
 

A. De selectie van een adviesbureau 

B1: Voorselectie: 

In het vorige hoofdstuk in dit document is de opdracht geformuleerd die op verzoek van de 
Vakcommissie Nieuw Gemeentehuis (Vakcie NG) moet worden uitgevoerd door een 
adviesbureau dat nog niet eerder bij het project betrokken is geweest. 

In het kort gaat het om een second opinion over de documenten die ten behoeve van de 
huisvesting zijn opgesteld door “DAAD” en “bbn adviseurs”, alsmede de Risico Inventarisatie 
& Evaluatie (RI&E) van het huidige gemeentehuis. Daarnaast wordt het adviesbureau 
gevraagd om diverse nieuwe varianten door te rekenen en te vergelijken en vervolgens te 
presenteren en adviseren over mogelijke creatieve oplossingen voor de huisvesting van het 
bestuur en ambtelijke organisatie. Daarbij is de nieuwe huisvesting van de brandweer op 
Elkshove een gegeven. 

De opdrachtformulering wordt op de eerstvolgende bijeenkomst van de Vakcie NG op 12 
februari 2013 beoordeeld en eventueel gecorrigeerd of aangevuld. Vervolgens wordt op 13 
februari 2013 de opdracht  verzonden aan vier adviesbureaus, met het verzoek om te 
offreren voor de uitvoering.  

Vanwege de complexiteit van de voorliggende opdracht worden adviesbureaus geselecteerd 
die actief zijn op het werkterrein van huisvesting, bouwkosten en vastgoed op hoofdlijnen 
met bijzondere aandacht voor de opdracht relevante aspecten zoals:  

• het nieuwe werken 
• duurzaamheid 
• lange termijn strategie  
• vastgoedexploitatie en facilitair management 
• creativiteit  
• ervaring in de sector (semi)overheid 

 

Aan de bureau’s: 

B2: Middelen:  

Bij de offerteaanvraag worden u door ons de volgende documenten beschikbaar gesteld: 

• Onderzoekrapport van het bureau DAAD 
• Scenariostudie met 5 financiële uitwerkingen van het bureau bbn 
• Programma van eisen met financiële uitwerkingen scenario 4 en JL4 
• RI&E onderzoek 

Op 18 februari 2013 stellen wij u in de gelegenheid om de 3 relevante locaties te bezoeken. 
Om 10:00 uur kunt u zich daarvoor melden bij Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar (ons 
huidige gemeentehuis),  We leiden u rond in dit gebouw en bezoeken vervolgens de locatie 
Elkshove (voormalig gemeentehuis en bouwlocatie) en het gebouw “de Beeck” 
(vergaderzalen en raadszaal). 
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Wij verzoeken u vragen die tijdens de rondgang opkomen later schriftelijk te stellen. Deze en 
andere vragen worden in een “Nota van Inlichting” op 20 februari 2013 beantwoord. 

B3: Gunning: 

Om voor de uitvoering in aanmerking te komen, dient de schriftelijke offerte van uw bureau  
op 27 februari 2013 om 10:00 uur door ons ontvangen te zijn. Offertes die later worden 
ontvangen worden niet in behandeling genomen. 

De ontvangen offertes worden direct beoordeeld op de volgende onderdelen. Tussen 
haakjes is de maximum score voor dat onderdeel genoemd. 

• De offerte sluit aan bij de opdrachtformulering en vraagstelling (20%); 
• De nagetrokken referenties bevestigen de gewenste creativiteit en vakkundigheid 

(20%); 
• De geoffreerde prijsstelling als vaste prijs (20%), indicatief (0%) of met een marge 

(10%); 
• De geoffreerde doorlooptijd van de uitvoering sluit aan bij de vraag (20%). 

De maximum score is derhalve 80%.  
 
Wanneer uw offerte tijdig is ontvangen wordt u op 28 februari 2013 uitgenodigd om uw 
offerte met een presentatie toe te lichten op 4 maart 2013 ’s middags  in het gemeentehuis, 
Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. Duur van de presentatie is 30 minuten, daarna is er 
15 minuten gelegenheid voor vragen. 

Deze presentaties worden eveneens beoordeeld waarbij maximaal de laatste 20% kan 
worden gescoord: 

• Presentatie vaardigheden, geloofwaardigheid en creativiteit in de presentatie (5%); 
• Betrokkenheid, inlevingsvermogen (10%); 
• Gebruik van informatie uit het aangeleverde materiaal (5%). 

Direct na afloop worden de totaal scores vergeleken en de adviesbureaus uiterlijk 5 maart 
2013 geïnformeerd over de uitslag. 

B4: Uitvoering: 

Het adviesbureau dat de opdracht krijgt, presenteert zich op 12 maart 2013 aan de Vakcie, 
bij voorkeur met een status update en voorlopige bevindingen. 

Op 16 april 2013 voor 12:00 uur dienen de stukken van het adviesbureau in definitieve vorm 
aangeleverd te zijn op het gemeentehuis. 

In de voorliggende periode is een lid van de projectgroep beschikbaar om aanvullende 
vragen te beantwoorden en om het adviesbureau te assisteren bij gebouw opnames en 
eventueel aanvullende informatie om te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat. 

Op 7 mei 2013 presenteert het adviesbureau de stukken met een toelichting aan de Vakcie. 
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