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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 6/2 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Verhoging deelname aan de 
overheidsopdracht geplaatst door Cipal DV voor de 
raamovereenkomst voor aankoop van software licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma's. Goedkeuring.

In vergadering van de Provincieraad van 25 juni 2015 werd het bestek, de wijze 
van gunnen en de deelname aan de raamovereenkomst voor de aankoop van 
software licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's 
die door de DV Cipal te Geel als opdrachtencentrale geplaatst werd, goedgekeurd. 
Dit voor een periode van 48 maanden en een kostenraming van 4.000.000 EUR 
inclusief btw. Deze deelname werd door de deputatie goedgekeurd in de zitting van 
1 oktober 2015 aan de firma Comparex Software bvba, Bureau & Design Center, 
Esplanade Heysel, 1020 Brussel voor de periode van 48 maanden.

De voorbije jaren is gebleken dat het raamcontract voor een heel aantal software 
licenties kan gebruikt worden. Dit ook om onze eigen contracten af te toetsen en in 
concurrentie te stellen, bijvoorbeeld VMware licenties.

In 2017 heeft de organisatie ook veelvuldig van dit contract gebruik gemaakt 
waardoor het toegekende budget aan het contract uitgeput is. Een voorbeeld 
hiervan is de aankoop van adobe CC.

DICT gebruikt het contract zoals hierboven vermeld om een goede prijs te bekomen 
van haar licenties, maar vooral om de provinciale Microsoft licenties aan te kopen. 
In het najaar van 2018 staat de vernieuwing van deze licenties gepland en die 
worden op dit contract aangekocht.

De omvang van de verhoging kan dus als volgt opgesplitst worden:
 Microsoft: 910.000 EUR/jaar
 Andere licenties: 200.000 EUR/jaar (VMware, Trend micro, adobe cc, …).

De raamovereenkomst voorziet geen exclusiviteit zodat, indien gewenst, in 
bepaalde omstandigheden alsnog een specifieke opdracht kan opgestart worden.

Om deze reden wil het departement ICT de deelname aan het raamcontract 
verhogen. Het departement ICT stelt voor de deelname aan dit raamcontract te 
verhogen met een raming van 2.220.000 EUR inclusief btw. Deze verhoging leidt 
niet tot bijkomende netto-uitgaven.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 22 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op 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 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Overwegende een verhoging van de raming wenselijk is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de verhoging van het raamcontract met Comparex Software 
bvba, Bureau & Design Center met een kostenraming van 2.220.000 EUR goed voor 
de periode tot 30 september 2019.


