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FINANCIËN. Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale CIPAL DV binnen
de raamovereenkomst CSMRTIOH20, gegund aan de tijdelijke maatschap
Smartville, met het oog op de aankoop van een financieel
rapporteringsinstrument.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 25 mei 2021 – agendapunt 23: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Om tegemoet te komen aan de decretale eis tot rapportering is het noodzakelijk een
f inancieel rapporteringsinstrument aan te schaffen dat vertrekt van de gegevens
beschikbaar in het boekhoudsysteem Mercurius van Cipal, in gebruik bij de f inanciële dienst
van Stad Mechelen.
• CSAnalytics Financiën is een BBC-2020 conf orme oplossing, een inf ormatieportaal bovenop
Mercurius en CS Collect die de gewenste rapportering en beleidsinf ormatie makke lijk en
toegankelijk kan aanleveren.
• CSAnalytics Financiën en het onderliggende platform worden aangeboden via de
raamovereenkomst CSMRTIOH20, gegund aan Smartville. Cipal DV treedt in dit
raamcontract op als aankoopcentrale.
• Smartville is een tijdelijke maatschap (voorheen Tijdelijke Handelsvennootschap) die een
samenwerking vormt tussen Cresent NV, Cipal Schaubroeck NV, The Studio NV en Cegeka
NV.
• Stad Mechelen wenst gebruik te maken van de mogelijkheid producten af te nemen en toe
te treden tot de aankoopcentrale om volgende redenen:
- De in de aankoopcentrale voorziene producten voldoen aan de behoeften van de stad.
- Stad Mechelen moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent.
- Stad Mechelen is niet verplicht tot af name van diensten.
• Gezien vandaag reeds geweten is dat stad Mechelen op een later tijdstip de intentie heef t
om CSAnalytics te verrijken met externe gegevensbronnen, werd nagegaan of dit kan
binnen de constructie van het raamcontract.
Zowel Smartville als de juridische dienst bevestigen dat latere ontwikkelingen en maatwerk
eveneens via het raamcontract kunnen aangeboden worden tegen de uurlonen volgens
prijslijst raamcontract.
Ontwikkelingen die uitmonden in een nieuw ‘product’ kunnen leiden tot compensaties voor

de rechten van ‘Intellectueel Eigendom’ die de eerste klant hierop bezit. Dit is onderwerp
van een af te spreken akkoord.
Juridische grond
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de inf ormatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2
die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen
• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, 10°
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.
Financiële gevolgen
Toetreden tot het raamcontract heeft op zich geen f inanciële gevolgen. Het is pas bij de
ef fectieve afname dat er f inanciële gevolgen zijn.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de toetreding goed tot de aankoopcentrale CIPAL DV binnen de
raamovereenkomst CSMRTIOH20, gegund aan de tijdelijke maatschap Smartville, met het oog
op de aankoop van een f inancieel rapporteringsinstrument.
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