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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. Opdracht voor het verzorgen 
van de catering in het nieuwe provinciehuis. Plaatsen 
opdracht, plaatsingswijze en selectieleidraad. Goedkeuring.

Situering van de opdracht

In zitting van 28 augustus 2014 heeft de deputatie de opdracht voor het verzorgen 
van de catering in het PaS gegund aan Compass Group Belgilux nv. Met de verhuis 
naar het nieuwe provinciehuis in het vooruitzicht dient een nieuwe opdracht voor de 
uitbating van het personeelsrestaurant in de markt geplaatst te worden.

Omvang en duur van de opdracht

Deze opdracht omvat het aanbieden van o.a. warme schotels, verse soep, een 
broodjesbar alsook het verzorgen van de catering in het VIP-restaurant op de 
middag. Daarnaast staat de cateraar in voor de afwas van de vuile vaat uit de 
publieke zones, het serveren en afruimen van drankbuffetten en broodjeslunches in 
de gecaterde zone en het vullen van twee vendingautomaten.

De uitbating van het congrescentrum, het aanbieden van koffie op de werkvloer, 
het schoonmaken van het verbruikersgedeelte van het restaurant, het beheer van 2 
vendingautomaten in de publieke zone en de catering in het VIP restaurant ’s 
avonds en in het weekend maken geen deel uit van deze opdracht.

De startdatum van de opdracht is in principe 16 oktober 2018. De definitieve 
startdatum valt samen met de verhuis naar het nieuwe Provinciehuis, die minimaal 
twee maanden van tevoren aan de opdrachtnemer meegedeeld wordt. De opdracht 
wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. Na het verstrijken van deze initiële 
looptijd kan de opdracht eenmaal verlengd worden met een periode van 1 jaar. De 
kostenraming van deze opdracht bedraagt 750.000 EUR incl. btw voor een periode 
van 4 jaar, of 950.000 EUR incl. btw indien de opdracht verlengd wordt tot 5 jaar.

Procedure

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen via een mededingingsprocedure 
met onderhandeling, gelet op artikel 38 §1 c) van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten: de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande 
onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de 
aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de 
daaraan verbonden risico's.



Deze plaatsingswijze is noodzakelijk omdat dit de enige manier is om de 
mogelijkheden van een cateraar en de noden van de provincie praktisch en 
financieel optimaal op elkaar af te stemmen, vooral met betrekking tot de 
personeelsinzet, uitvoeringsvoorwaarden en resultaatsverbintenissen. Enkel zo 
kunnen we komen tot een geoptimaliseerd project dat op het vlak van assortiment, 
kwaliteit en flexibiliteit beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers.

Deze plaatsingswijze houdt in dat de procedure in twee fasen verloopt: in de eerste 
fase wordt de selectieleidraad gepubliceerd, waarna de geïnteresseerde kandidaten 
een aanvraag tot deelneming kunnen indienen. Maximum 5 kandidaten zullen 
geselecteerd worden aan de hand van volgende criteria:

 Financiële en economische draagkracht
 Referenties van gelijkaardige opdrachten
 Certificaten
 Structuur van de organisatie

In de tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden om op 
basis van het bestek een offerte in te dienen. In het bestek zal aandacht gegeven 
worden aan het sociaal engagement van de inschrijvers (gunningscriterium), aan 
de promotie van de korte keten (via themaweken) en aan samenwerking met PIVA.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 38 §1 c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de van plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Overwegende dat voor de uitbating van het personeelsrestaurant in het nieuwe 
provinciehuis een dienstverlener aangesteld moet worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor de uitbating 
van het personeelsrestaurant goed en kiest als plaatsingswijze de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. De provincieraad keurt de 
voorgelegde selectieleidraad goed.


