GR20111027 punt 7: politiezone Ninove - aankoop van een
combi - goedkeuring - vaststeleen wijze van gunnen van de
opdracht - goedkeuring voorwaarden
DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken,
leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken), en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht
voorzien door de WGP;

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

Gelet op het raamcontract DMA 2009 R3 800 van de Federale Politie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd
en toegepast voor de aankoop van anonieme- en politievoertuigen;

Overwegende dat de dienst operaties (interventie en onthaal) momenteel beschikt over 7 voertuigen.
Volgende voertuigen hebben meer dan 195000 km op hun teller staan: Mercedes Vito (XPA150) 205088 km, VW Transporter (KMK543) 257136
km en Toyota Avensis Verso (PQW166) 195200 km;

Overwegende dat het voertuig Toyota Avensis Verso met nummerplaat PQW166, dat in gebruik werd genomen in 2004, aan vervanging toe is. Het
voertuig zal na demontage van de politietoebehoren verkocht worden;

Overwegende dat de dienst operaties de voorkeur geeft aan een volledig uitgeruste combi die voldoende comfort en veiligheid biedt zowel voor
de bestuurder als de passagiers;

Overwegende dat de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, de striping van een politievoertuig heeft opgenomen in het
normenboek dat erop wijst dat ook op het gebied van voertuigen gestreefd wordt naar uniformiteit;

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum 57.000,00 euro inclusief BTW;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2011 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/743-52;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

I:

Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van een combi voor de interventiedienst van de lokale politie.

II:

De opdracht zal via het raamcontract van de Federale Politie gegund worden tegen de prijs van maximum 57.000,00 euro inclusief BTW.

