INSCHRIJVINGSLEIDRAAD
Nationale openbare aanbestedingsprocedure Right To
Challenge – Helschriksel Q4

Referentienummer:

1361665

Pagina

1 van 22

Inhoudsopgave
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5
5.1
5.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inleiding
Algemeen
Contactpunt
Aanbestedende dienst

De opdracht
Voorwerp van de opdracht
Percelenindeling
Contractuele voorwaarden
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Milieucriteria
Social return (als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden)

Aanbestedingsprocedure
Publicatie en inschrijvingstermijn
De planning
De aanbestedingsdocumenten
Voorwaarden inschrijving
Voorwaarden voor combinaties en onderaanneming
Combinatie
Gestanddoeningstermijn van de inschrijving

Voorwaarden en voorschriften
Nadere inlichtingen
Ongeldige inschrijving
Taal
Kosten inschrijving
Voorbehouden aanbestedende dienst
Gebruik merknamen of typen
Wachtkamerregeling
Klachtenprocedure
Toepasselijk recht en geschillen

Beoordeling
Beoordelingsteam
Procedure van beoordelen

Gunning
Het gunningscriterium EMVI
Knock-out criteria
Gunningscriterium Prijs
Gunningscriterium Kwaliteit
Mededeling gunningsbeslissing

4
4
4
4

5
5
8
8
8
8
8

9
9
11
12
13
13
13
13

14
14
14
14
14
14
16
16
16
16

17
17
17

18
18
18
18
18
22

Pagina 2 van 22

Bijlagen die integraal deel uitmaken van de inschrijvingsleidraad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tekst aanbiedingsbrief
Programma van Eisen
Overeenkomst
Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Venlo 2012 (versie 2212-2011)
Prijzenblad (vervallen)
Inschrijfformulier Kwaliteit
Verklaring inzake onderaanneming
Plan B Helschriksel
SMART-principe
Bestemmingsplan
Verkooptekening kadastrale percelen kavel Helschriksel
Plankaart bestemmingsplan

Pagina 3 van 22

1

Inleiding

1.1
Algemeen
Voor u ligt de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot de Nationale aanbestedingsprocedure
‘’Right To Challenge-Helschriksel Q4’’ ten behoeve van de gemeente Venlo.
Deze inschrijvingsleidraad bevat alle informatie die een inschrijver nodig heeft om een
gedetailleerd beeld te kunnen krijgen van de inhoud van de aanbestedingsprocedure en
opdracht om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een inschrijving in te dienen.
Als een geïnteresseerde inschrijver op deze opdracht wenst in te schrijven, dient u aan de
hand van deze inschrijvingsleidraad de gevraagde gegevens in te dienen en de bijbehorende
verklaringen en/of informatie toe te voegen. Dit dient te geschieden door het invullen van de
verklaringen volgens de modellen, die als bijlagen bij de inschrijvingsleidraad zijn gevoegd.
Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 (Stb. 2016, 241) van
toepassing, gewijzigd bij Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in
verband met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU,
2014/24/EU en 2014/25/EU.
1.2
Contactpunt
De gemeente Venlo hanteert één toegewezen contactpersoon voor alle communicatie
gedurende deze aanbestedingsprocedure. Correspondentie in het kader van deze
aanbestedingsprocedure dient te geschieden als volgt:
Gemeente Venlo
Bezoekadres
Contactpersoon
Communicatie

Hanzeplaats 1
Inkoopadviseur Frans van Bolderen
Via inkoop@venlo.nl

De contactpersoon zal het aanbestedingsproces verzorgen en als enig aanspreekpunt
fungeren voor de inschrijvers.
Contact met anderen dan de in deze paragraaf aangegeven contactpersoon brengt de
transparantie van de aanbestedingsprocedure en de gelijkheid van inschrijvers in gevaar.
Om die reden worden inschrijvers die contact zoeken met een ander dan de aangewezen
contactpersoon van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, met
uitzondering van de situatie zoals beschreven in paragraaf 4.9 klachtenprocedure.
1.3
Aanbestedende dienst
De aanbestedende dienst is de gemeente Venlo. Voor meer informatie zie de website:
www.venlo.nl.
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2
2.1

