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FACILITY. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-836 inzake de
opdracht 'Digitaal beheersplatform voor stockbeheer voor een looptijd van 10
jaar'.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De dienst Stockbeheer en Economaat wenst zich verder te prof essionaliseren. Op basis
hiervan is stad Mechelen op zoek naar een digitale tool voor het beheren, monitoren en
rapporteren van het voorraadbeheer.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 43: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• In het kader van de opdracht “Digitaal beheersplatform voor stockbeheer voor een looptijd
van 10 jaar” werd een bestek met nr. 2021-OO-ICT-836 opgesteld door Facilitaire
Ondersteuning in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten/aankoopbeheer.
• Het bestek wordt voorgelegd.
• Gunningscriteria:
- 1: Prijs: 50 punten
- 2: Functionele vereisten en ICT specif icaties, SLA en Plan van aanpak: 40 punten
- 3: Inf ormatieveiligheid en (open) data: 5 punten
- 4: Duurzaamheid: 5 punten
• De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 107.438,02 excl. btw of € 130.000,00
incl. 21% btw.
• Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
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 artikel 41, §1, 1° (het
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet).
• 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.

Financiële gevolgen
Budgetopgave (budget wordt voorzien in aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4)
Beschikbaar
Jaar
ARK
MJP
Toelichting opgave
Budget na vastlegging
2021 2110000 MJP007893 Digitaliseren voorraadbeheer
130.394,00
130.394,00

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de wijze van gunnen vast volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek
2021-OO-ICT-836 inzake de opdracht “Digitaal beheersplatform voor stockbeheer voor een
looptijd van 10 jaar” met als gunningscriteria:
• 1: Prijs: 50 punten
• 2: Functionele vereisten en ICT specif icaties, SLA en Plan van aanpak: 40 punten
• 3: Inf ormatieveiligheid en (open) data: 5 punten
• 4: Duurzaamheid: 5 punten
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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