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MOBILITEIT. Toetreding tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst
van de provincie Antwerpen voor het aanstellen op afroep van een ontwerper
voor fietsostrade, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 17.02.2021: Overleg met provincie Antwerpen waarin wordt toegelicht dat inzake de
optimalisatie van de f ietssnelweg F1 Mechelen – Antwerpen een goedkeuring van het
raamcontract met opdrachtencentrale noodzakelijk is om het studiebureau hiervoor aan te
stellen.
• Collegebeslissing 15 maart 2021 – agendapunt 61: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Voor de optimalisatie van de f ietssnelweg F1 Mechelen – Antwerpen heeft de provincie
Antwerpen een raamovereenkomst met clausule aankoopcentrale opgesteld voor het
aanstellen op af roep van een ontwerper voor f ietsostrade, f ietsinfrastructuur en
f ietsrouteprojecten over een periode van 48 maanden. De provincie Antwerpen treedt
hierin op als aankoopcentrale voor alle lokale besturen in de provincie Antwerpen.
• Conf orm de wetgeving op de overheidsopdrachten dient de stad Mechelen zelf geen
overheidsopdracht voor diensten op te starten als ze toetreedt tot de aankoopcentrale in
deze raamovereenkomst.
• De af deling Projecten & Planning vraagt om toe te treden tot voormelde raamovereenkomst
voor wat betreft het aanstellen van een ontwerper voor f ietsostrade, fietsinfrastructuur en
f ietsrouteprojecten. De bestellingen zullen op af roep gebeuren naargelang behoeften van
het bestuur.
• Er werd een bestek opgesteld door de provincie Antwerpen m.b.t. de opdracht "het
aanstellen op af roep van een ontwerper voor f ietsostrade, f ietsinfrastructuur en
f ietsrouteprojecten over een periode van 48 maanden (raamovereenkomst met meerdere
deelnemers)".
• Uit het gunningsverslag blijkt dat de 3 inschrijvers allemaal een voldoende score behalen.
• Er is geen enkele verplichting is tot af name van deze raamovereenkomst en de
overeenkomst is ook niet-exclusief (een afname van de dienstverlening via een andere
overheidsopdracht blijf t mogelijk).
• Per af roep zal elke opdracht worden toegewezen via een cascadesysteem of minicompetitie
en de gunning zal ter goedkeuring worden voorgelegd via een af zonderlijke beslissing.

•
•

De optimalisatie van de f ietsostrade is een eerste project dat via die opdrachtencentrale
wordt opgestart. Of ook nog andere f ietsprojecten hier gebruik van kunnen maken wordt
momenteel verder onderzocht.
Volgende documenten worden voorgelegd:
- Het bestek
- Gunningsverslag
- Besluit ven de deputatie
- Sluitingsbrieven aan de opdrachthouders

Financiële gevolgen
• De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op het
goedgekeurd actienummer MJP002465.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot toetreding tot de ‘aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst
van de Provincie Antwerpen, voor het aanstellen op af roep van een ontwerper voor
f ietsostrade, f ietsinfrastructuur en f ietsrouteprojecten’.
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