
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 maart 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. Deelname aan raamovereenkomst 
reproductiemateriaal van de provincie Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring.

De huidige raamovereenkomst voor levering en onderhoud van multifunctionals en 
printers loopt in september 2017 ten einde. In voorbereiding van een nieuwe 
raamovereenkomst verdiepte het departement ICT (DICT) zich in 2016 in deze 
markt via een gepubliceerde marktbevraging (RFI).

Vanuit de RFI zijn de noden en verwachting van Provincie Antwerpen duidelijker 
geformuleerd en afgestemd op wat de markt aanbiedt. Er is ook geconcludeerd dat 
een huurformule de voorkeur heeft boven een koopformule omwille van de 
flexibiliteit.

Provincie Antwerpen heeft volgende behoeftes: hardware (multifunctionals, 
printers), onderhoud en ondersteuning op deze hardware, beheers software en 
rapporteringssystemen, ondersteuning op deze software en vaste klikprijzen (vaste 
kosten per afdruk).

De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2016 een raamovereenkomst afgesloten met 
de firma Ricoh Belgium, waarbij het optreedt als een opdrachtencentrale voor de 
andere Vlaamse provincies. DICT stelt voor om hierbij aan te sluiten aangezien 
deze raamovereenkomst voor 100% tegemoet komt aan de noden en 
verwachtingen van Provincie Antwerpen.

Deze raamovereenkomst kwam tot stand na een overheidsopdracht via een 
onderhandelingsprocedure met (Europese) bekendmaking. Het bestek werd door de 
provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd op 27 oktober 2015. 
In dit bestek werden volgende gunningscriteria opgenomen: prijs (50%), kwaliteit 
van het aanbod (40%) en duurzaamheid en milieu (10%).

Er werden vier offertes ontvangen, waarbij Ricoh Belgium de meest voordelige 
regelmatige offerte indiende waardoor ze de opdracht toegewezen kregen in 
deputatiezitting van 9 juni 2016. Uit het gunningsverslag blijkt dat Ricoh de 
hoogste score krijgt op de criteria ‘Prijs’ en ‘Duurzaamheid en Milieu’.

Op basis van een vergelijking met het huidige contract verwachten wij enkele 
besparingen, o.a. een vermindering van de kost van 27% voor huur van de 
toestellen en een 40% lagere kost voor afdruk- en servicekosten.

Andere voordelen zijn enerzijds het feit dat de reeds bestaande software 
componenten verder gebruikt worden, wat een besparing op de licenties en de 



implementatiekost betekent, en anderzijds de minimale wijzigingen voor de 
medewerkers van Provincie Antwerpen.

Het verschil met ons huidig contract is dat in het verleden alle apparaten werden 
aangekocht door DICT terwijl het nieuwe contract een huurcontract is met een 
looptijd van 5 jaar.

Uitgaande van een vervanging met minimale optimalisaties worden de uitgaven 
voor het departement ICT binnen het nieuwe contract geraamd op 2.075.000 EUR 
over 5 jaar.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 9 juni 
2016 waarbij de raamovereenkomst voor multifunctionals wordt gegund aan de 
firma Ricoh Belgium;

Gelet op het bestek en artikel 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, 
waardoor instappen op dit contract conform de wetgeving overheidsopdrachten is;

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 Provincie Antwerpen nood heeft aan een nieuw contract voor 
reproductiemateriaal;

Overwegende dat instappen op de raamovereenkomst duidelijk te verkiezen is 
boven zelf een opdracht plaatsen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het bestek, de gunningswijze en de instap in de 
raamovereenkomst voor reproductiemateriaal van de provincie Vlaams-Brabant 
goed, met een kostenraming van  2.075.000 EUR excl. btw over een periode van 5 
jaar.
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