
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/24 Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-
Romboutskathedraal. Interieurrestauratie. Fase 1:  
aanpassen van de klimaatinstallatie. Verrekening nr. 2. 
Goedkeuring.

Uw raad keurde in vergadering van 28 januari 2016 het ontwerp goed voor fase 1: 
aanpassen van de klimaatinstallatie van de interieurrestauratie van de Sint-
Romboutskathedraal te Mechelen, opgemaakt door bvba Arter Architects te Brussel, 
en met de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking als wijze 
van gunnen.

De kosten van deze werken werden geraamd op 200.351,36 EUR + 42.073,79 EUR 
(21 % btw) = 242.425,15 EUR.

In zitting van 19 mei 2016 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan 
Cogama GMC te Olen, voor een bedrag van 251.861,63 EUR (incl. btw).

In zitting van 1 juni 2017 besliste de deputatie goedkeuring te hechten aan 
verrekening nr. 1 met een bedrag in meer van 23.122,73 EUR en in min van 
1.441,18 EUR, hetzij een saldo in meer van 21.681,55 EUR (telkens incl. btw).

Thans wordt verrekening nr. 2 voorgelegd, onder verwijzing naar de bijgevoegde 
verantwoording vanwege de ontwerper en de offerte van de opdrachtnemer, voor 
het vernieuwen van de brandkleppen bij de luchtgroepen in de kelder voor een 
bedrag van 14.745,00 EUR + 3.096,45 EUR (21 % btw) = 17.841,45 EUR.

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 
uitvoeringstermijn van 10 werkdagen.

De offerte van de aannemer en de verantwoording zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het besluit van de provincieraad, genomen in vergadering van 26 april 
2012, betreffende de vaststelling van de opdrachten die als opdrachten van 
dagelijks bestuur worden beschouwd in de zin van artikel 43.§2.9° en 11° van het 
provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
De raad keurt de werken in meer goed ten bedrage van 17.841,45 EUR (incl. btw), 
opgenomen in verrekening nr. 2 voor fase 1: aanpassen van de klimaatinstallatie 
van de interieurrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, 
opgedragen aan Cogama GMC te Olen.

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele 
uitvoeringstermijn van 10 werkdagen.
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