
REGERING 
VAN 

SURINAME 
MINISTERIE 

VAN 
OPENBARE WERKEN 
BUREAU No. 

No. 9128/16 

Paramaribo, 23 juni 2016 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Op voordracht van de Minister van Openbare Werken met medewerking van de Minister van 
Financin. 

GELET OP: 

a. artikel 18 van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111), juncto artikel 18 van het 
Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100) en Staatsbesluit van 01 juni 2011 no. 63; 

b. de begroting van het dienstjaar 2016 van het Ministerie van Openbare Werken; 

c. de beslissing van de Raad van Ministers d.d. 13 juni 2016, zoals vervat in de missive van de 
Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers d.d. 17 juni 2016 no. 396/RvM (gewijzigd 
exemplaar d.d. 21 juni 2016). 

OVERWEGENDE: 

dat ter bevordering van de economische bedrijvigheid en verbetering van de woon- en 
werkomstandigheden het Ministerie van Openbare Werken bezig is met de upgrading van 
infrastructuur van Suriname; 

dat in dit kader het Ministerie van Openbare Werken voorgenomen heeft de upgrading van 
infrastructuur te bewerkstelligen middels Suriname National Infrastructure Projects- DALIAN IV; 

dat in verband met het bovenstaande en vanwege de goede ervaringen met de uitgevoerde 
DALIAN I, II en III projecten aan de aannemer China Dalian International Co6peration (Group) 
Holdings Ltd. (CDIG) is gevraagd een aanbieding terzake uit te brengen; 

dat China Dalian International Cotiperation (Group) Holdings Ltd. (CDIG) een offerte terzake 
heeft uitgebracht en wel als volgt: 
Lot A: Highway Road Project Paramaribo-Zanderij (Phase 01: section E and 02 bridges) voor een 
bedrag van USD. 125.000.000,- 
Lot B: National Roads and turnings to residential areas voor een bedrag van USD. 110.000.000,-
voor een totaal bedrag van USD. 235.000.000,-; 

dat de terzake 
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IB 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Ingek  2 5-  314 11  	20  tél 
Agenda  no. 

Verwezen 

Naar 



Voor afschrift, 
De Directeur van Binnenlandse Zaken, 

.A. REBIN), 
(Wnd. Onder. 	ur Algemeen Beheer). 
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dat de terzake aangeboden offerte dezerzijds is beoordeeld en redelijk is bevonden; 

dat gezien de urgentie van het project op korte termijn een beslissing in deze wordt genomen; 

dat in verband met voorgaande overwegingen in het belang van de Staat het noodzakelijk 
wordt geacht dat door de Raad van Ministers goedkeuring wordt gegeven om in afwijking van de 
regel tot het houden van een openbare aanbesteding een totaalbedrag van USD. 235.000.000,- 
(TWEEHONDERD VIJF EN DERTIG MILJOEN USD) besehikbur te stellen voor de uitvoering 
van het project: Suriname National Infrastructure Proj ects- DALIAN IV. 

BESLUIT: 

i. 	Machtiging te verlenen aan de Minister van Openbare Werken om in afwijking van de regel 
tot het houden van een openbare aanbesteding een totaalbedrag van USD. 235.000.000,- 
(TWEEHONDERD VIJF EN DERTIG MILJOEN USD) beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van het project: Suriname National Infrastructure Proj ects- DALIAN IV door de aannemer China 
Dalian International Coéperation (Group) Holdings Ltd. (CDIG). 

11. 	Te bepalen, dat de in paragraaf I voortvloeiende uitgave zal worden geboekt ten laste van de 
beleidsmaatregel "Aanleg en verbetering van Wegen" van de begroting voor het dienstjaar 2016 van 
het Ministerie van Openbare Werken (Directoraat Civieltechnische Werken en Dienstverlening). 

III. Met de uitvoering van dit besluit is belast de Minister van Openbare Werken. 

IV. Van deze resolutie afschrift te zenden aan De Nationale Assemblee, de Directeur van het 
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van Financin (3-vd), de 
Directeur van Openbare Werken (Directoraat Civieltechnische Werken), de Hoofden van de 
Afdelingen Begrotingszaken, Financiéle en Comptabele Zaken en Wegen van het Ministerie van 
Openbare Werken (Directoraat Civieltechnische Werken en Dienstverlening) en de Voorzitter van de 
Rekenkamer. 

De President van de Republiek Suriname, 
w.g. Bouterse, 

(Desiré D. BOUTERSE). 
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