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Aanbesteding levering m iniconta iners
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Geachte leden van de raad,

Helaas moeten wij u mededelen dat de levering van minicontainers voor onder
andere het inzamelen van papier bij de laagbouw, vertraging heeft opgelopen. ln

deze brief leggen wij u uit wat hier de reden van is.

Aanleiding
Wij hebben een aanbestedingstraject doorlopen (samen met de gemeenten Leiden
en Oegstgeest, uitgevoerd door ServicepuntTl) om de huidige minicontainers voor
restafual en groente- fruit- en tuinafual (gft) te vervangen en daarbij een
minicontainer voor papier aan te bieden aan alle huishoudens in de laagbouw in
Leiderdorp. De bedoeling was dat deze aanbesteding begin november 2O20
afgerond zou zijn en we aan de slag konden met de voorbereidingen om de
minicontainers, ook voor papier, uit te geven.

I ntrekken aanbesteding
Bij de voorlopige gunning van deze aanbesteding is zoals wettelijk vereist een
bezwaartermijn van 20 dagen aan de inschrijvers gegeven om eventuele bezwaren
kenbaar te maken. Eén partij heeft hier in deze aanbesteding gebruik van gemaakt.
Na bestudering en overleg met Juridische Zaken van ServicepuntTl over dit bezwaar
is besloten de aanbesteding in te trekken, aangezien sprake was van een
procedurefout in de aanbesteding. De partijen kunnen nog tot en met 19 november
2O20in bezwaargaan tegen het intrekken van deze aanbesteding.

Wat betekent dit voor Leiderdorp?
Dit betekent dat de uitgifte van de minicontainers voor de laagbouw is uitgesteld.
Dit zou ín januari 2021 plaatsvinden. Doordat de aanbesteding opnieuw doorlopen
moet worden, wordt dit op zijn vroegst eind eerste kwartaal van 202I. Dat is voor
ons ook een enorme teleurstelling, juist omdat wij onze inwoners graag al in januari
202L wilden faciliteren om meer grondstoffen in te zamelen en zo het aantal kilo's
restafual te verminderen.

Wat is de nieuwe planning?
De aanbesteding wordt opnieuw voorbereid en de aanbestedingsprocedure zal
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ongeveer 70 kalenderdagen in beslag nemen. De verwachting is dat de nieuwe
aanbesteding in de 3" of 4" week van november 2020 kan worden gepubliceerd. Ook
in de nieuwe aanbesteding zal de wettelijke bezwaartermijn moeten worden
opgenomen.

lnformatie naar inwoners
Wij informeren onze inwoners over de opgelopen vertraging voor levering van
minicontainers via Gemeente aan Huis, de website, de gemeentelijke nieuwsbrief en
onze social media kanalen.

Wij snappen dat dit ook voor u een tegenvaller is. Het verminderen van afual blijft
bij ons hoog op de agenda staan. De komende periode zullen wij hier" dan ook actief
over blijven communiceren en onze inwoners helpen met het scheiden van
grondstoffen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

a

H. Romeijn
secretaris

n-Jansen

burgemeester

-2-


