DIRECTIECOMITÉ IVAGO - 30.09.2015
Lijst van de beknopte omschrijving van de beslissingen
1. Ontwerpnotulen directiecomité d.d. 09.09.2015
De notulen d.d. 09.09.2015 worden goedgekeurd.

2. t.e.m. 4.

Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)

5. Vlootbeheer - Bestek 15.011 Leveren van 6 middelgrote veegmachine Gunning
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/15.011 raamcontract voor het leveren van zes
middelgrote veegmachines voor de afdeling openbare reiniging te gunnen aan Terberg Matec Belgium
bvba voor een aankoopbedrag van 720.000 euro (excl. BTW).
Het onderhoudscontract wordt eveneens toegekend voor een ramingsbedrag van 499.500 euro (excl.
BTW) of 9,25 euro (excl. BTW) per motoruur, voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1.500
motoruren per jaar per veegmachine voor een looptijd van 6 jaar.
Het onderhoud en de herstellingen buiten het omnium onderhouds- en herstellingscontract worden
geraamd op 22.320 euro, zijnde 10 werkuren per jaar per machine, ten bedrage van 62 euro (excl.
BTW) per werkuur, voor een looptijd van 6 jaar.
Als verplichte optie wordt de voorbereiding aan de machine van een 3e borstel, geschikt voor
onkruidbestrijding, weerhouden voor 1 machine voor een bedrag van 2.602,80 euro (excl. BTW).
Als verplichte optie wordt het voorzien en monteren van een 3e borstel, geschikt voor
onkruidbestrijding, weerhouden voor 2 machines voor een bedrag van 11.520 euro (excl. BTW).
Het hogedruksysteem als verplichte optie wordt eveneens voor 3 machines weerhouden voor een
bedrag van 6.375 euro (excl. BTW).
De offerte wordt gegund voor een totaal ramingsbedrag van 1.262.317,80 euro (excl. BTW).

6. Logistiek - Bestek 15.006 Reinigen werkkledij Gunning
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/15.006 voor het reinigen en herstellen van
werkkledij van IVAGO voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2019 te gunnen aan Rapid
Industry nv voor een bedrag van 118.603,40 euro (excl. BTW).
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