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OVERHEIDSOPDRACHTEN. Aktename collegebesluit van 20 april 2020 –
agendapunt 28 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van
artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de
overheidsopdracht tot aankoop van gepersonaliseerde mondmaskers voor de
inwoners van Mechelen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•

Collegebesluit 20 april 2020 – punt 28: verwijzing bij hoogdringendheid naar de
gemeenteraad van 27 april 2020.

Feiten en context
In zitting van 20 april 2020 nam het college volgende beslissing:
“Voorgeschiedenis
•
•
•
•

•

Sinds 16/3/2020 is een semi-lockdown in Mechelen van toepassing naar aanleiding van het
besmettingsgevaar door COVID 19 en in opvolging van de maatregelen genomen door de Nationale
veiligheidsraad – dit ter bescherming van de Mechelse bevolking.
De nationale veiligheidsraad van woensdag 15 april 2020 heeft de verstrengde maatregel tot 03 mei
2020 verlengd en kondigde een mogelijke versoepeling aan na 03 mei 2020.
19/04/2020: schrijven van Think Pink. ‘Gemeentelijk mondmaskerplan - gepersonaliseerde
mondmaskers voor uw gemeente of stad in samenwerking met Think Pink’.
Overleg 20/04/2020: Nagaan wat de mogelijkheden zijn om na de versoepeling van de maatregel
alsnog de Mechelse bevolking maximaal te beschermen tegen COVID 19.
Opdracht aan de dienst Overheidsopdrachten om na te gaan welke de mogelijkheden zijn om
mondmaskers ter beschikking te kunnen stellen van de inwoners in Mechelen alsook aan eigen
personeelsleden.
21/4/2020: Extra overleg algemeen directeur en financieel directeur om de financiële mogelijkheden
te bekijken.

Feiten en argumentatie
Wanneer de lockdown versoepeld zal worden, moet elk lokaal bestuur nadenken over een eigen
mondmaskerplan op lokaal niveau.
Er zullen mondmaskers moeten zijn voor de burgers, maar ook voor de lokale handelaars,
zorgverstrekkers en thuisverplegers, misschien zelfs voor de scholieren en sportclubs. Het inzicht is aan
het groeien dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen, ook al zijn ze voorlopig aangeraden doch
nog niet verplicht. In verschillende Europese landen is dit wel al het geval.

Via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan een aankoop gebeuren. Er werd
prijs gevraagd bij 3 leveranciers:
•
Think Pink – levering van 100.001 stuks aan 1,85 euro/stuk excl. BTW en leverbaar binnen de 15
dagen.
•
Balko – levering van 100.000 stuks aan 1,90 euro/stuk excl. BTW en leverbaar ten vroegste een
deelbestelling van 25.000 stuks op 20/05.
•
Vandeputte nv – tot op heden geen offerte ontvangen.
Gezien de recente richtlijnen van hogere overheden over het onverwijld voorbereiden van een mogelijke
versoepeling van de semi-lockdown maatregelen, kan deze uitgave als dwingend en onvoorzien
beschouwd worden, waarbij het geringste uitstel onbetwistbare schade berokkent. Bijgevolg doet het
college een beroep op artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur om de opdracht tot aankoop van de
gepersonaliseerde mondmaskers volgens de voorgelegde offerte te gunnen aan Think Pink.
De maskers zijn licht en goed aansluitend en de gebruikte materialen hebben een Europees label: OEKOTEX. Ze worden binnen de Europese Unie geproduceerd. Think Pink kan een productie van 200.000 stuks
per week aan. Voor een bestelling van 100.001 stuks bedraagt de kostprijs 1.85 euro/stuk excl. BTW en
incl. levering en bedrukking eigen logo. De opbrengst van deze verkoop gaat voor 80% naar concrete
projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.
De leveringstermijn bedraagt 15 dagen.
Juridische grond
•

•

•

•

Artikel 23 Decreet Lokaal Bestuur: Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen
vermeld.
Artikel 269 Decreet Lokaal Bestuur: De gemeenteraad kan zonder de nodige kredieten over de
uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde
dat hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt.
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan
het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan onmiddellijk
op de hoogte.
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt ook de bevoegdheid in tot het vaststellen
van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het
voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.
In de gevallen, vermeld in het eerste en het tweede lid, worden de financiële gevolgen opgenomen in
de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Art. 42. § 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere
ondernemers in de volgende gevallen :
1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer :
…
b) voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare of niet-openbare
procedure of de mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed
voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht
kunnen worden genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen
omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende overheid te wijten zijn;
…
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14
januari 2013
Art. 67.§ 1. Er kunnen voorschotten aan de opdrachtnemer worden toegestaan in de hierna
opgesomde gevallen:
…
2° voor de overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die dienen te worden gegund:
…
b) aan leveranciers of dienstverleners waarmede verplicht moet gehandeld worden en die het
storten van voorschotten als voorwaarde stellen voor het aanvaarden van de opdracht;
…
5° Het bedrag van de voorschotten mag vijftig percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag
niet overschrijden.
…

Advies
•

Staf Financiën, financieel directeur Rik Schaerlaecken: Gunstig.

Visum financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet lokaal bestuur
Visum verleend
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Financiële gevolgen
Aankoop 100.001 maskers aan 1,85 euro excl. BTW = 185.001,85 euro + 21% = 223.852,24 euro. 50%
van het bedrag dient gestort te worden bij het plaatsen van het order, de andere 50% bij levering van de
mondmaskers.
Het college stelt vast dat momenteel in de meerjarenplanning geen budget voorzien is voor de aankoop
van mondmaskers en zal deze uitgave voorzien via de meerjarenplanaanpassing nr. 1.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de opdracht tot het voorbereiden van een aankoop van gepersonaliseerde
mondmaskers voor inwoners van Mechelen.
Artikel 2
Het college neemt inzake de overheidsopdracht ‘aankoop van gepersonaliseerde mondmaskers voor de
inwoners van Mechelen’ akte van de prijsvraag bij drie leveranciers en gunt de opdracht aan Think Pink
rekening houdend met de prijs en de levertermijn.
Artikel 3
Het college stelt vast dat momenteel in de meerjarenplanning geen budget voorzien is voor deze
dringende aankoop. Gezien de recente richtlijnen van hogere om een maximale bescherming te bieden
aan de bevolking bij een mogelijke versoepeling van de semi-lockdown maatregelen, kan deze uitgave
als dwingend en onvoorzien beschouwd worden, waarbij het geringste uitstel onbetwistbare schade
berokkent.
Artikel 4
Het college doet een beroep op artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur om de opdracht tot het
aankopen van de mondmaskers volgens de voorgelegde offerte te gunnen aan Think Pink.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om de nodige kredieten te voorzien in de
meerjarenplanaanpassing nr. 1.
Artikel 6
Het college verwijst volgend agendapunt bij hoogdringendheid naar de gemeenteraad van 27 april 2020:
• Aktename collegebesluit van 20 april 2020 – agendapunt 28 tot dwingende en onvoorziene uitgaven
in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de
overheidsopdracht tot aankoop van gepersonaliseerde mondmaskers voor de inwoners van
Mechelen.”

Argumentatie
De gemeenteraad dient in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur kennis te
nemen van dit collegebesluit.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit van 20 april 2020 – agendapunt 28 tot
dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal
Bestuur, voor uitvoering van de overheidsopdracht tot aankoop van gepersonaliseerde
mondmaskers voor de inwoners van Mechelen.
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