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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Gebouw 
Kronenburgstraat. Vernieuwen van de brandmeldinstallatie. 
Ontwerp. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd een bedrag voorbehouden voor dringende 
onderhoudsinvesteringen zoals voor het vernieuwen van de brandmeldinstallatie 
van het gebouw Kronenburgstraat te Antwerpen.

Aan uw raad wordt thans voor goedkeuring het ontwerp voor deze 
overheidsopdracht voor werken voorgelegd, opgemaakt door het departement 
Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en samenvattende 
opmeting, kostenraming en plannen.

Het ontwerp voorziet in de vernieuwing van de autonome brandmeldinstallatie. De 
opdracht omvat de afbraak van de bestaande branddetectie- en centrale alsook de 
opbouw van een nieuwe installatie.

De kosten van deze werken worden geraamd op 261.191,50 EUR + 54.850,22 EUR 
(21 % btw) = 316.041,72 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de overheidsopdracht voor werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast te stellen, in 
toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving van een krediet in het budget 2017 voor dringende 
onderhoudsinvesteringen zoals voor het vernieuwen van de brandmeldinstallatie 
van het gebouw Kronenburgstraat te Antwerpen;

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vernieuwen van de 
brandmeldinstallatie van het gebouw Kronenburgstraat te Antwerpen, opgemaakt 
door het departement Logistiek, en stelt in toepassing van artikel 41, §1, 2° van de 
wet van 17 juni 2016 als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast.
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