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Kennisnemen van 
Procedure inkoop voorliggend veld. 
 
Inleiding 
In de inkoopprocedure voor het voorliggend veld hebben wij één inschrijving ontvangen. Deze is 
getoetst op compleetheid en ontvankelijkheid. Deze toetsing heeft ertoe geleid dat de 
aanbestedingsprocedure stopgezet is. De stopzetting gebeurde op juridische/procedurele gronden. 
Inhoudelijk is de inschrijving nog niet beoordeeld. De inhoudelijke doelstellingen van de inkoop 
veranderen niet. We volgen wel een andere procedure om de doelstellingen te bereiken. In deze 
raadsinformatiebrief lichten wij de vervolgstappen toe.  
 
Informatie 
De gemeente Goirle heeft op 23-07-2021 de opdracht Voorliggend Veld 2022 e.v. gepubliceerd. Op 
06-09-2021 was de sluitingsdatum voor inschrijvingen. De enige ingediende inschrijving voldeed niet 
aan de gestelde geschiktheidseisen die door een externe aanbestedingsjurist en interne 
inkoopadviseur zijn getoetst. Het gaat hierbij om juridische/procedurele eisen op het gebied van 
compleetheid en ontvankelijkheid. Inhoudelijk is de inschrijving nog niet beoordeeld. De externe 
jurist en onze interne inkoper adviseerden om de aanbestedingsprocedure stop te zetten. Dit advies 
hebben wij opgevolgd. Dit besluit is met de inschrijver gedeeld.  
 
Vervolg 
Omdat er geen geschikte inschrijvingen waren, maken wij nu gebruik van de mogelijkheid om een 
andere procedure te volgen: de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging. Deze 
procedure mag alleen gevolgd worden als er geen geschikte inschrijvingen blijken te zijn. Wij volgen 
hiermee het advies van de jurist en inkoper.   
 
Vrijdag 17-09-2021 hebben de inkoper en de jurist een toelichting gegeven op de stopgezette 
procedure aan de inschrijver en aan de gemeente Goirle. Daarnaast gaven zij uitleg over de nieuwe 
procedure. De inschrijver heeft een schriftelijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze 
procedure. Het is voor zowel de gemeente als de inschrijvende partij een teleurstelling dat de 
oorspronkelijke procedure niet vervolgd kan worden. In het gesprek van 17 september hebben beide 
partijen wel vertrouwen uitgesproken in de nieuwe procedure.  
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De intentie van beide partijen is om met elkaar in gesprek te gaan op basis van de eerder 
gepubliceerde documenten (uitvraag) en de oorspronkelijk ingediende documenten door de 
inschrijver (aanbieding). De voorwaarde voor de nieuwe procedure is dat er niets 'wezenlijk' wijzigt 
aan de opdracht. De inhoudelijke doelstellingen blijven overeind. 
 
Het verschil tussen de procedures 
De Europese openbare aanbesteding was vanwege de drempelwaarde van de opdracht verplicht. De 
dialoogfase is een onderdeel van deze procedure. In deze fase konden wij als aanbestedende partij 
verhelderende vragen stellen over de inschrijving. In de onderhandelingsprocedure die we nu volgen, 
zullen ook gesprekken plaatsvinden. Hoewel het formeel een ‘onderhandelingsprocedure’ heet, 
hebben beide partijen de intentie om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitvraag en de 
oorspronkelijke aanbieding te blijven. Er zullen geen wezenlijke veranderingen plaatsvinden.  
Deze onderhandelingsprocedure was eerder geen mogelijkheid, omdat deze procedure pas gevolgd 
mag worden nadat blijkt dat er geen geschikte inschrijvingen zijn in de Europees openbare 
aanbesteding. 
 
Kosten 
n.v.t.  
 
Vervolg  
Met de enige ingeschreven partij voor de oorspronkelijke procedure, voeren wij gesprekken in de 
onderhandelingsprocedure. We hebben de intentie om via deze procedure met deze partij tot 
overeenstemming te komen over een overeenkomst die ingaat op 1-1-2022. 
Een voorlopige gunning van de opdracht zal ook, volgens de voorschriften, plaatsvinden op 
Tenderned.  
 
Communicatie 
Het bericht om over te gaan tot het beëindigen van de aanbesteding is volgens de voorschriften via 
Tenderned gecommuniceerd. 


