
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 februari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 6/1 Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° 
van het provinciedecreet. Raamovereenkomst provider 
service contract voor telecommunicatie. Plaatsen van de 
opdracht, gunningswijze en selectieleidraad. Goedkeuring.

Het Departement Informatie- en Communicatie Technologie (DICT) van de 
provincie Antwerpen staat in voor de implementatie en ondersteuning van de IT 
omgeving. Het departement wordt hierbij op dit moment ondersteund door een 
externe partij waarmee een raamovereenkomst bestaat voor de 
telecommunicatieomgeving. Deze raamovereenkomst loopt ten einde op het einde 
van 2017 en bijgevolg dient een nieuwe opdracht in de markt geplaatst te worden.

De opdracht zal opgedeeld worden 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 

(functioneren autonoom zonder lokale stroom).

DICT stelt voor deze opdracht te plaatsen via een onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking, gelet op artikel 26 §2 3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende 
de overheidsopdrachten. De keuze voor deze gunningswijze wordt gemotiveerd 
omdat het gaat om een complexe opdracht in een snel evoluerende technische 
omgeving. Om de noden van de provincie optimaal te kunnen koppelen met de 
mogelijkheden in de markt is een overleg met de inschrijvers noodzakelijk.

Omdat continuïteit van de dienstverlening op vlak van telecommunicatie uiterst 
belangrijk is en de overname van de bestaande apparatuur door een nieuwe 
provider niet haalbaar is, wordt er gekozen voor een voldoende lange looptijd van 
de opdracht: 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 maximale looptijd van de opdracht bedraagt dus 6 jaar.

De aanbestedende overheid selecteert maximum 5 kandidaten per perceel op basis 
van de selectiecriteria die zijn opgenomen in de selectieleidraad. Voor deelname 
aan één of meerdere percelen dient de jaaromzet van de kandidaat over de laatste 
3 boekjaren gemiddeld minstens 10 miljoen EUR te bedragen. Per perceel dienen 
ook de nodige referenties opgegeven te worden die gelijkaardig zijn aan de grootte 
en scope van deze opdracht. De kandidaten moeten het bewijs van erkenning door 
het BIPT aantonen alsook dat ze beschikken over een eigen helpdesk. Tenslotte 
dient elke kandidaat een aantal relevante cv’s op te geven per profielniveau.



De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen 
op basis van het bestek dat momenteel nog in opmaak is. Dit bestek zal aan de 
provincieraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

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

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 februari 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 opdracht in de 
markt moet worden geplaatst;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist een overheidsopdracht in de markt te plaatsen 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. De provincieraad keurt de selectieleidraad goed.

Bijlagen digitaal beschikbaar:

- Selectieleidraad