De opdracht
Voorwerp van de opdracht

2.1.1 Achtergrond en omvang van de opdracht
Inleiding
Het stedelijk centrum is een bijzondere woon- en leefomgeving voor Venlo én voor de regio
Noord-Limburg. Niet alleen door de hoge dichtheid en diversiteit van woningen, winkels,
culturele voorzieningen, werkplekken, cafés, restaurants en meer, maar ook uniek in een
overwegend rurale regio. Het is dé plek voor echte stedelingen met mogelijkheden voor
wonen en werken dicht op de voorzieningen. De onderlinge nabijheid is dan ook een
voorwaarde om hun leven op deze wijze te kunnen vormgeven. Deze échte stadsbewoners
is al jaren groeiende en wil Venlo graag meer ruimte bieden in het stedelijk centrum,
waaronder in het noordwestelijk kwadrant van de binnenstad: Q4.
Het gebied Q4 is een van de oudste wijken in de gemeente Venlo. De wijk vormt de schakel
tussen hartje stad, de Maas en het Wilhelminapark in Venlo.
Historische geografie
Het Helschriksel is gelegen op één van de hoogste delen van het middeleeuwse
stadsgebied. Het plangebied ligt op de noordelijke flank van deze natuurlijke hoogte. Van
zuidwest (hoek Maasschriksel-Helschriksel) naar noordoost (hoek Lomstraat-Geldersepoort)
is het huidige hoogteverschil circa 2,5 meter. Oorspronkelijk (vóór circa 1200) zal dit nog
groter zijn geweest.
Cultuurhistorie
Cultuurhistorie is een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van Q4. Dit onderdeel
van Q4, het Helpoortkwartier, had tot circa 1951 nog grotendeels een middeleeuws karakter.
Het gebied was beperkt aangetast door het oorlogsgeweld, maar leed voornamelijk aan
verkrotting. Vanaf de jaren ’50 van de twintigste eeuw werd de bebouwing van de
Steenstraat, de Peperstraat en het Maas- en Helschriksel vrijwel volledig gesaneerd. Het
proces werd voltooid rond 1970, toen het laatste grote middeleeuwse pand aan het
Helschriksel, huisnummer 20-22, werd gesloopt. Open terreinen die ontstonden zijn lange tijd
gebruikt als parkeerterrein.
De locatie sluit aan op een beeldbepalend pand aan het Helschriksel.
Kavel Helschriksel
Het gebied Q4 is al jaren volop in transitie en de locatie Helschriksel ligt op een cruciale plek.
Het markeert de overgang tussen het drukke kernwinkelgebied in de Lomstraat en
Bolwaterstraat naar het nieuwe woonwerkmilieu in de luwte daarvan. In de directe nabijheid
is een grote diversiteit aan stedelijke voorzieningen zoals winkels, theater, poppodium,
bioscoop, scholen en treinstation. Daarnaast is er ook volop natuur en groen aanwezig in de
omgeving zoals het recreatieve gebied Kop van de Weerd bij de Maasboulevard, weerden
langs de Maas en het Wilhelminapark.
Binnen de herontwikkeling van Q4 is het kavel Helschriksel één van de kavels die nog
ontwikkeld dient te worden. Eerdere plannen voor het kavel zijn niet meer actueel. De kavel
is ‘vrij’ gekomen en het staat de gemeente vrij om de kavel in de markt te zetten.
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Het kavel is ongeveer 800 m2. De afmetingen van het braakliggende perceel aan de locatie
Helschriksel-Kwietheuvel zijn ca 36 meter (gemeten over de perceelgrens aan het
Herschriksel) x 24 meter in de diepte.Vanuit een programmatische perspectief wordt belang
gehecht aan interactie tussen het nieuwe programma en de openbare ruimte om deze
overgang te begeleiden. Het versterken van de dynamiek in de Helschriksel en Kwietheuvel
is ook in het belang van de leegstaande commerciële plint aan de overzijde van het plein aan
de Kwietheuvel.
Right to Challenge
In het raadsbesluit (2017-77) tot herprogrammering van de woningbouw
centrum is besloten het oorspronkelijke programma voor deze kavel los te
naar appartementen is aantoonbaar minder dan het aantal appartementen
voor de binnenstad van Venlo. Gekoerst wordt nu op een
grondgebonden/grondontsloten woningen en maximaal 2 appartementen .

