
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/24 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het 
meubilair voor  het nieuwe Provinciehuis. Bestek. 
Goedkeuring.

In vergadering van 26 oktober 2017 hechtte de provincieraad goedkeuring aan de 
selectieleidraad voor de inrichting bij het project provinciehuis te Antwerpen en 
stelde als wijze van gunnen van deze leveringen de mededingingsprocedure met 
onderhandeling vast.

De provincieraad besliste een overheidsopdracht te plaatsen voor het leveren van 
meubilair in het kader van het project Nieuw Provinciehuis.

De provincieraad koos de mededingingsprocedure met onderhandeling als 
plaatsingswijze en keurde de selectieleidraad bij de opdracht goed.

Nu wordt het bestek voor deze opdracht ter goedkeuring voorgelegd.

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen:

 Perceel 1: het congresmeubilair, de bijbehorende tafels en stoelen, 
accessoires en wat wij aanduiden als de kenmerkende provinciehuisstoel en 
–tafel.

 Perceel 2: in de hoogte verstelbare bureautafels en toebehoren.

De technische beschrijvingenzijn ingegeven vanuit een architecturale visie van 
aanbestedende overheid en de ontwerpers van het gebouw.

We hebben gekozen voor de mededingingsprocedure om besprekingen over o.a. de 
technische en esthetische eisen mogelijk te maken. Het is van belang te weten dat 
de eisen te begrijpen zijn als richtlijnen waarvan beperkt kan afgeweken worden 
ten einde een globaal esthetisch inpasbare inrichting te verkrijgen voor het 
Provinciehuis.

De provincie kiest de economisch meest voordelige offerte op basis van volgende 
gunningscriteria:

 Prijs  40 %
 Kwaliteit 30 %
 Esthetiek 30 %

Prijs
Het gunningscriterium prijs wordt beoordeeld aan de hand van de opgeven 
eenheidsprijzen en hoeveelheden.



Kwaliteit
Het gunningscriterium kwaliteit wordt beoordeeld op basis van de door de 
leverancier ter
beschikking gestelde technische informatie. Het criterium kan onder meer 
stabiliteit, functionele aspecten, slijtagebestendigheid, onderhoudsvriendelijkheid 
ergonomie en duurzaamheid bevatten.
Dit wordt beoordeeld aan de hand van de gevraagde technische fiches en aan te 
leveren modellen en stalen. 

Esthetiek
Het gunningscriterium architecturale kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de 
esthetische waarde van elk meubelstuk op zich, maar ook de inpasbaarheid in de 
context van het gebouw en de mate waarin het geheel van het aangeboden 
meubilair bijdraagt aan het totaalbeeld van het project.

Het bestek besteedt ook veel aandacht aan de modaliteiten voor levering en 
plaatsing van het meubilair en toebehoren. Gezien het belang van de timing zijn 
ook verzwaarde sancties voorzien bij in gebreke blijven van de leveranciers.

De kosten van deze opdracht worden geraamd op 1.176.000 EUR exclusief 
21% btw.

De deputatie stelt voor het bestek goed te keuren.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 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 bestek voor de inrichting bij het 
project nieuw provinciehuis te Antwerpen.


