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Gunning accountantsdiensten 2015-2018

29 april 2015

De voorzitter van het Presidium stelt u voor:

Agendapunt

1.

Beslispunten

1.

2.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC), statutair gevestigd te
Amsterdam, met ingang van 1 juni 2015, onder voorbehoud van zorgvuldige afronding van de gunningsprocedure, aan te wijzen als accountant
van de provincie Flevoland zoals bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet, uitgaande van een contract voor de wettelijk verplichte accountantscontrole voor de boekjaren 2015 tot en met 2018, met een
verlengingsoptie voor nog eens 2 x 1 jaar
De inschrijvers op de hoogte stellen van dit door Provinciale Staten genomen besluit.
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P. Liedekerken
Afdeling/Bureau

2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp heeft betrekking op een wettelijk verplichte controle, waarvan de verantwoording valt binnen het programmaonderdeel 6.1.1. Provinciale Staten.

Statengriffie
Portefeuillehouder

Verbeek, L.
-----------------------------

3. Eerdere behandeling
Ten behoeve van deze gunning is een offerteaanvraag (incl. programma van
eisen) opgesteld welke op 17 december 2014 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Routing
Commissie Bestuur en Samenleving:

15 april 2015
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Het huidige contract voor accountantsdiensten (incl. 1 jaar verlenging) loopt
af met de controle over het boekjaar 2014. Eind 2014 is een aanbestedingstraject gestart om te komen tot een nieuw contract met ingang van het boekjaar
2015 voor de periode 2015-2018 (met 2 x 1 jaar verlengingsoptie).
Op grond van het bepaalde in artikel 217 van de Provinciewet en de financiële
verordening van de provincie Flevoland wordt de accountant door Provinciale
Staten aangewezen. Omdat het een dienstverlening betreft die de drempelwaarde (over de contractperiode 2015-2018) van € 207.000 overstijgt is de Europese aanbestedingsprocedure gevolgd.
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5.

Verdere behandeling PS

Na het besluit om tot gunning over te gaan zal de gunningsprocedure worden
afgerond en het contract worden gesloten. Overeenkomstig de huidige werkwijze zullen uw Staten periodiek geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de accountant en de uitkomsten van zijn onderzoek.
6.

Korte toelichting op voorstel

De gunning is voorbereid door een ambtelijke werkgroep en een begeleidingsteam van afgevaardigden uit uw Staten.
De ambtelijke werkgroep bestond uit:
De heer T. van den Berg (adj.hoofd Managementondersteuning, voorzitter)
De heer K. Woerden (sr. adviseur P&C, secretaris werkgroep)
De heer P. Liedekerken (adjunct-griffier)
De heer H. Bult (accounthouder Planning en Control)
De heer G. de Vos (concern controller)
De heer H. Klaassen (inkoopadviseur)

-----------------------------------
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De heer D. Pijnacker (jurist)
Het begeleidingsteam vanuit Provinciale Staten bestond uit:
De heer S.J. Kok (D66)
De heer J. Kramer (VVD)
De heer A. Stuivenberg (SP)
De heer J. van Wieren (CDA)
7.

Beoogd effect

Sluiten van een contract voor de wettelijk verplichte accountantscontrole voor de boekjaren
2015 tot en met 2018, met een verlengingsoptie voor nog eens 2 x 1 jaar verlenging.
8.

Argumenten

Op grond van de eindbeoordeling is door de werkgroep en het begeleidingsteam vastgesteld dat
de inschrijving van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) de economisch meest voordelige inschrijving bevat, d.w.z. met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. PwC heeft
ook op de individuele onderdelen 'prijs' en 'kwaliteit' de beste aanbieding gedaan.
PwC scoorde met name goed op de 'natuurlijke adviesfunctie', de controleaanpak rondom
'rechtmatigheid' alsmede de wijze van 'communicatie met Provinciale Staten'. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde gunningsadvies.
Het begeleidingsteam vanuit Provinciale Staten heeft ingestemd met de inhoud van voorliggend
Statenvoorstel.
9.

Kanttekeningen

Na vaststelling van het gunningsadvies zal het voornemen tot gunning openbaar worden gemaakt. Na bekendmaking heeft de andere partij nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.
PwC dient in de formele bezwaarperiode de vereiste bewijsstukken, zoals vermeld in de offerteaanvraag, aan te leveren. Dit leidt naar verwachting niet tot complicaties.
10.
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