#005/19.09.2016/A/0032#

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina
Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De
Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van
Vaerenbergh, Farida Tatou, Edoardo Traversa, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Luc Robert, Rachid Madrane, Sandra Jen, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 19.09.16
#Onderwerp : Leveringen en gepersonaliseerd drukwerk voor het gemeentebestuur – Jaren 2017 en
2018 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze#
Openbare zitting

Aankopen
De gemeenteraad,
gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 234 ,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur;
gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet
van 85.000,00 € excl. btw niet overschreden);
gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
5, § 2;
overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveringen en gepersonaliseerd drukwerk voor het
gemeentebestuur – Jaren 2017 en 2018” een bestek met nr. TP/ORD/EG/2017/18 werd opgesteld door de
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Dienst Openbare Werken;
overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Leveringen van gepersonaliseerd papierwaren), raming: 25.000,00 € (incl. 21% btw)
* Perceel 2 (Enveloppen met eenkleurige druk (pantone)), raming: 31.157,50 € (incl. 21% btw);
overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 56.157,50 € (incl. 21% btw);
overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het budget van 2017, op artikel
FFF/123-02 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren;
op voorstel van het college;
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TP/ORD/EG/2017/18 en de raming voor de opdracht
“Leveringen en gepersonaliseerd drukwerk voor het gemeentebestuur – Jaren 2017 en 2018”, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
56.157,50 € (incl. 21% btw).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel FFF/123-02 van de gewone
dienst en in het budget van de volgende jaren.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 21 september 2016

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Rik Jellema
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