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MOBILITEIT. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare
procedure met als enig gunningscriterium prijs aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-797 inzake de opdracht
'Fietspadvernieuwingen in Liersesteenweg, Leestsesteenweg en diverse
locaties in Mechelen'.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De werken omvatten het vernieuwen van de f ietspadverhardingen in de Liersesteenweg
(deelopdracht 1), in de Leestsesteenweg (deelopdract 2) en op nog niet nader bepaalde
locatie(s) in Mechelen (deelopdracht 3).
Doel van de opdracht is het verhogen van het f ietscomfort door op bestaande f ietspaden de
kleinschalige verhardingen te vervangen door asfalt en beperkte aanpassingen aan de
kruispunten uit te voeren zodat de f ietspaden vanuit alle richtingen vlot oprijdbaar zijn.
Waar nodig worden ook de naastliggende voetpaden aangepakt.
• Collegebeslissing 17 mei 2021 – punt 22: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• In het kader van de opdracht “Fietspadvernieuwingen in Liersesteenweg, Leestsesteenweg
en diverse locaties in Mechelen” werd een bestek met nr. 2021-OO-OD-797 opgesteld door
Af deling openbaar domein.
• Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
- Vast gedeelte: Liersesteenweg (Geraamd op: € 406.464,00 excl. btw of € 487.594,14
incl. btw) (Uitvoeringsplaats : Liersesteenweg tussen Vrouwvliet en R6)
- Vast gedeelte: Leestsesteenweg (Geraamd op: € 169.530,40 excl. btw of € 203.400,54
incl. btw) (Uitvoeringsplaats : Leestsesteenweg)
- Vast gedeelte: Niet nominatief deel (Geraamd op: € 696.983,82 excl. btw of
€ 837.082,55 incl. btw) (Uitvoeringsplaats : diverse locaties)
• De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.272.978,22 excl. btw of
€ 1.528.077,24 incl. btw (€ 267.325,43 Btw medecontractant).
• Prijs als enige gunningscriterium.
• Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Juridische grond
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de inf ormatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

•
•
•
•

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel
57.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, 10°
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Budgetopgave
Toelichting opgave

Huidig
Transactiekrediet

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze opdracht

Aangevraagd
krediet

€ 250.125,00

€ 250.125,00

€ 250.125,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 470.000,00

€ 315.000,00

€ 315.000,00

€ 315.000,00

Jaar

ARK

MJP

2021

2240007

MJP002500

2021

2240007

MJP002507

2022

2240007

MJP002465

Fietspadaanpassingen
Leestsesteenweg
Fietspadaanpassingen
Liersesteenweg
Asfalt fietsstroken

2023

2240007

MJP002465

Asfalt fietsstroken

€ 315.000,00

€ 315.000,00

2024

2240007

MJP002465

Asfalt fietsstroken

€ 315.000,00

€ 315.000,00

€ 315.000,00
€ 177.952,24

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure met prijs als
enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-797
inzake de opdracht ‘Fietspadvernieuwingen in Liersesteenweg, Leestsesteenweg en diverse
locaties in Mechelen’.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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