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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet - raamovereenkomst voor 
drukwerk – plaatsen opdracht, gunningswijze en bestek. 
Goedkeuring.

De diensten en instellingen van de provincie Antwerpen bestellen elk jaar een 
aanzienlijke hoeveelheid drukwerk. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om brochures, 
flyers, affiches, plannen, boekjes en tijdschriften.

Zowel om te voldoen aan de eisen van de wetgeving overheidsopdrachten als met 
het oog op het verkrijgen van een betere service en betere prijzen lijkt het 
wenselijk om deze opdrachten te bundelen in een raamovereenkomst.

Om de logistieke stromen in het nieuwe provinciehuis en de werking van de 
postkamer te kunnen optimaliseren, wenst het departement Logistiek ook te 
beschikken over de mogelijkheid om de naverwerking (verpakken, onder omslag 
brengen, verzenden) van het drukwerk te laten uitvoeren in het kader van deze 
raamovereenkomst.

In samenwerking met de grafische dienst van DMCO heeft het departement 
Logistiek een bestek uitgewerkt voor het gunnen van een raamovereenkomst met 
meerdere deelnemers. Door de opdracht te gunnen aan een viertal drukkerijen kan 
voor de deelopdrachten rekening gehouden worden met de specialisatie van de 
drukkers met het oog op een optimale prijs/kwaliteit verhouding.

Het bundelen van de opdrachten voor drukwerk laat ook toe om duidelijker 
rekening te houden met vereisten inzake duurzaamheid.

Uit een bevraging van de diensten en instellingen is gebleken dat naast prijs 
voornamelijk kwaliteit, service, expertise en het voldoen aan de vereisten van de 
ISO 14001 norm belangrijk zijn. Bij het uitwerken van de gunningscriteria werd 
hiermee dan ook rekening gehouden:

Prijs 50%
Kwaliteit 20%
Service 15%
Duurzaamheid 15%

De prijs wordt beoordeeld aan de hand van een inventarislijst met de meest 
voorkomende vormen, formaten en aantallen van drukwerk. Ook de naverwerking 
wordt in deze lijst opgenomen. Afzonderlijke prijzen worden gevraagd voor het 
drukken met vegetale inkten, bio inkten en digitaal drukwerk.



De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van een kwaliteitshandboek en 
voorbeelden van drukwerk.

Aan de inschrijvers wordt gevraagd om een duidelijke beschrijving te geven van 
hun werkwijze voor het verwerken van bestellingen, het beoordelen en corrigeren 
van drukproeven en het leveren van diensten voor de lay-out. Ook de termijnen 
voor deze verwerking en de mogelijkheden van online communicatie zijn hierbij van 
belang.

Om het criterium duurzaamheid te kunnen beoordelen wordt aan de inschrijvers 
gevraagd om een opgave te doen van de gebruikte inkten, oplosmiddelen en 
drukpersen en een beschrijving te geven van het drukproces. Bij de beoordeling 
wordt rekening gehouden met een aantal concrete parameters en eigenschappen 
van de gebruikte producten.

Uit de rondvraag bij de diensten en bij de boekhouding blijkt dat het budget voor 
drukwerk van de rechtspersoon provincie Antwerpen in 2015 ongeveer 200.000 
euro inclusief btw bedroeg. Op deze basis wordt de kost van de opdracht over 4 
jaar op 660.000 euro exclusief btw geraamd. Omdat dit de eerste 
raamovereenkomst voor drukwerk is, wordt de deelname van de autonome 
provinciebedrijven nog redelijk beperkt ingeschat op 340.000 euro. De totale 
raming van de opdracht bedraagt bijgevolg 1.000.000 euro over een periode van 4 
jaar.

Het bestek zal aan de provincieraad voorgelegd worden in de vergadering van 23 
februari 2017.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 februari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op van artikel 26 §2  3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat de diensten en instellingen van de provincie Antwerpen op 
regelmatige basis drukwerk bestellen en dat het wenselijk is deze opdrachten te 
bundelen in een raamovereenkomst;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist een raamovereenkomst voor het  leveren van drukwerk op 
afroep gedurende een periode van 48 maanden in de markt te zetten met een 
raming van 1.000.000 euro exclusief btw.

De provincieraad kiest als wijze van gunnen van deze opdracht de open 
offerteaanvraag, en keurt het bestek  voor deze opdracht goed.

Bijlagen digitaal beschikbaar
- bestek


