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Verslag

Agenda nr. 4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Deelname aan de 
overheidsopdracht geplaatst door de Stad Brugge voor 
leveren van PC hardware en servers en storage. 
Goedkeuring.

Het huidige raamcontract voor de aankoop van pc’s en servers werd op 7 juli 2016 
gegund aan Dell nv en loopt in 2020 af. DICT heeft nood aan een nieuw contract 
voor de aankoop van desktops, laptops, servers en storage voor de provincie.

Ter voorbereiding van een nieuwe raamovereenkomst verkende DICT de markt en 
is het raamcontract van de Stad Brugge naar voor geschoven, omdat de 
geformuleerde technische vereisten overeenstemmen met de noden van de 
Provincie Antwerpen en de procedure voldoende recent gelopen werd om 
marktconform te zijn. De Stad Brugge treedt hierbij op als aankoopcentrale voor 
alle lokale besturen in Vlaanderen.

Op 19 november 2018 heeft de Stad Brugge de gunning van de opdracht “Nieuw 
raamcontract ICT, perceel 1” aan Realdolmen nv goedgekeurd. Via deze 
raamovereenkomst kunnen de deelnemende entiteiten pc’s en laptops voor een 
Enterprise omgeving, thin-clients, monitors, printers en allerhande (kleine) 
randapparatuur voor de desktop aankopen. Het gaat o.a. over: laptops, standaard 
kantoorcomputers, computerschermen, CAD-station, tablets, (kleine) printers met 
supplies, toetsenbord met EID lezer, externe harde schijven, USB-sticks, 
computermuizen, videokaarten, geheugen en diverse randapparatuur voor de 
eindgebruiker.

De raamovereenkomst kwam tot stand na een mededingingsprocedure met 
onderhandeling met Europese publicatie. Het bestek werd door het College van 
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd op 2 juli 2018. In dit bestek werden de 
volgende gunningscriteria opgenomen: prijs (50%), techniciteit (30%) en service 
en flexibiliteit (20%).

Er werden 2 offertes ontvangen waarbij Realdolmen nv de meest voordelige 
regelmatige offerte indiende waardoor ze het raamcontract kregen voor een periode 
van vier jaar, verlengbaar met 1 jaar.

De deelname aan dit perceel van het raamcontract is voor 48 maanden met een 
raming van 1.060.000 EUR incl. btw. Deze uitgaven werden in het meerjarenplan 
voorzien.



Op 11 februari 2019 heeft de Stad Brugge de gunning van de opdracht “Nieuw 
raamcontract ICT, perceel 8, servers en storage” aan Realdolmen nv goedgekeurd. 
Via deze raamovereenkomst kunnen de deelnemende entiteiten levering, installatie 
en ondersteuning van meerdere merken servers, storage, backup en toebehoren 
aankopen. Naast het leveren van apparatuur kan ook ondersteuning in de vorm van 
consultancy afgenomen worden.

Dit perceel betreft dus het leveren, installeren en ondersteunen van meerdere 
merken servers, storage, backup (SAN, NAS, tape devices) en toebehoren (SAN 
switchen en monitoring/managementsoftware). In de (nabije) toekomst kan dit ook 
betrekking hebben op hybride opslagsystemen en uitrusting van 
datacentercomponenten.

De raamovereenkomst kwam tot stand na een mededingingsprocedure met 
onderhandeling met Europese publicatie. Het bestek werd door het College van 
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd op 30 maart 2018. In dit bestek werden 
de volgende gunningscriteria opgenomen: prijs (30%), techniciteit (20%), service 
en flexibiliteit (40%) en ondersteuning (SLA) (10%).

Er werden 3 offertes ontvangen waarbij Realdolmen nv de meest voordelige 
regelmatige offerte indiende waardoor ze het raamcontract kregen voor een periode 
van drie jaar, verlengbaar met 3 maal 3 jaar.

Het raamcontract geeft ook een goede aanvulling op de huidige ICT contracten en 
biedt een mogelijkheid om onze eigen contracten te benchmarken, en eventueel bij 
te sturen, met de huidige marktsituatie.

De deelname aan dit perceel van het raamcontract is voor 36 maanden met een 
raming van 740.000 EUR incl. btw. Deze uitgaven werden in het meerjarenplan 
voorzien.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 oktober 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 206 (hierna 
Overheidsopdrachten);

Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB Plaatsing);

Gelet op artikel 4 §2 11° van het provinciedecreet;

Overwegende dat het instappen in het raamcontract wenselijk is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt het bestek, de gunningswijze en de deelname aan het 
raamcontract van de Stad Brugge met Realdolmen nv voor de aankoop van desktop 
hardware goed voor een periode van 48 maanden en een kostenraming van 
1.060.000 EUR incl. btw.

Artikel 2:
De provincieraad keurt het bestek, de gunningswijze en de deelname aan het 
raamcontract van de Stad Brugge met Realdolmen nv voor de aankoop van servers 



en storage goed voor een periode van 36 maanden en een kostenraming van 
740.000 EUR incl. btw.

BIJLAGEN

- Bestek
- Beslissing Stad Brugge


