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PUNT I   BESLISSINGEN  

1. Project 2020/677 – omvorming tot groene begraafplaats - gunning alle onderhandelingsfasen 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de 
onderhandelingsfases) van 3 april 2020, opgesteld door de technische dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) in bijlage maakt integraal deel 
uit van deze beslissing. 

De opdracht “Omvorming tot groene begraafplaats” wordt gegund aan Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 
Assenede, voor een maxixmumbedrag van € 125.000,00. 

De werken vangen aan in april 2020. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/677. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2020 binnen enveloppe IP4.2 subproject 3 AR 2220000 BI 
099000. 

2. Project 2020/680 – aankoop van compost - gunning en lastvoorwaarden 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van compost”, opgesteld door de technische dienst. De 
raming bedraagt € 2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 incl. btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 april 2020, opgesteld door de Technische Dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Deze opdracht wordt gegund aan Groendienst Roegiers nv, Garenhoekstraat 1 te 9960 Assenede, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 2.955,00 excl. btw of € 3.132,30 incl. 6% btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in budget 2020 BI 068000 AR 6159999. 

3. Betalingsbevelen 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: lijst nummers 2020/68, 
2020/69. 
 

Dagtekening als boven. 
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