in het stedelijk
laten. De vraag
in planvoorraad
invulling met

Bij het herprogrammeringsbesluit heeft de raad echter ook besloten dat ze open wil staan
voor betere / andere / slimmere / goedkopere ideeën. Daarom wordt er een aanbesteding
georganiseerd volgens het principe van ‘Right to Challenge’. De gemeente maakt gebruik
van een plan B (zie bijlage 8). Dit inspiratieplan is nog niet helemaal uitgewerkt zoals we de
inschrijvingen verwachten. Als wie dan ook (burger, bedrijf of instelling) denkt een ander,
beter, slimmer en/of goedkoper plan te hebben dan het gemeentelijk programmavoorstel dan
kunnen ze dit inbrengen. Dit plan wordt getoetst. Als het (conform de spelregels) minimaal
gelijkwaardig is aan het gemeentelijke plan dan is het nieuwe plan het plan dat uitgevoerd
gaat worden en dat noemen we plan A.
Het is de eerste keer is dat wij een aanbesteding van een kavel middels een Right to
Challenge aanbesteding organiseren. Dit vraagt van flexibiliteit, creativiteit, vertrouwen en
transparantie van de gemeente (als aanbesteder) maar ook van de inschrijver. Áls het Right
to Challenge goed wordt ingevuld biedt het natuurlijk een unieke kans op een originele,
breed gedragen, invulling van de kavel Helschriksel. In dat geval zullen de extra
inspanningen aan de voorkant meer dan gecompenseerd worden door de extra waarde die
plannen voor de hele binnenstad van Venlo betekenen!
Door een laagdrempelige aanbesteding te organiseren hopen wij op veel creatieve ideeën
van partijen die anders wellicht niet ingeschreven zouden hebben. Tegelijkertijd organiseren
we echter geen prijsvraag! Het is een serieuze ontwikkelopgave. Alleen een goed idee is niet
voldoende, de indiener dient zijn idee ook (aantoonbaar) te willen verwezenlijken.
Voorwerp van de opdracht
In een Right to Challenge aanbesteding moet er natuurlijk wel iets te ‘challengen’ zijn.
Daarom maakt de gemeente (zoals ze normaal gesproken doet) een plan op hoofdlijnen voor
de kavel. Dit is dan het plan B in de vorm van een inspiratieplan (zie bijlage 8). In de vorm
van een vlekkenplan met een programma van eisen daagt de gemeente middels een
aanbesteding de markt uit om met een goede (alternatieve) uitwerking van de plannen te
komen.
Binnen de randvoorwaarden in het programma van eisen (zie bijlage 2) staat de gemeente
open voor andere ideeën. Ook als die niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen
(zie bijlage 10). Indien het programma van het nieuwe plan afwijkt van het nu geldende
bestemmingsplan dient voor de bestemmingsplanprocedure de bedenker van het plan A
natuurlijk wel aan te tonen dat er marktbehoefte is (zoals gebruikelijk bij wijzigingen van het
bestemmingsplan).
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Concreet: Het plan A dient de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (Wro, artikel 3.1.6, lid
2) te kunnen doorstaan. Als voorbeeld: áls de markt in Venlo is verzadigd op het gebied van
hotels, dán zal een plan A met een hotelfunctie de toets waarschijnlijk niet doorstaan en
stranden in de procedure.
Duurzaamheid
De gemeente hecht waarde aan het creëren van een gezonde, veilige en duurzame
samenleving met meerwaarde voor zowel de aarde (planet) als haar bewoners (people) en
dat op een betaalbare manier (profit). Daarom heeft de gemeente Venlo in 2009 de volgende
Cradle2Cradle principes omarmd:
 Blijf innoveren
 Verbind plaats en context
 Beheer en waardeer voedsel
 Geniet van mobiliteit
 Gebruik de zon
 Creëer schone lucht, water en bodem
 Ontwerp voor het plezier van toekomstige generaties.
De focus ligt bij deze aanbesteding in het bijzonder op de thema’s: grondstoffen, energie en
leefbaarheid. Materieel en materiaal komen zoveel als mogelijk uit de regio om
transportafstanden te beperken. De inzet van lokale werkkrachten heeft de voorkeur.
De circulaire aanpak van Cradle to Cradle gaat voorbij aan traditionele duurzaamheid.
De C2C gedachte gaat (veel) verder dan enkel materiaalgebruik.
 De ontwikkeling gebruikt alleen nog hernieuwbare energiebronnen, is energieneutraal, of
energie-plus (gebouw levert meer energie dan voor eerste gebruik zelf nodig).
 Maak gebruik van functioneel groen&water. Dit stimuleert de diversiteit aan flora & fauna
in de wijk, zorgt voor schonere luchtkwaliteit en verhoogt de leefbaarheid. Denk bij
bovenstaande punten aan maatregelen als o.m.: groene gevels, groene daken, minder
steen/meer groen, inpassen voorzieningen voor vleermuizen en bepaalde vogelsoorten
in de bebouwing.
 Minimaliseer toestroom van verkeer: stimuleer gebruik OV, elektrisch rijden, of
compenseer je uitstoot met bijvoorbeeld een groene gevel.
 Probeer gebruik te maken van gezonde, circulaire of biobased producten (of
gelijkwaardige).
Meer informatie over C2C materiaalgebruik kunt u vinden op de volgende websites:
- http://www.epea.nl/
- http://www.c2c-centre.com/
Uitwerking van de opdracht
De opdracht omvat het indienen van een plan voor de ontwikkeling van deze kavel dat
aansluit bij de door de aanbestedende dienst opgestelde uitgangspunten voor plan B of een
plan A en zo goed mogelijk past binnen het karakter van de wijk Q4.
Uw plan dient tenminste te bevatten:
- plattegronden en aanzichten
- een beschrijving van de invulling van het kavel en de doelgroep
- een beschrijving van de achtergrond van het idee; hoe ben je tot deze invulling gekomen,
welke gedachten zitten erachter, welk doel wil je bereiken.
- een plan van aanpak; bouw en financiering.
- participatieplan (betrekken omgeving).
Het staat inschrijvers vrij om de kavel voor het uitbrengen van een inschrijving te bezichtigen.
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2.1.2 Percelenindeling
Met in acht name van het bepaalde in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 is beoordeeld of
onderhavige opdracht voor Right To Challenge verdeeld kan worden in percelen.
Gelet op het kenmerk van de opdracht, de samenstelling van de markt en de mate van
samenhang is er geen sprake van samenvoegen, laat staan van onnodig samenvoegen van
de opdracht. De opdracht is één geheel en wordt om die reden als één opdracht in de markt
gezet.
2.2
Contractuele voorwaarden
De overeenkomst betreft een koopovereenkomst met bouwverplichting voor het ca 800m2
braakliggend terrein op Helschriksel.
De overeenkomst zal worden uitgevoerd op basis van de contractuele voorwaarden zoals
opgenomen in Bijlage 3 van deze inschrijvingsleidraad. Op de uitvoering van de
overeenkomst zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Venlo
2012 (d.d. 22-12-2011), zoals opgenomen in Bijlage 4 van deze inschrijvingsleidraad,
aanvullend van toepassing.
2.3
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De gemeente Venlo stimuleert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit
wordt gezien als een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren mens en
milieu worden meegenomen in de ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de
ondernemingsresultaten. Hieronder wordt nader uitgewerkt in hoeverre voor deze
aanbesteding eisen en criteria zijn opgenomen op het gebied van milieu, sociale
voorwaarden en social return.
2.3.1

Milieucriteria

Voor zover deze criteria door de gemeente Venlo als relevant zijn beoordeeld voor
onderhavige aanbesteding zijn deze verwerkt in de gunningscriteria in hoofdstuk 6 van deze
inschrijvingsleidraad, het programma van eisen in Bijlage 2 en in de overeenkomst in
Bijlage 3.
2.3.2

Social return (als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden)

Voor zover deze criteria door de gemeente Venlo als relevant zijn beoordeeld voor
onderhavige aanbesteding zijn deze verwerkt in de gunningscriteria in hoofdstuk 6 van deze
inschrijvingsleidraad, het programma van eisen in Bijlage 2 en in de overeenkomst in
Bijlage 3.
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3

Aanbestedingsprocedure

3.1
Publicatie en inschrijvingstermijn
De in deze inschrijvingsleidraad vermelde behoefte is in vooraankondiging gepubliceerd in
TenderNed (http://www.tenderned.nl) en, indien van toepassing, in het Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie (http://ted.europa.eu/TED).
Daarnaast wordt de aanbesteding onder de aandacht gebracht via:
- de website www.q4.nl
- de website venloonline.nl
- social media van de gemeente Venlo (Facebook, LinkedIn, Twitter)
Procedure van inschrijven:
1.
2.
3.
4.
5.

