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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN DINSDAG 22 JANUARI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester, voorzitter vast bureau. 

Ignace Michaux, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, schepenen  

AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Aankoop van een passieve tillift. Goedkeuring gunning. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Aankoop van een passieve tillift. Goedkeuring gunning. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave 
excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet). 
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, artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
De beslissing van de OCMW-Raad van 28 november 2018 waarbij de lastvoorwaarden en de uit te 
nodigen firma’s voor de aankoop van een passieve tillift werden goedgekeurd. 
Verslag van nazicht van de offertes van 15 januari 2019 waarbij 1 offerte werd ontvangen.  

Feiten/context/motivering 
In het WZC De Linde worden passieve tilliften gebruikt om residenten op te tillen en te verplaatsen. 
In het kader van de opdracht “Aankoop van een passieve tillift” een bestek met nr. 2018/1 werd 
opgesteld door de Financiële Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.611,57 EUR excl. btw of 8.000,00 EUR incl. 21% 
btw. 
Volgende firma’s werden uitgenodigd: 
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- -Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere 
- Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar 
- Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 04 januari 2019 om 16.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 30 april 2019. 
Er werd 1 offerte ontvangen aan Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere (6.375,75 EUR 
excl. btw of 7.714,66 EUR incl. 21% btw). 
Het verslag van nazicht van de offertes van 15 januari 2019 werd opgesteld door de Financiële Dienst. 
De Financiële Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.375,75 EUR excl. btw of 7.714,66 EUR incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2019. 

Adviezen/visum 
Er is een visum vereist. De financieel beheerder verleende het visum op 17 januari 2019. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 januari 2019, 
opgesteld door de Financiële Dienst. 
 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 3:  
De opdracht “Aankoop van een passieve tillift” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Arjo Huntleigh, 
Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.375,75 EUR 
excl. btw of 7.714,66 EUR incl. 21% btw. 
 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018/1. 
 
 
 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Burgemeester, voorzitter vast 
bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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