
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 oktober 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Leveren en plaatsen van het 
meubilair voor de inrichting van het nieuwe Provinciehuis. 
Plaatsen opdracht, gunningswijze en selectieleidraad. 
Goedkeuring.

In vergadering van 22 juni 2017 heeft de provincieraad het ontwerp voor de 
inrichting bij het project nieuw provinciehuis goedgekeurd en als gunningswijze van 
de leveringen de open offerteaanvraag gekozen.

De opdracht werd op 27 juni 2017 verzonden voor publicatie met 14 augustus 2017 
als uiterste datum voor het indienen van de offertes. Deze datum werd later 
verschoven naar 21 augustus 2017 omwille van problemen rond het leveren van 
modellen in het centraal magazijn op 14 augustus.

Na publicatie kwamen er veel reacties uit de sector en bleek het bestek niet te 
voldoen aan het artikel 8 van het koninklijke besluit van 15 juli 2011 plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, dat een principieel verbod oplegt om in het 
bestek van een opdracht technische specificaties op te nemen die producten van 
een bepaald fabricaat of van een bepaalde herkomst of speciale technieken 
vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen worden bevoordeeld of 
uitgeschakeld.

Daarom heeft het departement Logistiek er in samenspraak met de bevoegde 
gedeputeerde voor geopteerd om op 17 augustus 2017 de opdracht in de 
publicatiefase stop te zetten en de bedrijven die zich hadden aangediend voor het 
verplichte plaatsbezoek hiervan te verwittigen. De stopzetting werd op 18 augustus 
voor publicatie verzonden. In de zitting van 14 september 2017 heeft de deputatie 
deze beslissing retroactief goedgekeurd.

Nu wordt de voorgesteld om deze opdracht voor het leveren en plaatsen van 
meubilair voor de inrichting van het nieuwe Provinciehuis opnieuw in de markt te 
zetten met een aangepaste procedure en aangepaste opdrachtdocumenten.

Het departement Logistiek stelt voor om als plaatsingsprocedure de 
mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen, gelet op artikel 38 §1, a, b 
en c  van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Bij de keuze van 
het meubilair voor het nieuwe provinciehuis moet immers niet alleen rekening 
gehouden worden met functionele eisen. Aangezien het gaat om een nieuw gebouw 
met een globaal architecturaal concept is het belangrijk dat het meubilair volledig in 
dat concept past en dat de verschillende elementen van de inrichting perfect op 
mekaar afgestemd worden. Wanneer de technische beschrijving in het bestek heel 



open wordt opgesteld is dit niet mogelijk zonder de mogelijkheid tot overleg met de 
inschrijvers.

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen. Perceel 1 omvat het 
congresmeubilair, de bijbehorende tafels en stoelen, accessoires en de 
kenmerkende provinciehuisstoel en –tafel. Perceel 2 omvat in de hoogte verstelbare 
bureautafels en toebehoren.

De voorgestelde procedure is een tweestapsprocedure, waarbij eerst een 
selectieleidraad wordt gepubliceerd en later het bestek wordt toegezonden aan de 
geselecteerden. Samen met de procedure wordt nu ook de selectieleidraad ter 
goedkeuring voorgelegd. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd in de 
vergadering van de provincieraad van november 2017.

Als selectie-eisen dienen de kandidaten opgave te doen van de omzet in de voorbije 
drie boekjaren. Tevens dienen zij hun technische bekwaamheid aan te tonen door:

 een lijst van hun drie voornaamste vergelijkbare leveringen per perceel 
waarvoor zij inschrijven;

 De vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen 
en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van 
de uitvoering van de opdracht;

 de beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de 
maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen;

 Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer 
eventueel in onderaanneming wil geven.

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

De deputatie stelt voor om het plaatsen van de opdracht en de selectieleidraad 
goed te keuren en als wijze van gunnen van de leveringen de 
mededingingsprocedure met onderhandeling vast te stellen.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 oktober 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 de selectieleidraad voor de inrichting bij 
het project provinciehuis te Antwerpen, en stelt als wijze van gunnen van deze 
leveringen de mededingingsprocedure met onderhandeling vast.

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

De provincieraad kiest de mededingingsprocedure met onderhandeling als 
plaatsingswijze en keurt de selectieleidraad bij de opdracht goed.