Kenbaar maken van interesse;
Beschikbaar stellen van de aanbesteden stukken;
Stellen van vragen ter verduidelijking door potentiele deelnemers;
Het beschikbaar stellen van de nota van inlichtingen;
Inschrijven op aanbesteding.

Als sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving geldt de planning in paragraaf 3.2.
Ad 1: Kenbaar maken van interesse
Via inkoop@venlo.nl kunt u uw interesse kenbaar maken.
Ad 2: Beschikbaar stellen van de aanbestedende stukken
Via de website “Q4” worden de aanbestedende stukken publiekelijk ter beschikking gesteld.
Ad 3: Stellen van vragen ter verduidelijking door potentiele deelnemers
In de daarvoor beschikbare periode, zie planning in paragraaf 3.2, kunt u uw vragen stellen
via inkoop@venlo.nl
Ad 4: Het beschikbaar stellen van de nota van inlichtingen
Conform de planning in paragraaf 3.2 wordt de nota van inlichtingen beschikbaar gesteld.
Hierin worden alle vragen die zijn gesteld geanonimiseerd beantwoord en gepubliceerd op
de website van Q4.
Ad 5: Inschrijven op aanbesteding
De inschrijving dient op dinsdag 4 juni tussen 09:00 uur en 13:00 uur op schrift te zijn
overgelegd bij de gastdame of gastheer van de gemeente Venlo op het volgende adres:
Stadskantoor:
Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo
Op de afgesloten enveloppe / het pakket dient duidelijk te zijn aangegeven: ‘‘Aanbesteding
Right to Challenge – Herschriksel Q4’’
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Voorwaarden:
-

Inschrijvingen per telefax of per e-mail worden niet geaccepteerd en worden uitsloten
van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure;
Persoonlijke overhandiging is mogelijk uitsluitend tijdens werkdagen en kantooruren
(09:00 uur tot en met 16:00 uur)
Een inschrijving die binnenkomt na het verstrijken van de genoemde indieningsdatum
en tijdstip wordt ongeopend geretourneerd;
De inschrijver draagt het risico voor en de bewijslast van de tijdige overlegging van
zijn inschrijving;
Indien de inschrijving per post of koerier wordt verzonden, rust het risico van
postvertraging bij inschrijver;
Met strafport bezwaarde zendingen worden niet geaccepteerd;
De inschrijvingen worden niet in aanwezigheid van de inschrijvers geopend. Ze
worden pas geopend als alle inschrijvingen binnen zijn.
Uw offerte dient daarbij een geldigheidsduur van minimaal 4 maanden te hebben.

Voor zover inschrijver onbekend is met deze wijze van inschrijven kan via email
inkoop@venlo.nl worden verzocht tijdig (ruim vóór de sluitingsdatum) kennis te nemen van
de werkwijze van dit portaal.
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3.2
De planning
Onderstaand treft inschrijver het tijdspad van de aanbestedingsprocedure.
De data met betrekking tot het indienen van vragen en/of opmerkingen, het kenbaar maken
van bezwaren en het indienen van de inschrijving gelden als fatale termijnen. De overige
data dienen slechts tot richtsnoer en binden de gemeente Venlo niet.
De gemeente Venlo behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen. Indien de
gemeente Venlo onverhoopt hiertoe over moet gaan, dan stelt de gemeente Venlo
inschrijvers direct hiervan in kennis.
Overzicht tijdspad aanbestedingsprocedure:
Activiteit

Datum

Beschikbaar stellen aanbestedende stukken
Sluitingsdatum voor het stellen van vragen
voor de 1ste nota van inlichtingen
Beschikbaar stellen van de 1ste nota van
inlichtingen
Sluitingsdatum voor het stellen van vragen
voor de 2ste nota van inlichtingen
Beschikbaar stellen van de 2ste nota van
inlichtingen
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen
van de inschrijving
Presentaties van de inschrijvingen

21 maart 2019
15 april 2019; 10:00 uur

Beoordeling van de inschrijvingen
Interne bestuurlijke besluitvorming
Bekendmaking gunningsvoornemen
Opschortende termijn (vervaltermijn)

Planning volgt in de 4e week van juni 2019
Begin juli 2019
Zsm na interne bestuurlijke besluitvorming
20 kalenderdagen na bekendmaking
gunningsvoornemen
Na ondertekening van overeenkomst door
beide partijen. Uiterlijk 4 weken na
opschortende termijn.

