Paramaribo, 3 januari 2019

REGERING
VAN
SURINAME
MINISTERIE
VAN
OPENBARE WERKEN,
TRANSPORT EN COMMUNICATIE
BUREAU No. 4483
No. 13.106/18

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
Op voordracht van de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie met
medewerking van de Minister van Financin.
GELET OP:
artikel 18 van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111), juncto artikel 18 van het
a.
Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1953 no. 100) en Staatsbesluit van 1 juni 2011 no. 63;
de begroting van het dienstjaar 2018 van het Ministerie van Financin;
b.
de beslissing van de Raad van Ministers d.d. 29 oktober 2018 zoals vervat in de missive
c.
van de Vice-President van de Republiek Suriname d.d. 9 november 2018 no. 865/RvM.
OVERWEGENDE:
dat de huidige beschikbare dienstvoertuigen, welke ter beschikking zijn van diverse
ministeries verouderd zijn, als gevolg waarvan deze gebreken vertonen en niet meer voldoen aan
de gestelde eisen.
dat gelet op de taken van de ministeries het noodzakelijk is, dat er continu goede en
betrouwbare voertuigen beschikbaar zijn.
dat ter vervanging van de voren bedoelde dienstvoertuigen aan Rudisa Motor Company
een offerte is opgevraagd, welke na beoordeling redelijk is bevonden.
dat voorts het voomoemde bedrijf bereid is gevonden de levering van de betreffende
voertuigen te financieren in welk kader er met het Ministerie van Financin
financieringsmodaliteiten zullen worden uitgewerkt.
dat in verband met voorgaande overwegingen en de beschikbaarheid van de financile
middelen 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 bedrag van USD. 844.800,- (ACHT HONDERD VIER EN
VEERTIG DUIZEND ACHT HONDERD US DOLLARS) oftewel een bedrag gelijk aan de
tegenwaarde --
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tegenwaarde in Surinaamse courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van
Suriname ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company N.V. i.v.m. "het aanschaffen van
22-tal voertuigen van het merk Ssang Yong type Y400 ten behoeve van diverse ministeries".

BESLUIT:
I.

Op grond van het hiervoren overwogene, machtiging te verlenen aan de Minister van
Openbare Werken, Transport en Communicatie om een bedrag van USD. 844.800,- (ACHT
HONDERD VIER EN VEERTIG DUIZEND ACHT HONDERD US DOLLARS) oftewel
een bedrag gelijk aan de tegenwaarde in Surinaamse courant tegen de geldende dagkoers van de
Centrale Bank van Suriname ter beschikking te stellen aan Rudisa Motor Company N.V. i.v.m.
"het aanschaffen van 22-tal voertuigen van het merk Ssang Yong type Y400 ten behoeve van
diverse ministeries".

11.

Te bepalen, dat de in paragraaf I voortvloeiende uitgave zal worden geboekt ten laste van
Post Onvoorzien van de begroting van het Ministerie van Financién voor het dienstjaar 2018.

III.
Met de uitvoering van dit besluit is belast de Minister van Openbare Werken, Transport
en Communicatie.
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 het Directoraat Civieltechnische Werken, de Directeur van Binnenlandse Zaken, de
Hoofden van de afdelingen Begrotingszaken, Financiéle en Comptabele Zaken en
Autowerkplaats van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie
(Directoraat Transport en Communicatie) en de Voorzitter van de Rekenkamer..

De President van de Republiek Suriname,
w.g. Bouterse,
(Desiré D. BOUTERSE).
Voor afschrift,
De Directeur van Binnenlands

(Mr. P.E.S.
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