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Verslag

Agenda nr. 4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomsten voor 
leveren van softwarelicenties - deelname. Goedkeuring.

De huidige raamovereenkomst voor de aankoop en huur van softwarelicenties werd 
in 2015 door Cipal gegund aan Comparex Belgium bvba. Deze raamovereenkomst 
loopt in 2019 af en het Departement ICT heeft nood aan een nieuw contract om de 
continuïteit van onze softwarelicenties te garanderen.

Provincie Antwerpen heeft twee opportuniteiten om deel te nemen aan reeds 
gegunde raamovereenkomsten via het principe van de aankoopcentrale:

Op 25 juli 2019 heeft Cipal een nieuwe raamovereenkomst afgesloten met de firma 
Comparex Belgium bvba voor een periode van 48 maanden. Deze 
raamovereenkomst kwam tot stand na een openbare procedure met Europese 
bekendmaking. Op basis van de ervaring met het vorige contract is Comparex een 
betrouwbare partner voor de aankoop en beheer van softwarelicenties en bijgevolg 
stelt het Departement ICT voor om opnieuw in te stappen in deze 
raamovereenkomst.

Daarnaast wenst het Departement ICT in te stappen in perceel 2 (ICT software 
desktop en server) van de raamovereenkomst ICT, door de Stad Brugge op 19 
november 2018 gegund aan Realdolmen nv. Deze raamovereenkomst kwam tot 
stand na een mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese 
bekendmaking voor een periode van 4 jaar, verlengbaar met twee jaar.

Via deze raamovereenkomst kunnen de deelnemende entiteiten softwarelicenties 
aankopen en huren (abonnementen), dit voor zowel clients als servers inclusief het 
onderhoud op bestaande en nieuwe licenties. Daarnaast kan er ook het nodige 
advies verkregen worden over type en aantal licenties in functie van de vraag. Voor 
de clients gaat het o.a. over Microsoft Office producten, CAD software, Adobe 
producten, antivirus suites, … Wat betreft de serverzijde zijn dit Microsoft 
producten, VMware, …

Het departement ICT stelt voor om in beide raamcontracten in te stappen vanuit 
volgende beweegredenen:
Enerzijds is er de aanpak van prijszetting naar ons toe. Wanneer de licentie aan ons 
wordt aangeboden zal hier een “mark-up” (administratieve kost) door de 
softwarebroker op toegepast worden. Hier zie je dat in het dossier van Cipal 
gewerkt wordt met een sterk variërend percentage dat bepaald werd i.f.v. de 
softwareleverancier, terwijl bij het dossier van de stad Brugge een vast percentage 
over alle softwareleveranciers heen afgesproken is. Dus bij de keuze van aankoop 



van een licentie zal er i.f.v. de softwareleverancier gekeken moeten worden waar 
deze het best afgenomen wordt. Anderzijds is er nood aan begeleiding vanuit de 
softwarebroker bij de keuze van de juiste licentiemodellen. Deze modellen 
verschillen sterk tussen de verschillende leveranciers en hier is permanente 
opvolging en optimalisatie nodig binnen deze modellen. Dit is vooral van toepassing 
binnen het licentiemodel van Microsoft. Hier is Comparex de voorbije jaren een 
goede partner gebleken en zouden we dit willen verder zetten. Binnen de 
licentiemodellen van andere softwareleveranciers is ook deze ondersteuning nodig, 
maar deze varieert sterk van partner tot partner. Het is hier dan ook nuttig dat we 
dit bij de juiste partner kunnen leggen i.f.v. de softwareleverancier.

Er wordt dus aan de provincieraad voorgesteld om in te stappen in twee 
gelijkaardige raamovereenkomsten, omdat we door in te schrijven bij twee 
verschillende softwarebrokers de markt ten volle kunnen laten spelen, zowel qua 
prijs als qua dienstverlening.

De deelname aan deze raamovereenkomsten is voor 48 maanden met een totale 
raming van 5.550.000 EUR incl. btw. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Microsoft: 3.950.000 EUR.
- Andere licenties: 1.600.000 EUR (VMware, Citrix, Autocad, …).

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 deelname aan de 
raamovereenkomst van Cipal dv met Comparex Belgium bvba voor de aankoop van 
softwarelicenties (desktop en server) goed voor een periode van 48 maanden en 
een maximale kostenraming van 5.550.000 EUR incl. btw.

Artikel 2:
De provincieraad keurt het bestek, de gunningswijze en deelname aan de 
raamovereenkomst van de Stad Brugge met Realdolmen nv voor de aankoop van 
softwarelicenties (desktop en server) goed voor een periode van 48 maanden en 
een maximale kostenraming van 5.550.000 EUR incl. btw.

BIJLAGEN

- Bestek en beslissing Cipal
- Bestek en beslissing stad Brugge




	-	Bestek en beslissing stad Brugge

