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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cécile Van Hecke, Voorzitter ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Schepenen ;
Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra
Ferretti, Laurence Dehaut, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA
FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Laurent Van Steensel, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Noëlle Stassart, Schepen ;
Martin Casier, Christine Roisin, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.05.19
#Onderwerp : Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 242-01 - Bedrag : 281.523,52 euros B.T.W. inbegrepen.
Budget: 2018#
Openbare zitting
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (de geraamde
waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 euros niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat ”
een bestek met nr. 2018-908 werd opgesteld door de Dienst Gemeentelijke Gebouwen;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Rénovation d'une maison d'habitation 44 rue Gratès ), raming: 252.728,23 euros HTVA ou
267.891,92 euros, 6% TVAC;
* Perceel 2 (Travaux de peinture d'une maison d'habitation 44 rue Gratès ), raming: 12.860,00 euros HTVA
ou 13.631,60 euros, 6% TVAC;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 265.588,23 euros HTVA ou
281.523,52 euros, 6% TVAC;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget patrimonial de la régie foncière
van 2019, op artikel 242-01 en dat de financiering gebeurt met lening;
Op voorstel van het Schepencollege;
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BESLIST
1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-908 en de raming voor de opdracht
“Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat ”, opgesteld door de Dienst
Gemeentelijke Gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
265.588,23 euros HTVA ou 281.523,52 euros, 6% TVAC.
2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
3.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
4.
Deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht
aan de toezichthoudende overheid over te maken.
5.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget patrimonial de la régie foncière van
2019, op artikel 242-01.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitter,
Cécile Van Hecke

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 22 mei 2019
De Gemeentesecretaris,

De afgevaardigde Schepen,

Etienne Tihon

Benoît Thielemans
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