DIRECTIECOMITÉ IVAGO - 20 november 2013
Lijst van de beknopte omschrijving van de beslissingen
1. Ontwerpnotulen directiecomité dd. 23 oktober 2013
De notulen dd. 23 oktober 2013 worden goedgekeurd.

2. t.e.m. 8 Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)

9. OOB - vlootbeheer - Gunning Bestek 13.005 Chassis kleine huisvuilwagen
Het directiecomité maakt de argumentatie opgenomen in het gunningsverslag, voor zover aangevuld
met details omtrent de contactname van de inschrijver die weigerde een demovoertuig ter beschikking
te stellen, tot de hare.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/13.005 tot het leveren van twee chassis geschikt
tot de opbouw van een bovenbouw kleine huisvuilwagen te gunnen aan Garage Cammaert nv voor
een aankoopbedrag van 123.990 euro (excl. btw) voor twee voertuigen.
Het onderhoudscontract wordt eveneens toegekend voor een ramingsbedrag van 80.361 euro (excl.
btw), of 0,26787 euro per kilometer op basis van 15.000 km per jaar voor een periode van 10 jaar.
De herstellingen buiten het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt geraamd op
21.580 euro (excl. btw), voor de 2 voertuigen, over een periode van 10 jaar.
De offerte wordt gegund voor een totaal ramingsbedrag van 225.931 euro (excl. btw).

10. OOB - vlootbeheer - Gunning Bestek 13.006 Bovenbouw kleine huisvuilwagen
Het directiecomité maakt de argumentatie opgenomen in het gunningsverslag tot de hare.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/13.006 tot het leveren en monteren van twee
bovenbouwen kleine huisvuilwagen te gunnen aan Mol cy nv voor een aankoopbedrag van 132.400
euro (excl. btw) voor twee voertuigen.
Het onderhoudscontract wordt eveneens toegekend voor een ramingsbedrag van 67.000 euro (excl.
btw), of 0,68 euro per draaiuur op basis van 1.250 draaiuren per jaar voor een periode van 10 jaar.
De herstellingen buiten het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt geraamd op
24.124 euro, excl. btw, voor de 2 bovenbouwen, over een periode van 10 jaar.
De offerte wordt gegund voor een totaal ramingsbedrag van 223.524 euro (excl. btw).

11. OOB - logistiek - Gunning Bestek 13.013 Schoonmaak
Het directiecomité maakt de argumentatie opgenomen in het gunningsverslag tot de hare.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/13.013 tot het “schoonmaken van de gebouwen
op de site IVAGO, Proeftuinstraat 43, Gent, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016” te
gunnen aan de bvba M&G CLEANING voor een bedrag van 334.214,61 Euro (excl. B.T.W.).
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12. OOB - logistiek - BB 10.005 - Compostbakken - Eindafrekening
Het directiecomité keurt het eindbedrag van de opdracht nr. IVAGO/10.005 tot het leveren van
compostbakken en aanbouwmodules ten belope van 33.475 Euro (excl. B.T.W.) goed.

13. AEC - Herstel turbine
Het directiecomité keurt goed dat nieuwe onderdelen worden aangekocht tot herstel van de turbine.
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