
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 mei 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Levering van hybride 
terreinwagens ten behoeve van de Dienst Integraal 
Waterbeleid. Plaatsing van de opdracht en bestek. 
Goedkeuring.

Binnen de dienst Integraal Waterbeleid zijn er heel wat medewerkers dagdagelijks 
de baan op. Hiervoor beschikt de dienst over een aantal specifieke wagens die 
geschikt zijn voor terreinwerk. Een aantal van deze wagens zijn dringend aan 
vervanging toe omdat ze behoorlijk wat kilometers op de teller hebben waarvan 
een deel in het terrein. Wanneer herstellingen te frequent worden lopen de kosten 
behoorlijk op en wordt de operationele werking van de dienst in gevaar gebracht.
Gezien het gebruik van deze wagens op zeer diverse terreinen en bij calamiteiten is 
een 4X4 type absoluut noodzakelijk.

In 2014 werden 8 lichte terreinwagens Dacia Duster aangekocht.
Deze voertuigen moeten dus nu vervangen worden.

De voertuigen voldoen aan enkele specifieke eisen, zoals vierwielaandrijving, 
terreincapaciteiten en rijbereik. Verder moet de inschrijver verplicht enkele opties 
aanbieden, zoals een beschermende bodemplaat, veiligheidsverlichting en 
veiligheidsbestickering.

Op 26 oktober en op 23 november nam de provincieraad besluiten tot vergroening 
van het wagenpark van de provincie. De verplicht te volgen gids duurzame 
aankopen volgt deze besluiten en bepaald een minimum ecoscore van 65 voor 
kleine terreinwagens.
De departementen Leefmilieu en Logistiek willen echter beter doen en ook voor 
deze acht intensief gebruikte voertuigen streven naar een optimale ecoscore. 
Daarom wordt gekozen voor een hybride aandrijving met een minimum ecoscore 
van 73.
De bedoeling is immers om de gemiddelde ecoscore van de vloot verbonden aan de 
centrale administratie op 75 te brengen tegen het einde van de legislatuur.

De vlootbeheerder van de dienst Facilities en Maintenance heeft technische 
specificaties opgesteld voor een openbare procedure. De offertes worden 
beoordeeld op volgende gunningscriteria:

Prijs 50 %
Technische waarde 25 %
Ecologische prestaties 15 %
Levertermijn 10 %



Het gunningscriterium prijs wordt beoordeeld aan de hand van opgegeven prijzen 
op basis van de hoeveelheden vermeld in de inventaris.

Het gunningscriterium technische waarde wordt beoordeeld aan de hand van betere 
prestaties van het voertuig, bovenop de minimumvereisten zoals beschreven in het 
technisch gedeelte.
Zo wordt er onder meer rekening gehouden met motorprestaties, rijbereik, 
terreincapaciteiten, anti-corrosiemaatregelen, groter laadvolume, verlengde 
garantie, …

Het gunningscriterium ecologische prestaties wordt beoordeeld op basis van de 
ecoscore van het aangeboden voertuig en meer bepaald de mate waarin deze beter 
is dan de minimumscore van 73.

Het gunningscriterium levertermijn wordt beoordeeld aan de hand van de 
levertermijn die de inschrijver opgeeft waarbij een kortere termijn een hogere score 
oplevert.

De dienst Integraal Waterbeleid voorziet een budget van 360.000 EUR (btw 
inbegrepen) voor aankoop van deze voertuigen. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 mei 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 38 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016;

Overwegende dat de lichte terreinvoertuigen van de Dienst Integraal Waterbeleid 
dringend aan vervanging toe zijn;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor het leveren 
van hybride terreinwagens goed en kiest als wijze van gunnen de openbare 
procedure. De provincieraad keurt het bestek voor deze opdracht goed.


