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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/3 Provinciale overheidsopdrachten.
Antwerpen. aVant. Campus Jacob Jordaensstraat. Turnzaal. 
Vernieuwen buitenschrijnwerk. Ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning is een krediet voorzien van 250 000,00 EUR voor het 
vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de turnzaal van de campus Jacob 
Jordaensstraat te Antwerpen behorende tot de provinciale onderwijsinstelling 
avAnt.

Thans ligt het ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door het team 
Gebouwbeheer van de dienst Facilities & Maintenance van het departement 
Logistiek, en omvattende het bestek, het veiligheids- en gezondheidsplan, het 
offerteformulier, de gedetailleerde en samenvattende opmeting, de kostenraming, 
een buitenschrijnwerkinventaris, zes schema’s  en drie plannen. 

Het ontwerp voorziet meer bepaald in het verwijderen van alle ramen die nog 
enkel glas hebben en niet thermisch onderbroken zijn. In de plaats zouden dan 
geïsoleerde raamprofielen met hoogrendementsglas worden geïnstalleerd. 

De kosten van deze werken worden geraamd op 167 717,55 EUR + 10 063,05 EUR 
(6% btw) = 177 780,60 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, 2° van de wet van 17 
juni 2016 inzake overheidsopdrachten vast te stellen.
Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 17 december 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Overwegende dat in het meerjarenplan een krediet van 250 000,00 EUR is 
voorzien voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de turnzaal van de 
campus Jacob Jordaensstraat te Antwerpen behorende tot de provinciale 
onderwijsinstelling avAnt;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vernieuwen van het 
buitenschrijnwerk van de turnzaal van de campus Jacob Jordaensstraat te 
Antwerpen behorende tot de provinciale onderwijsinstelling avAnt, opgemaakt door 
het team Gebouwbeheer van de dienst Facilities & Maintenance van het 
departement Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze werken de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in 
toepassing van art. 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten vast.
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