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BURGERZAKEN. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FIN-811 inzake
de opdracht 'Implementatie kassasysteem voor de dienst burgerzaken'.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Het kassasysteem Cassandra wordt vandaag gebruikt aan de loketten van het Huis van de
Mechelaar ter ondersteuning van de dienstverlening aan de burgers.
• Op 8 juni 2020 werd Stad Mechelen ter kennis gesteld van het f eit dat het systeem
Cassandra verouderd en technologisch achterhaald is. De ondersteuning van Cassandra
stopt def initief op 30/6/2022. Dit houdt in dat de nieuwe toepassing operationeel moet zij n
op 1/1/2022.
• Collegebeslissing 17 mei 2021 – agendapunt 63: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• In het kader van de opdracht “implementatie kassasysteem voor de dienst burgerzaken”
werd een bestek met nr. 2021-OO-FIN-811 opgesteld door ICT in samenwerking met dienst
f inanciën.
• De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 104.214,87 excl. btw of € 126.100,00
incl. 21% btw over een periode van 10 jaar.
• 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 dienste n 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
Jaar

2021

ARK

MJP

6132020

MJP003240

2021

6132020

MJP003242

2026

6132020

MJP003242

Toelichting
opgave

Huidig
Transactie
krediet

Huidig beschikbaar
krediet vóór deze
opdracht

Aangevraagd
krediet

22039,12 €

6100 €

52150 €

60.000 €

Vervanging
kassatoepassing,
éénmalige
kosten
Vervanging
kassatoepassing,
jaarlijkse kosten
over 5jaar;
2021-2025
Vervanging
kassatoepassing,
jaarlijkse kosten
over 5jaar;
2026-2030

60.000 €

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-FIN-811 inzake de opdracht ‘Implementatie kassasysteem
voor de dienst burgerzaken’.
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