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PERSONEELSBELEID. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-PERS-828 inzake
de opdracht 'Raamovereenkomst opleidingen leidinggeven, soft skills,
verbindende communicatie, persoonlijke coaching'.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 37: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• In het kader van de opdracht “raamovereenkomst opleidingen leidinggeven, soft skills,
verbindende communicatie, persoonlijke coaching” werd een bestek met nr. 2021-OOPERS-828 opgesteld door de Personeelsdienst Stad Mechelen, in samenwerking met de
dienst Overheidsopdrachten.
• Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- Perceel 1 (opleidingen leidinggeven ), raming: € 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00
incl. 21% btw;
- Perceel 2 (opleidingen sof t skills), raming: € 45.454,55 excl. btw of € 55.000,00 incl.
21% btw;
- Perceel 3 (opleidingen verbindende communicatie), raming: € 28.925,62 excl. btw of
€ 35.000,00 incl. 21% btw;
- Perceel 4 (persoonlijke coaching), raming: € 74.380,17 excl. btw of € 90.000,00 incl.
21% btw.
• De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 206.611,58 excl. btw of
€ 250.000,00 incl. 21% btw.
• Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
• Stad Mechelen treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Mechelen en Zorgbedrijf
Rivierenland bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.
• De gunningscriteria worden voorgesteld als volgt:
- Prijs: 40 punten
- Plan van aanpak: 30 punten
- Ervaring, referenties, vernieuwing: 30 punten.

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 36, en meer
bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde
aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor
aanbesteders).
• 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, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Budgetopgave
Jaar

ARK

MJP

Toelichting opgave

Huidig
Transactiekrediet

VORMINGEN
6141 MJP003
PERMANENT
020 565
AANBOD
6134 MJP004
2022
COACHING
020 412
2022

252.688,00
6.903,00

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

252.688,00

40.000,00

6.903,00

25.000,00

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-PERS-828 inzake de opdracht ‘Raamovereenkomst
opleidingen leidinggeven, sof t skills, verbindende communicatie, persoonlijke coaching’.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Stad Mechelen treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland
bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.
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