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e 1 _ Eljsden-Margraten: 

esoos e  Onderwerp: Aanbestedng bilotneekdensten 

a Gesehte leden van de Raad, 

> … n deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang inzake de 

T aanesteding van de blotneekdensten 

Na een adegquate voorberiding i de Europese aanbesteding voor de 

… _ bllotheekdiensten op # september 2018 n de mark gezel Onze extere juricisch 

… L i Boee Zander neeR onsgedurende de voorberiding en uioring van de 

  

ò 
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Europese aanbesteding begeled. Op 15 oktober 1200 sloot de inschriingstermijn voor 

deze aanbesteding. Wij hebben éën inschrving ontvangen. 

De inschriving s allereerst gecontroleerd op volledigheid en correctheid. B deze 

controle zijn er gebreken geconstateerd. Vervolgens zijn de ingediende documenten 

inhoudelijk beoordeekd door een interne beoordelingscommissie. De inschrijving , naar 

oordeet van de beoordelingscommissie, als niet olleig te kwalficeren en dient 

uitgesloten te worden van verdere deelname aan de procedure. 

n de aanbestedingsleidraad staat n artkel 7.3.2. (Wanneer uit de beantwoording n het 

plan van aanpak blikt dat aan een eis (uit het Programma van Eisen) nietis voldaan, de 

nschrijving als ongeldige inschrving terzjde wordt gelegd’. Betreffende inschrjver 

voldoet niet aan de fundamenteie voorwaarden weike gesteld zijnin $ 3.5.3. van de 

Aanbestedingsleidraad (een t bestek-conforme inschriving). Om deze reden moet de 

Inschriving n beginsel ongeldig verklaard en ter zjde gelegd worden. 

Het College van B&W heeft vervolgens op 30 oktober bestoten de ingediende inschrijving 

ongeldig te verklaren en terzijde e leggen 

‘Tezamen met de overige n Stichting Heuvellandbiblotheken participerende gemeenten 

(Vaals en Valkenburg) en onze extern uridisch adviseur Boels Zanders wordt er gekeken 

naar de te nemen vervolgstappen. De Stichting Heuvellandbibliotneken wordt actief 

betrokken bij het vervolg 
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In overeenstemming met het stichingsbestuur is besloten de bestaande situatie 

betreffende dienstverlening in 2019 voort e zetten. De continuïteit van de bibliotheek is 

daarmee i ieder geval het komende jaar geborgd. Het aar 2019 zal worden benut om in 

Eijsden-Margraten all opties voor de continuering van biblotheekwerk opnieuw te 

onderzoeken. 

Het College is van mening dat erin deze nieuw ontstane situati een inhoudelijke 

discussie gevoerd moet worden over de toekomst van de bibliotheek en de bredere 

maatschappeljke functes van de biblotheek. Het Colege wenst daarbij de 

gemeenteraad e betrekken. Namens het College nodigen wi betrokken en 

geïnteresseerde Raadsleden uit om met ons mee te denken over de toekomst van 

biblotheekwerk in onze gemeente. Gefieve uw deelname kenbaarte maken bi de grífie. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethoy 
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