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Instemming met de verlenging van de
licentieovereenkomsten voor de PeopleSoftmodules DMCO.
Goedkeuring.

Op 13 april 2006 besliste de deputatie om met project Vehspa een
informaticasysteem te creëren waarbij alle HRM processen geïntegreerd zouden
worden in één databank. Hiervoor werden PeopleSoftlicenties bij Oracle Belgium
BVBA aangekocht en werd er een licentieovereenkomst nr. 2.438.796 afgesloten.
Naast de éénmalige aanschafkost moet het bestuur een jaarlijkse licentiekost
betalen. Bij het afsluiten van het oorspronkelijke contract met Oracle in 2006 werd
overeengekomen om er voorlopig vanuit te gaan dat er 1400 personen zouden
werden beheerd. Wanneer het systeem in gebruik werd genomen, zou Oracle een
controle uitvoeren om na te gaan hoeveel personen er werkelijk beheerd werden.
Het bestuur verkreeg de toezegging dat – indien er bijkomende licenties zouden
bijgekocht worden – dezelfde korting als in 2006 zou gegeven worden (60 %).
In zitting van 26 februari 2009 stemde de deputatie , na voormelde controle van
Oracle, in met de uitbreiding van de licenties + de aankoop van 9 licenties UPK
(deze worden gebruikt om handleidingen en een dynamische helpfunctie te maken).
Hiervoor werd een bijkomende licentieovereenkomst nr. 3.385.225 afgesloten.
Deze licentieovereenkomsten werden jaarlijks verlengd. Uw raad besliste op 27
oktober 2016 voor het laatst om beide licentieovereenkomsten te verlengen tot
eind 2018.
DMCO is op dit moment bezig om haar totale HR ICT- infrastructuur te herbekijken
en opnieuw aan te besteden. Op dit moment is de nieuwe loonmotor en de nieuwe
prikklok heraanbesteed en succesvol geïmplementeerd. Heden wordt het nodige
gedaan om de Human Resources databank te vernieuwen.
De licenties van de bestaande databank dient dus verlengd te worden. Vermits de
waarde van deze opdracht met zijn verlengingen ondertussen 500.000 EUR
overschrijden, is het de bevoegdheid van de raad om te beslissen over deze
verlengingen.
Vermits de licenties voor Oracleproducten maar door één maatschappij geleverd
worden, hoeft er geen mededinging gebeuren met meerdere kandidaten (Artikel 42
§1, 1° d van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten).

Uw raad gelieve in te stemmen met een verlenging van de bestaande
licentieovereenkomsten met Oracle (nr. 2.438.796 en nr. 3.385.225 ) voor de
PeopleSoftmodules van het HR informaticasysteem van DMCO met één jaar voor
een geschatte kost in 2019 van 97.000 EUR inclusief BTW.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019.
De provincieraad van Antwerpen,
Overwegende dat het bestuur voor de PeopleSoftmodules van het HR-informaticasysteem van DMCO twee licentieovereenkomsten heeft afgesloten met Oracle
(nr.2.438.796 en nr. 3.385.225); dat deze jaarlijks stilzwijgend verlengbaar zijn;
Overwegende dat uw raad op 27 oktober 2016 voor het laatst instemde om deze
licenties te verlengen tot eind 2018; dat bijgevolg een nieuwe formele beslissing tot
verlenging noodzakelijk is;
Overwegende dat dit een bevoegdheid is van uw raad;
Overwegende dat DMCO haar totale HR IT-infrastructuur aan het heraanbesteden
is; dat dit al gebeurd is voor de loonmotor en de prikklok; dat heden de HRdatabank aan de beurt is; dat bijgevolg de licenties van deze databank met een
jaar verlengd dienen te worden;
Overwegende dat deze PeopleSoftovereenkomsten enkel maar door Oracle Belgium
BVBA geleverd kunnen worden; dat bijgevolg voor de verlenging geen mededinging
met meerdere kandidaten mogelijk is zodat enkel Oracle gecontacteerd moet
worden (Artikel 42 §1, 1° d van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten);
Overwegende dat de kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning;
Op voorstel van deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Beslist wordt om de licentieovereenkomsten nr. 2.438.796 en nr. 3.385.225 met
Oracle BVBA Belgium Medialaan 50, 1800 Vilvoorde (de PeopleSoft-licenties van de
HR-databank van DMCO) met een jaar te verlengen met een geschatte kostprijs in
2019 van 97.000 EUR.
XXXX/61300000/13/0112/Overige diensten en diverse leveringen/Personeelsdienst
en vorming.

