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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/22 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project 
provinciehuis. Perceel 3: buitenaanleg. Gewijzigde 
gunningswijze. Goedkeuring.

In vergadering van 24 maart 2016 besliste uw raad goedkeuring te hechten aan 
het ontwerp voor de buitenaanleg bij het project provinciehuis te Antwerpen, 
opgemaakt door thv Xaveer De Geyter-Bollinger+Grohman-Boydens te Brussel, en 
stelde als wijze van gunnen van deze werken de open aanbesteding vast.

De kostenraming van deze werken bedroeg 2.273.115,97 EUR + 477.354,35 EUR 
(21 % btw) = 2.750.470,32 EUR.

Op 6 februari 2017 werd de opdracht gepubliceerd in het Bulletin der 
Aanbestedingen met aangekondigde opening van de offertes op 3 april 2017.

Bij de opening van de offertes is gebleken dat slechts één offerte werd ingediend, 
met name door de nv Hertsens Wegenwerken te Burcht, Zwijndrecht, voor een 
totaal bedrag van 3.449.477,80 EUR, incl. btw.

Omdat deze offerte circa 25% boven de raming ligt en aldus niet binnen het 
vooropgestelde budget wordt deze offerte als onaanvaardbaar beschouwd. De 
deputatie besliste in zitting van 1 juni 2017 voornoemde overheidsopdracht niet te 
plaatsen ingevolge de gehouden open aanbesteding.

In toepassing van artikel 26, §1, 1° van de Wet van 15 juni 2006 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
kan de opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking indien enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden 
ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure mits de mits de 
aanbestedende overheid alle inschrijvers raadpleegt die aan de eisen inzake 
kwalitatieve selectie beantwoorden en bij de eerste procedure een formeel 
regelmatige offerte hebben ingediend, en de oorspronkelijke voorwaarden van de 
opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.

Daar aan al deze voorwaarden voldaan is in de huidige gunningsprocedure stelt de 
deputatie voor van deze mogelijkheid gebruik te maken en aldus als gewijzigde 
gunningswijze van de werken de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
vast te stellen.

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;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad stelt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vast als 
gewijzigde wijze van gunnen voor het perceel 3: buitenaanleg bij het project 
provinciehuis te Antwerpen.


