
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 april 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 6/1 Provinciale Overheidsopdrachten – Raamovereenkomst 
provider service contract voor telecommunicatie – 
goedkeuring bestek.  Goedkeuring.

In vergadering van 23 februari 2017 keurde de provincieraad het plaatsen van de 
opdracht, de gunningswijze en de selectieleidraad voor de overheidsopdracht voor 
een provider service contract voor telecommunicatie goed.

Deze opdracht is verschenen in het bulletin der aanbestedingen op 24 februari 2017 
en in het Europees Publicatieblad op 1 maart 2017. De geselecteerde kandidaten 
zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat 
hierbij ter goedkeuring aan de provincieraad wordt voorgelegd.

De opdracht is opgedeeld in drie percelen:
- Perceel 1: Verbindingen voor het private WAN, vaste telefonie en mobiele 

telefonie
- Perceel 2: Lokale verbindingen voor het internet
- Perceel 3: Analoge (PSTN) verbindingen die geen netvoeding vereisen.

De aanbestedende overheid kiest de economisch voordeligste offerte per perceel op 
basis van volgende gunningscriteria:

- Perceel 1: Prijs (50 %), kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (30 %) 
en technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossing (20 %)

- Perceel 2: Prijs (60 %), kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (20 %) 
en technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossing (20 %)

- Perceel 3: Prijs (50 %), kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (25 %) 
en technische kwaliteiten van de voorgestelde oplossing (25 %)

Voor percelen 1 en 3 wordt de prijsvergelijking gemaakt via een TCO berekening 
over een periode van 6 jaar.
Perceel 2 wordt gegund aan de 3 inschrijvers met de meest voordelige regelmatige 
offerte en is dus een multilaterale raamovereenkomst. De deelopdrachten (meestal 
sites) zullen telkens via een minicompetitie gegund worden.

Deze raamovereenkomst heeft een initiële vaste looptijd van 4 jaar om de 
opdrachtnemer de kans te geven om zijn opstartinspanningen af te schrijven en 2 
mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar om de provincie toch de nodige 
continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. De Provincie Antwerpen kan eveneens 
een beroep doen op de dienstverlening van de opdrachtnemer tot 12 maanden na 
afloop van de initiële raamovereenkomst, en dit aan de bestaande contractuele 
voorwaarden en maandelijks opzegbaar indien de overgang naar een nieuw 
contract vertraging zou oplopen.



De opdracht wordt geraamd op 1 miljoen EUR incl. btw per jaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 26 §2 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;

Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren van 15 juli 2011;

Gelet op artikel 4 §2 11° van het provinciedecreet;

Overwegende dat voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de 
telecommunicatieomgeving van de Provincie Antwerpen een nieuwe 
overheidsopdracht in de markt moet worden geplaatst;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het bestek voor een provider service contract voor het 
beheer, onderhoud en ondersteuning van de telecommunicatie-omgeving van de 
Provincie Antwerpen met een kostenraming van één miljoen EUR incl. btw per jaar 
goed.

Bijlagen digitaal beschikbaar:

- Bestek + bijlagen


