Mandaatlijst ombouw N261
De algemeen directeur,
gezien het voorstel van de directeur van het cluster Projecten & Vastgoed;
gezien de contractdocumenten ingevolge de UAV-GC 2005 met betrekking tot de DBm ombouw
N261 Tilburg-Waalwijk;
gelet op artikel 5 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en artikel 3 van
het Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant;
besluit:
binnen het cluster Projecten & Vastgoed aan de hieronder genoemde functionarissen onder-mandaat,
onder-volmacht respectievelijk machtiging te verlenen voor de volgende taken en bevoegdheden:
Onderwerp

Opdrachtg Projectever UAV- manager
N261
GC
=
clusterdirec
teur P&V

Bijzonderheden

Besluiten in alle zaken die betrekking hebben op het
Werk en het Meerjarig Onderhoud binnen de
geldende contractuele voorwaarden en de UAV-GC
2005 voor zover hieronder niet anders is bepaald.

X

Incl. vertegenw.
buiten rechte

Het ondertekenen van in mandaat genomen
besluiten betrekking hebbend op het Werk en het
Meerjarig Onderhoud binnen de geldende
contractuele voorwaarden en de UAV-GC 2005.

X

Bij ondertekening
te vermelden:
“Overeenkomstig
het door de
opdrachtgever
genomen besluit,
namens deze” en
o.v.v. naam en
functie
ondertekenaar.

Besluit tot verlenen of weigeren van toestemming tot
contractoverneming (§ 5 UAV-GC 2005).

X

Besluit tot aanvaarden en weigeren van het Werk (§
24 UAV-GC 2005).

X

Besluit tot het aanvaarden en weigeren van het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud (§ 30 UAV-GC
2005).

X
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Besluit met betrekking tot het in gebreke blijven,
onvermogen of overlijden van de Opdrachtnemer (§
43 UAV-GC 2005).

X

Besluiten tot het opdragen van een
contractwijziging/aanvaarding van een
prijsaanbieding/het verstrekken van een
kostenvergoeding tot een bedrag van €250.000 per
geval tot een maximum totaal bedrag van €
3.000.000 (§14, 15, 44 en 45 UAV-GC 2005).
Besluiten tot het opdragen van een
contractwijziging/aanvaarding van een
prijsaanbieding/het verstrekken van een
kostenvergoeding tot een bedrag van €1.000.000
per geval tot een totaal maximum bedrag van €
5.000.000 (§14, 15, 44 en 45 UAV-GC 2005).

X

Besluit tot het erkennen van termijnverlenging (§44
UAV-GC 2005).

X

Besluit om het Werk of een onderdeel daarvan in
gebruik te nemen of doen nemen (§ 26 UAV-GC
2005).

X

Incl. vertegenw.
buiten rechte

X

Incl. vertegenw.
buiten rechte
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