot en met 11 maart 2010 vragen te stellen
over het programma van eisen. Deze vragen zijn beantwoord door het inkoopteam. Op
17 maart 2010 is de nota van inlichtingen gepubliceerd..

2

Gunningsadvies
Accountantscontrole gemeenten Asten, Laarbeek, Someren en Veldhoven

Op 31 maart 2010 moest voor 10.00 uur de offerte binnen zijn op het gemeentehuis van
de gemeente Veldhoven. In totaal hebben 3 bedrijven een offerte uitgebracht. Hiervan is
proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal is verzonden aan alle inschrijvers.
Beoordeling ingediende offertes:
De ingediende offertes zijn getoetst op compleetheid zoals vastgelegd in het programma
van eisen.
Vervolgens zijn de ingediende plannen van aanpak individueel beoordeeld door de leden
van het ambtelijke beoordelingsteam. Op 9 april 2010 zijn deze offertes besproken en
zijn voor de onderdelen samenstelling controleteam, contact potentieel, visie op
natuurlijke adviesfunctie en controlefilosofie en aanpak hier punten aan gegeven.
Vervolgens hebben de inschrijvende partijen op 13 en 14 april 2010 presentaties
gehouden welke zijn beoordeeld door een afvaardiging van de raad van de vier
deelnemende gemeenten, aangevuld met het ambtelijke beoordelingsteam. Aansluitend
aan de presentaties zijn door de beoordelaars op de onderdelen flexibiliteit controleteam,
onderlinge samenwerking en communicatie binnen controleteam en benchmark punten
gegeven. Na de afronding van het kwalitatieve deel van de beoordeling zijn de
prijsenveloppen geopend. Dit om mogelijke beïnvloeding door kennis te hebben van prijs
uit te sluiten.
Beoordeling:
Hieronder treft u de totaalscore van de inschrijvende partijen aan.
Inschrijver

Totaalscore

Ernst & Young

7,3

Deloitte

5,8

PricewaterhouseCoopers

5,8

De inschrijver met de hoogste totaalscore (economisch meest voordelige inschrijving) is
Ernst & Young te Eindhoven.
Gunningsadvies en vervolgacties
Uit bovenstaande gegevens, waarin de gevolgde procedure en de resultaten zijn
weergegeven, adviseert het de opdracht te gunnen aan Ernst & Young te Eindhoven en
de overige inschrijvers af te wijzen.

Met vriendelijke groet,
Namens het inkoopteam opgemaakt op 16 april 2010

Inge de Vos
Inkoopmanager
BIZOB
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