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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal 
instituut PIVA. Theorievleugel. Vernieuwen raamgehelen en 
renovatie gevels. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het renoveren van de ramen 
en het plaatsen van zonnewering van de zuid-oostgevel van de theorieblok in het 
provinciaal instituut PIVA te Antwerpen.

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

Het ontwerp voorziet zo veel mogelijk opengaande ramen en een vaste horizontale 
zonnewering. Na het plaatsen van een proefraam werd een vaste horizontale 
zonwering weerhouden als beste oplossing.

De kostenraming van deze werken bedraagt 625 055,59 EUR + 37 503,34 EUR 
(6 % btw) = 662 558,92 EUR.

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

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op de inschrijving in het meerjarenplan van een krediet voor het renoveren 
van de ramen en het plaatsen van zonnewering van de zuid-oostgevel van de 
theorieblok in het provinciaal instituut PIVA te Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het renoveren van de 
ramen en het plaatsen van zonnewering bij de zuid-oostgevel van de theorieblok 
bij het provinciaal instituut PIVA te Antwerpen, opgemaakt door het departement 
Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van art. 
41, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast.
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