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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/20 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project 
provinciehuis. Inrichting. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor de binneninrichting bij het 
project provinciehuis te Antwerpen.

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze leveringen voorgelegd, 
opgemaakt door thv Xaveer De Geyter-Bollinger+Grohman-Boydens te Brussel, en 
omvattende bijzonder bestek, inventaris, kostenraming en plannen. 

Het interieur is afgestemd op de architectuur van het gebouw. Er zijn daarbij drie 
zones te onderscheiden: het congres, de kantoorverdiepingen en de 
ondersteunende ruimtes. Voor elke zone zijn er andere specifieke gebruikseisen 
voor het meubilair van toepassing. Opdat het aangeboden meubilair maximaal aan 
deze eisen kan beantwoorden, werd gekozen om de opdracht in meerdere percelen 
te verdelen en te werken met gunningscriteria. De gunning van deze opdracht 
gebeurt dan ook via een open offerteaanvraag.

De inschrijvers kunnen voor één of meerdere percelen inschrijven.

Deze opdracht bestaat uit volgende percelen: 
- perceel 1: provinciehuisstoel en - tafels;
- perceel 2: werktafels en toebehoren;
- perceel 3: congresmeubilair;
- perceel 4: tafels;
- perceel 5: accessoires;
- perceel 6: maatmeubilair.

De timing van deze opdracht kadert in de masterplanning van het project en is 
daarbij afgestemd op de planning van de bouwwerken, van de buitenaanleg en van 
de verhuis. Om deze timing te handhaven werd voor elk perceel van deze opdracht 
een gedetailleerde verhuisplanning opgemaakt en opgenomen in de 
administratieve bepalingen van het bestek. 

De kosten van deze opdracht worden geraamd op 1.175.847,86 EUR + 246.928,05 
EUR (21% btw) = 1.422.775,91 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de leveringen de open offerteaanvraag vast te stellen.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.



De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van een krediet voor de inrichting 
bij het project provinciehuis te Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de inrichting bij het 
project provinciehuis te Antwerpen, opgemaakt door thv Xaveer De Geyter-
Bollinger+Grohman-Boydens te Brussel, en stelt als wijze van gunnen van deze 
leveringen de open offerteaanvraag vast.
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