Definitieve gunning

29 april 2019
13 mei 2019; 10:00 uur
21 mei 2019
4 juni 2019; 13.00 uur
Planning volgt in de 3e week van juni 2019
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3.3
De aanbestedingsdocumenten
De aanbestedingsdocumenten bestaan uit deze inschrijvingsleidraad inclusief bijlagen en
eventuele nota’s van inlichtingen.
In geval van strijdigheid tussen de verschillende documenten van deze inschrijvingsleidraad
geldt de volgende rangorde:
-

Nota’s van inlichtingen waarbij de meest recente versie de hoogste in de rangorde is;
Inschrijvingsleidraad: onderhavig document, hoofdstuk 1 tot en met 6 waarbij de meest
recente versie de oudere versie automatisch vervangt;
Bijlagen 1 tot en met 7 in de volgende rangorde:
 Bijlage 3 (Overeenkomst),
 Bijlage 2 (Programma van Eisen),
 Bijlage 4 (Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Venlo 2012)
 Bijlage 5 (Vervallen),
 Bijlage 6 (Inschrijfformulieren Kwaliteit),
 Bijlage 1 (Tekst aanbiedingsbrief),
 Bijlage 7 (Verklaring inzake onderaanneming), waarbij de meest recente versie van
een bepaalde bijlage de oudere versie automatisch vervangt.
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3.4

Voorwaarden inschrijving

3.4.1 Voorwaarden voor combinaties en onderaanneming
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts één maal (hetzij individueel, hetzij in
combinatie met andere natuurlijke personen/rechtspersonen, hetzij als hoofd- of
onderaannemer) op deze aanbestedingsprocedure inschrijven. Indien de gemeente Venlo
heeft geconstateerd dat is ingeschreven in strijd met de hiervoor genoemde eisen dan zijn de
betrokken inschrijvingen ongeldig.
Indien de inschrijver niet zelfstandig de opdracht kan of wenst uit te voeren, is de
mogelijkheid aanwezig om zich aan te melden in samenwerking met andere ondernemingen.
Een samenwerkingsverband kan op twee manieren:
1. als combinatie van ondernemingen, of
2. als hoofdaannemer met onderaannemers.
Een onderneming mag zich slechts éénmaal aanmelden: óf als individuele inschrijver óf als
deelnemer in een combinatie óf als hoofdaannemer met onderaannemer(s).
3.4.2 Combinatie
De combinanten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en juiste
uitvoering van de opdracht.
Een wijziging in de samenstelling van de combinatie (ook na gunning van de opdracht) is
alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Venlo en in
ieder geval op voorwaarde dat:
-

tenminste één van de oorspronkelijke combinanten resteert; en
de overgebleven ondernemer zelfstandig of de nieuwe combinatie als geheel voldoet
aan de voorwaarden van de opdracht; en
de andere inschrijvers niet worden benadeeld.

Terugtrekking van een combinant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
gemeente Venlo leidt er toe dat de inschrijver zich als geheel terugtrekt uit de
aanbestedingsprocedure.
3.5
Gestanddoeningstermijn van de inschrijving
De inschrijving van inschrijver dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 120 dagen
vanaf het moment van de sluitingsdatum van de inschrijving. Gedurende deze periode heeft
de aanbieding het karakter van een onherroepelijk aanbod.
Indien deze aanbestedingsprocedure leidt tot een kort geding, dan zal inschrijver de
aanbieding gestand doen tot 30 dagen na de uitspraak van de voorzieningenrechter.
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4

Voorwaarden en voorschriften

4.1
Nadere inlichtingen
Inschrijver dient te handelen zoals van een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende
inschrijver mag worden verwacht. Daarom dient inschrijver bij onduidelijkheden en/of
tegenstrijdheden tijdig, voorafgaand aan de Inschrijving, om opheldering te vragen in de
daarvoor bestemde inlichtingenronde.
Mochten er vragen zijn over de inschrijvingsleidraad dan wel onvolkomenheden,
procedurefouten en/of tegenstrijdigheden worden geconstateerd, dan dienen deze zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot de sluitingsdatum voor het stellen van vragen als
genoemd in paragraaf 3.2 via de vragen en antwoordenmodule in het dashboard van
TenderNed bij de gemeente Venlo kenbaar te worden gemaakt.
Als verzuimd wordt door inschrijver om vragen te stellen omtrent onvolkomenheden,
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of anderszins, kan inschrijver hierover achteraf niet
meer (in rechte) klagen. Na publicatie van de laatste nota van inlichtingen wordt
verondersteld dat alle documenten helder en eenduidig zijn.
4.2
Ongeldige inschrijving
Een inschrijving wordt ongeldig verklaard en komt als gevolg daarvan niet meer in
aanmerking voor gunning van de opdracht wanneer:




De inschrijving niet tijdig is ingediend;
De inschrijving onder voorwaarden of met voorbehouden is gedaan;
De gevraagde informatie niet verstrekt is dan wel dat de verstrekte informatie niet
volledig of onjuist is.

