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Betreft: aanbesteding accountancydienstverlening 2021-2024

Geachte raadsleden,

Via deze weg informeren wij u over de uitkomst van de aanbesteding voor de inhuur van
accountancydienstverlening voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, de NV BAR-
Afvalbeheer en de GR BAR-organisatie.

Op 15 juli jl. is de openbare Europese aanbesteding gestart middels een publicatie van alle stukken op
www.tenderned.nl. OP 28 september jl. zijn er drie inschrijvingen ontvangen, een van Astrium
Accountants, een van Baker Tilly Accountants en een van Deloitte Accountants

Na een objectieve en zorgvuldige beoordeling door de beoordelingscommissie is Deloitte Accountants
naar voren gekomen als de inschrijver met het beste aanbod in de verhouding BPKV (beste prijs-
kwaliteitsverhouding). In onderstaande tabel vindt u de scores per beoordelingscriterium per inschrijver.
De beoordelingscommissie bestond uit een afvaardiging van twee personen van iedere gemeente en
twee van de GR BAR-organisatie

Op 13 oktober is de uitslag bekend gemaakt aan de drie inschrijvers.

Advies
Het advies van de beoordelingscommissie is derhalve om Deloitte Accountants de opdracht te gunnen.
Definitieve gunning houdt in dat door zowel de drie gemeenten als de NV BAR-Afvalbeheer aIs GR BAR-
organisatie een overeenkomst voor 4 jaar (+ de optie van 1 periode van 4 jaar verlenging) met Deloitte
zal worden afgesloten.
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Overzicht scores

Totaa 74 73 90

Totaa 70 65 88

Nadere toelichting bij de beoordeling
Uit de inschrijvingen kwam naar voren dat het professionele partijen zijn, met voldoende kennis over hun
vakgebied. Echter, de inschrijvingen van Astrium en Baker Tilly werden op alle kwalitatieve
beoordelingsaspecten minder goed beoordeeld. Uit de inschrijving van Deloitte bleek meer aandacht en
(ruimte voor) maatwerk voor de vijf organisaties. Daarnaast is de innovatieve (mee)denkkracht sterker tot
uitdrukking gekomen. Ook kwam duidelijk naar voren dat zij op diverse inhoudelijke thema’s een beter
uitgewerkte visie hadden. Het beeld dat naar voren kwam bij de schriftelijke beoordeling, werd tijdens de
presentatieronde bevestigd. Vandaar dat ook bij de presentatieronde Deloitte aanmerkelijk beter scoorde.
Uitsluitend op het beoordelingscriterium prijs scoorde Astrium beter. Voor alle vijf de OQanisaties boden
zij de laagste prijs aan. Het onderdeel prijs woog voor 20% mee in de totaal beoordeling. Uiteindelijk
compenseerde Deloitte de laagste score op het beoordelingscriterium prijs, met een aanmerkelijk hogere
score op de drie kwalitatieve beoordelingscriteria (Plan van Aanpak, Visie op natuurlijke adviesfunctie en
de presentatie).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïrjl orïfreFU
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