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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 4/5 Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet - raamovereenkomst voor 
ontwerpers van technieken – plaatsen opdracht, 
gunningswijze en bestek. Goedkeuring.

Bij verbouwingen en renovaties van provinciale gebouwen worden zeer vaak ook de 
technische installaties (elektriciteit, verwarming, koeling, ventilatie, sanitair) onder 
handen genomen. Voor de kleinere projecten beschikt het team Ontwerpen 
Gebouwen  van het departement Logistiek over voldoende mankracht en kennis om 
het ontwerpen van deze technische installaties in eigen beheer uit te voeren.

Voor grotere en/of meer complexe projecten is er echter niet steeds voldoende 
mankracht beschikbaar. Daarenboven evolueren de markt en de technologie op dit 
gebied uitermate snel, zodat het soms nodig en nuttig is om zeer gespecialiseerde 
mensen in te zetten voor het ontwerpen van de technische installaties of voor het 
leveren van advies.

Om de inzet van externe specialisten op een vlotte, efficiënte en administratief 
correcte manier te laten verlopen heeft het team Overheidsopdrachten een bestek 
opgesteld voor een overheidsopdracht over een termijn van 48 maanden die het 
aanstellen van experten – ontwerpers op afroep toelaat. Deze opdracht heeft de 
vorm van een raamovereenkomst met drie deelnemers. De provincie Antwerpen zal 
voor deelopdrachten een keuze maken uit de deelnemers, niet enkel op basis van 
de rangschikking bij gunning, maar ook op basis van beschikbaarheid of specifiek 
aanwezige expertise. Indien het nuttig of nodig lijkt kan zelfs een minicompetitie 
georganiseerd worden. De deelnemers zullen periodiek geëvalueerd worden op 
basis van de gunningscriteria. Daarbij kan de onderlinge rangschikking wijzigen. 
Deze werkwijze zou ervoor moeten zorgen dat de opdrachtnemers vier jaar lang 
aandacht blijven besteden aan kwaliteit, prijs en een goede samenwerking.

De omvang van de opdracht is zeer moeilijk vooraf in te schatten, omdat die niet 
alleen afhangt van de aard, omvang en aantal van uit te voeren werken, maar ook 
van de beschikbaarheid van eigen personeel. Het ramingsbedrag van de opdracht 
bedraagt 200.000 euro exclusief btw per jaar, maar omdat de deelopdrachten 
besteld worden op basis van de behoefte, is het helemaal niet zeker dat dit bedrag 
ook effectief besteed zal worden.

De raamovereenkomst zal worden gegund via een open offerteaanvraag op basis 
van drie gunningscriteria met volgend gewicht: 

 Prijs 50%
 Kennis en ervaring van het voorgestelde team 25%



 Plan van aanpak en samenwerking 25%

Aan de inschrijvers wordt gevraagd een prijs op te geven als percentage op de 
kostprijs van de betreffende werken. Wanneer het niet om een volledige 
ontwerpopdracht (van ontwerp tot oplevering) gaat, maar om een gedeeltelijke 
opdracht of advies over bepaalde aspecten van een opdracht, moet een aangepast 
percentage of een prijs per uur worden opgegeven.

Het bestek zal aan de provincieraad voorgelegd worden in de vergadering van 
januari 2017. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 januari 2017

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op van artikel 26 §2  3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat het departement Logistiek behoefte heeft  aan een 
raamovereenkomst voor ontwerpers van technieken;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist een opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor 
technieken op afroep gedurende een periode van 4 jaar in de markt te zetten met 
een raming van 800.000 euro exclusief btw. 
De provincieraad kiest als wijze van gunnen van deze opdracht de open 
offerteaanvraag, en keurt het bestek  voor deze opdracht goed.

Bijlagen digitaal beschikbaar
- bestek


