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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3 Provinciale Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor 
de levering van mondmaskers. Kennisname.

De provincie Antwerpen heeft een overheidsopdracht in de markt geplaatst voor de 
aankoop van herbruikbare mondmaskers voor de steden en gemeenten in de 
provincie Antwerpen.

De deputatie heeft in zitting van 30 april 2020 het bestek goedgekeurd, de lijst van 
aangeschreven bedrijven gevalideerd en beslist om ook offertes te aanvaarden van 
bedrijven die spontaan inschrijven.
Er werd gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking als plaatsingsprocedure wegens dwingende spoed (artikel 42 §1, 1° 
b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten).

Omwille van de hoogdringendheid werd het bestek reeds per e-mail verstuurd op 
27 april 2020 naar een lange lijst van mogelijke leveranciers. Daarnaast werd het 
bestek ook bekendgemaakt via de free market module van e-procurement, via het 
netwerk van sociale economie organisaties en via de provinciale website.

De provincie treedt op als aankoopcentrale voor alle lokale besturen in de provincie 
Antwerpen en voor de externe provinciale entiteiten. De steden en gemeenten 
binnen de provincie Antwerpen kunnen op basis van deze raamovereenkomst 
rechtstreeks bestellingen plaatsen bij de gekozen leveranciers. Zij zijn dus zelf 
verantwoordelijk voor bestelling, opvolging en betaling van de leveringen en voor 
de verdeling van aangekochte mondmaskers onder de inwoners. Voor de provincie 
Antwerpen heeft deze overheidsopdracht geen financiële gevolgen.

Om alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen de kans te geven om 
voldoende mondmaskers te bestellen tegen redelijke prijzen en leveringstermijnen 
heeft de deputatie in zitting van 2 mei 2020 besloten de opdracht te gunnen aan 
verschillende leveranciers. Op 3 mei 2020 werd de lijst met geselecteerde 
leveranciers meegedeeld aan de gemeenten. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 mei 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42 §1, 1° b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten;



Overwegende dat omwille van de COVID19crisis het noodzakelijk is dat steden en 
gemeenten mondmaskers kunnen aankopen voor de burgers;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van de gevoerde overheidsopdracht voor aankoop 
van herbruikbare mondmaskers voor de steden en gemeenten in de provincie 
Antwerpen.