4.3
Taal
De inschrijving en alle overige informatie dienen volledig in de Nederlandse taal te zijn
gesteld, tenzij de gemeente Venlo schriftelijk aangeeft dat hiervan kan worden afgeweken.
4.4
Kosten inschrijving
De gemeente Venlo verstrekt geen vergoeding aan inschrijver voor gemaakte kosten in
verband met het voorbereiden van de inschrijving; inschrijver doet dit geheel voor eigen
rekening en risico. Door het indienen van een inschrijving stemt inschrijver volledig en
expliciet in met dit voorbehoud.
4.5
Voorbehouden aanbestedende dienst
De volgende voorbehouden zijn op de aanbestedingsprocedure van toepassing:
a) het recht om alle verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven
referenties te benaderen;
b) de gemeente Venlo is niet verplicht interne (aanbestedings-)documenten, zoals
resultaten van evaluaties, offertevergelijkingen, en adviezen aangaande de gunning
aan inschrijver(s) bekend te maken;
c) de gemeente Venlo behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure om
haar moverende redenen op ieder gewenst moment tijdelijk te staken of definitief
(zonder gunningsplicht) te beëindigen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval géén
aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze
aanbestedingsprocedure;
d) indien in het kader van deze aanbestedingsprocedure geen geschikte inschrijvingen
zijn ingediend, is de gemeente Venlo gerechtigd om de aanbestedingsprocedure te
beëindigen en eventueel over te schakelen op de procedure van gunning via
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onderhandelingen of een andere procedure indien dit aanbestedingsrechtelijk bezien
is toegestaan;
e) de gemeente Venlo is gerechtigd de overeenkomst met de inschrijver met
onmiddellijke ingang te beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat
de gunningsbeslissing onrechtmatig is, een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond
na gunning van de opdracht van toepassing is, de overeenkomst ongeldig is, of dat
om welke reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed. Aan dergelijke
besluiten kunnen door inschrijvers geen aanspraken op de opdracht of op vergoeding
van gederfde winst of andere schade worden ontleend;
f) alle door inschrijver als onderdeel van de inschrijving aangeboden informatie en
documentatie worden eigendom van de gemeente Venlo. Verzoeken om
retourzending worden niet gehonoreerd.
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4.6
Gebruik merknamen of typen
De gemeente Venlo wijst erop dat op die plaatsen in deze inschrijvingsleidraad waar
mogelijkerwijs gevraagd wordt naar bijvoorbeeld merknamen, certificaten, octrooien, typen,
fabricage procedés en waar dit niet vermeld staat, het gestelde in artikel 2.76 lid 2
Aanbestedingswet 2012 van toepassing is op het bewuste tekstdeel. Inschrijver dient in een
dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede ‘’of daarmee
gelijkwaardig’’ te lezen.
4.7
Wachtkamerregeling
Indien na definitieve gunning van de opdracht blijkt dat inschrijver aan wie de opdracht
definitief is gegund niet meer aan zijn (contractuele) verplichtingen kan voldoen is de
gemeente Venlo gerechtigd (het restant van) de opdracht uit te laten voeren door de
rechtmatig opvolgende inschrijver van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure tegen
door die inschrijver bij de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure geoffreerde voorwaarden
indien het verzoek na 8 maanden definitieve gunning wordt gedaan, zonder dat voorafgaand
aan die opdrachtverstrekking een (her)aanbestedingsprocedure noodzakelijk is.
4.8
Klachtenprocedure
Klachten kunnen worden ingediend via het e-mailadres: inkoop@venlo.nl. De klacht zal in
behandeling genomen worden en de klager zal per omgaande in kennis worden gesteld van
de verwachte termijn van afhandeling van de klacht.
Indien de klager zich niet kan verenigen met de uitspraak op de ingediende klacht, dan kan
de klager zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Indien klager een
klacht indient bij de hiervoor genoemde Commissie van Aanbestedingsexperts, verzoekt de
gemeente Venlo de klager een afschrift van de ingediende klacht toe te zenden aan
inkoop@venlo.nl
Wellicht ten overvloede vermeldt de gemeente Venlo de onderstaande punten:




Het staat klager vrij een gerechtelijke procedure (kort geding) aanhangig te maken;
Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze
aanbestedingsprocedure. De gemeente Venlo is vrij om al dan niet te besluiten tot
opschorting van de aanbestedingsprocedure;
Een door de Commissie van Aanbestedingsexperts gedane uitspraak is niet bindend
voor de gemeente Venlo tenzij, door middel van een gerechtelijke uitspraak door de
bevoegde rechter, hier vervolg aan wordt gegeven.

4.9
Toepasselijk recht en geschillen
Op zowel deze aanbestedingsprocedure als de te sluiten overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, dat ontstaat naar
aanleiding van deze aanbestedingsprocedure, wordt beslecht door de Rechtbank Limburg.
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5

Beoordeling

5.1
Beoordelingsteam
Voor de beoordeling van de inschrijvingen is een beoordelingsteam samengesteld, waarin
materie-, juridische- en inkoopdeskundigheid vertegenwoordigd zijn.
De inkoop- en juridische deskundige(n) toetsen de punten vermeld bij Ad 1 en 2.
De materiedeskundigen toetsen onderdeel 3.
5.2
Procedure van beoordelen
De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats volgens de onderstaande stappen, te
weten:
Ad 1: Opening van de inschrijvingen
De opening van de inschrijvingen is niet openbaar.
Ad 2: Controle van de inschrijvingen op de vormvereisten
De inschrijvingen worden allereerst gecontroleerd op vormvereisten, waaronder begrepen de
tijdige en volledige indiening van de inschrijving als gesteld in deze inschrijvingsleidraad.
Ad 3: Gunningscriteria
Vervolgens worden uw antwoorden op de gunningscriteria beoordeeld aan de hand van de
bij het desbetreffende gunningscriterium vermelde aspecten.
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6

Gunning

6.1
Het gunningscriterium EMVI
De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de beste
kwaliteitverhouding (EMVI) heeft. Dit is de inschrijver die met zijn inschrijving:
a.
voldoet aan alle gestelde knock-out criteria als beschreven in paragraaf 6.2; en
b.
het hoogste aantal punten heeft bereikt op de kwaliteitscriteria;
c.
de vaste prijs betaald voor de grond a €375.000.
Indien er door een gelijke score niet kan worden vastgesteld welke inschrijver de EMVI heeft,
dan geldt dat de degene met de beste (hoogste) score op Sub criterium 1
(Stedenbouwkundige kwaliteit ) de EMVI heeft. Indien de totale score op Sub criterium 1 ook
gelijk is dan geldt dat de degene met de beste (hoogste) score op Sub criterium 2
(C2C/Duurzaamheid) de EMVI heeft. Indien de totale score op Sub criterium 2 ook gelijk is
dan zal een loting plaatsvinden.
6.2
Knock-out criteria
Het niet voldoen aan het volgende knock-out criterium leidt tot het doen van een ongeldige
inschrijving als bedoeld in paragraaf 4.2..
1.

