De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00568 Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van
bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek Vaststelling
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw
Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 10°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Motivering

Het huidig onderhoudsbestek voor aanpassingen en herstellingen aan verkeerslichteninstallaties
en hun bevelposten op diverse kruispunten - TDW/2019/005 - ID4671 - tweede herhaling, loopt
af op 5 augustus 2022. De aannemer heeft een 3de herhalingsjaar geweigerd.
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Een nieuw bestek werd opgemaakt voor de overheidsopdracht van werken - Aanpassen,
herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten TDW/2022/012 - ID 5307.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn: 1 jaar, verspreid over diverse deelopdrachten.
Gunningscriteria: prijs.
Deze opdracht kan bij toepassing van art. 42, § 1, 2°, “Wet Overheidsopdrachten”, opnieuw via
onderhandelingsprocedure worden gegund. De aanwending van deze procedure is beperkt tot
een periode van drie jaar na het sluiten van de oorspronkelijke opdracht.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de procedure van
bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college,
met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad, daar de lopende opdracht
eindigt op 5 augustus 2022 en er tijdig een nieuwe aannemer dient beschikbaar te zijn.

Financiële informatie
Voorgestelde uitgaven: € 0,00
Gebudgetteerd: Neen
Raming op jaarbasis: € 161.362,00 + € 33.886,02 (21% btw) = € 195.248,02.

Dienst*
Budgetplaats
Categorie
2022
2023
Totaal

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
349132400
I
x
x

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Bijgevoegde bijlage(n):




Bestek
5307_TDW2022012_Basisopdracht_Meetstaat_2.xlsx
raming

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
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Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Aanpassen,
herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten TDW/2022/012 - ID 5307.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: volgens prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 1 jaar, gespreid over diverse deelopdrachten.
Gunningscriteria: prijs.

2022_GR_00568 - Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van
bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 4806-5578-5160-6221 en wachtwoord hekafaz

