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Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-LieveVrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a : restauratie van
de muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Verrekening nr. 1.
Goedkeuring.

In vergadering van 27 april 2017 keurde de provincieraad het ontwerp goed voor
fase 12 a : restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de
restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door
bbvba Steenmeijer Architecten te Antwerpen, en stelde in toepassing van artikel
26.§2.1°.d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006 als wijze van gunnen van deze opdracht
voor werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
vast.
De kosten van deze werken werden geraamd op 261.343,00 EUR + 54.882,03 EUR
(21 % btw) = 316.225,03 EUR.
In zitting van 29 maart 2018 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan cvba
IPARC te Kampenhout, voor een bedrag van 163 073,45 EUR (incl. btw).
Thans wordt verrekening nr. 1 voorgelegd, onder verwijzing naar de bijgevoegde
verantwoordingen vanwege de ontwerper en de offertes van de opdrachtnemer,
omvattende:
VV
1.
Applicaties papier:
2.
Fixatie polychromie schilderijnissen:
- Totaal in meer:
- 21% btw:
- Algemeen totaal:

in meer
10.012,95
5.654,32
15.667,27
3.290,13
18.957,40

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele
uitvoeringstermijn van 14 werkdagen.
Vermits de bijkomende uitgaven bij deze opdracht ingevolge verrekening nr. 1
reeds meer dan 10% van de gunningsprijs bedragen, worden voorgelegde werken
in meer aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.
De offertes van de opdrachtnemer en de verantwoordingen van de ontwerper zijn
digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 7 februari 2019.
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 18.957,40 EUR (incl. btw),
opgenomen in verrekening nr. 1 voor fase 12 a: restauratie van de
muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de restauratie van de Onze-LieveVrouwekathedraal te Antwerpen, opgedragen aan cvba IPARC te Kampenhout.
Deze verrekening geeft aanleiding tot een verlenging van de contractuele
uitvoeringstermijn van 14 werkdagen.