De score voor het gunningscriterium K1 lager is dan ‘voldoende’.

6.3
Gunningscriterium Prijs
De grondprijs is een vaste prijs van € 375.000 exclusief btw en exclusief kosten koper.
In de bijlage van deze inschrijvingsleidraad vind u een “verklaring van bewustwording”. In de
overeenkomst is opgenomen binnen welke periode de financiering dient te zijn gefundeerd.
Additionele kosten die onderdeel maken van een bouwplan zoals de leges voor
omgevingsvergunning, belastingen, de notariskosten en kadasterkosten van de overdracht
komen voor rekening van de inschrijver. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de
grondprijs en zijn additionele kosten voor de winnende inschrijver.
6.4
Gunningscriterium Kwaliteit
De beoordeling van de Kwaliteit vindt plaats op basis van de uitwerking die door inschrijver is
gegeven op de subcriteria Kwaliteit. Deze subcriteria met de daarbij gevraagde uitwerking is
opgenomen in Bijlage 6 van deze inschrijvingsleidraad.
In overzicht betreft het de volgende subcriteria:
Sub

Onderwerp

Maximale score
voor weging

1

Stedenbouwkundige kwaliteit

40

2

C2C/Duurzaamheid

30

3

Plan van Aanpak

30

Totaal

100

criterium

Criterium K1: Stedenbouwkundige programmatische kwaliteit
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(maximaal 5 A4, bijlage 6, exclusief tekeningen)
De inschrijver maakt duidelijk hoe tegemoet gekomen wordt aan de stedenbouwkundige
uitgangspunten binnen het Right to Challenge ontwikkelingsvoorstel.
Inschrijver dient in te gaan op de volgende (niet limitatieve) aspecten:
 Beschrijf de functies die bestemming krijgen in uw plan, hoe u daartoe bent gekomen
(onderzoek naar behoefte) en op welke wijze dit het omliggende gebied versterkt.
 Beschrijf hoe uw plan de beoogde ruimtelijke kwaliteit heeft waarbij u aangeeft welke
keuzes daaraan ten grondslag liggen. Het is daarbij van belang toe te lichten hoe uw
plan aansluit op de historische context van de Venlose binnenstad en het karakter
van de wijk Q4. De volgende aspecten kunnen daarbij worden meegenomen:
situering van bouwmassa op het perceel, de bouwhoogte, gebouwtypologie, ligging
entrees, percellering en aanwezigheid van een luwe (en/of groene) zijde;
 Beschrijf hoe uw plan de beoogde kwaliteit heeft ten aanzien van tijdloze (langere
termijn) waardering. De volgende aspecten kunnen daarbij worden toegelicht:
concept t.a.v. gekozen stijl of vorm, flexibiliteit van de plattegronden, daglichttoetreding, toe te passen materialen, onderhoud en beheer.
 Beschrijf de flexibiliteit en aanpasbaarheid van uw plan met het oog op mogelijke
andere functies (en andere gebruikers) op de lange termijn;
 Beschrijf hoe wordt omgegaan met de parkeervraag van gebruikers van het kavel.
De werkwijze wordt tevens beoordeeld op volledigheid van de gegeven informatie, waarbij
minimaal voorgaande zaken zijn uitgewerkt. Toegevoegde waarde ligt (niet limitatief) in het
inzicht geven hoe het stedenbouwkundige aspect is geborgd en de mate waarin de
antwoorden SMART (voor definitie SMART zie bijlage 9) zijn.
De beoordeling zal plaats vinden op basis van de tabel op pagina 21:
Criterium K2: C2C/Duurzaamheid (maximaal 3 A4, bijlage 6)
Beschrijf uw visie op C2C en duurzaamheid in relatie tot deze opdracht en neem daarin mee
op welke wijze u in staat bent deze visie toe te passen in het ontwerpproces. Belangrijke
thema’s zijn grondstoffen (denk hierbij aan dakpannen die tegelijkertijd ook luchtzuiverend
werken), energie (denk hierbij aan WTW bij douchwater en ventilatie) en klimaat (denk hierbij
groen/waterdak).
Meer informatie over genoemde thema’s kunt u o.a. vinden op de volgende websites:
- http://www.epea.nl/
- http://www.c2c-centre.com/
- infographics.rvo.nl/beng/.
- www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/gebouw
Inschrijver dient in te gaan op de volgende (niet limitatieve) aspecten:
 Beschrijf hoe u omgaat met het thema klimaatadaptatie.
 Beschrijf hoe u omgaat met het thema energie;
 Beschrijf hoe u omgaat met het thema (drink)water;
 Beschrijf hoe u omgaat met het thema C2C, ten minste in relatie tot de
bouwmaterialen waarmee u gaat werken;
 Beschrijf de inrichting van het (bouw)proces in relatie tot de milieu-impact.
De beoordeling zal plaats vinden op basis van de tabel op pagina 21:

Criterium K3: Plan van Aanpak (maximaal 2 A4, bijlage 6)
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Maak in een plan van aanpak inzichtelijk hoe u overgaat tot een realisatie van het bouwplan.
Er wordt beoordeeld op basis van onderstaande aspecten en hoe goed u anticipeert met en
op de omgeving.
Inschrijver dient in te gaan op de volgende (niet limitatieve) aspecten:
 Geef aan of en hoe u de omgeving van Helschriksel bij het maken van de plannen
hebt betrokken.
 Beschrijf hoe u in het vervolgtraject de omgeving (zoals burgers, gemeente,
aannemer) gaat benaderen en hoe u hen wilt betrekken bij de verdere planvorming;
 Maak een kansen-risico dossier op;
 Geef inzicht in uw ontwerpproces: maak inzichtelijk hoe u binnen 2 jaar na gunning
overgaat tot een realisatie van het bouwplan.
De werkwijze wordt tevens beoordeeld op volledigheid van de gegeven informatie, waarbij
minimaal voorgaande zaken zijn uitgewerkt. Toegevoegde waarde ligt (niet limitatief) in het
inzicht geven hoe de omgeving wordt meegenomen en de mate waarin de antwoorden
SMART zijn.
De beoordeling zal plaats vinden op basis van de tabel op pagina 21.
Belangrijk!
Iedere inschrijver wordt in de gelegenheid gesteld om haar inschrijving toe te lichten in de
vorm van een korte presentatie aan belangstellenden (zonder stemrecht) en de
beoordelingscommissie (met stemrecht).
Doelstelling is o.a. het verduidelijken van de ingediende inschrijving. Inschrijvers krijgen
maximaal 20 minuten voor een presentatie/toelichting ten behoeve van de inschrijving.
Na de presentatie is er de mogelijkheid tot het stellen van verhelderende vragen (maximaal
15 minuten) door de aanwezigen. De gestelde vragen en antwoorden dienen enkel en alleen
om een beter beeld te creëren ten behoeve van de aangeboden dienstverlening van
inschrijvers.
De presentatie is dus geen gunningscriterium op zich. Tijdens de presentatie wordt er geen
terugkoppeling gegeven.
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De beoordeling van de uitwerking op de subcriteria vindt plaats door het toekennen van een
score per uitwerking zoals gegeven door inschrijver in Bijlage 6 van zijn inschrijving. De
scorereeks staat genoemd in onderstaande scoretabel. Tussenliggende scores worden niet
toegekend.
Beoordeling

Score

De opdrachtnemer geeft op alle gevraagde onderdelen duidelijk en
concreet antwoord met een overtuigende beschrijving. Voorts
bieden de antwoorden meerwaarde (onderscheidend vermogen
aanwezig) voor de aanbestedende dienst. Onderbouwing is
uitermate solide en voldoet boven verwachting en bevat
verrassende elementen die van toegevoegde waarde (kunnen) zijn.

100% van de
maximale score

De opdrachtnemer geeft op alle gevraagde onderdelen een
antwoord met een voldoende beschrijving / goed verhaal / compleet
wat goed aansluit op de uitvraag en op de behoeften van de
aanbestedende dienst

70% van de
maximale score

De opdrachtnemer geeft op alle gevraagde onderdelen een
antwoord met een voldoende beschrijving / helder verhaal /
compleet maar biedt geen enkele (toegevoegde) meerwaarde

40% van de
maximale score

De opdrachtnemer geeft op een deel van de gevraagde
onderwerpen een antwoord met een minimale beschrijving.
Beantwoording voldoet niet aan het gevraagde en/of de
verwachtingen van de aanbestedende dienst. Een standaard
verhaal en onvoldoende op essentiële onderdelen

10% van de
maximale score

De opdrachtnemer geeft op een deel van de gevraagde
onderwerpen een antwoord of beschrijving met duidelijke gebreken
of manco’s en is verre van compleet. De opdrachtnemer geeft op
geen enkel onderdeel een voldoende antwoord

Beoordeling is
uitstekend

Beoordeling is
goed

Beoordeling is
voldoende

Beoordeling is
matig

Knock-out

De beoordeling van de uitwerking van de sub criteria geschiedt door het beoordelingsteam
Kwaliteit. De aanbestedende dienst heeft ten behoeve van de beoordeling van de
inschrijvingen een objectief en onafhankelijke beoordelingsteam samengesteld.
De namen en/of de functies van de leden van het beoordelingsteam worden niet vooraf
bekend gemaakt, dit om enige vorm van externe beïnvloeding op de beoordeling te
voorkomen en de mededinging te verstoren.
Ieder lid van het beoordelingsteam Kwaliteit doet een individuele beoordeling per inschrijving
op basis van bovengenoemde beoordelingstabel. Na de individuele beoordeling vindt een
plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin de scoreresultaten worden geëvalueerd.
De uiteindelijke score per sub criterium vindt plaats volgens het consensusmodel, waarbij het
beoordelingsteam met één stem spreekt en dus tot één gezamenlijk oordeel komt.
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6.5
Mededeling gunningsbeslissing
De gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, zoals bedoeld in artikel 6:217, eerste lid
van het Burgerlijk wetboek, van het aanbod van inschrijver. De afgewezen inschrijvers en de
begunstigde inschrijver zullen gelijktijdig van de gunningsbeslissing in kennis worden
gesteld.
Er is sprake van definitieve gunning indien:




binnen 20 kalenderdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing geen van de
afgewezen inschrijvers bezwaar heeft gemaakt tegen deze gunningsbeslissing door
het laten betekenen van een (kort-geding) dagvaarding bij de gemeente Venlo (en
een kopie aan de contactpersoon als genoemd in paragraaf 1.2). Na deze 20 dagen
termijn vervalt het recht om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing, en;
de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.
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