
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 16 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3 Aanstellen netwerkintegrator. Plaatsen van de opdracht. 
Bestek. Goedkeuring.

In vergadering van 22 oktober 2020 keurde de provincieraad het plaatsen van de 
opdracht, de gunningswijze en de selectieleidraad voor de overheidsopdracht 
netwerkintegrator goed.

Deze opdracht is verschenen in het bulletin der aanbestedingen op 23 oktober 2020 
en in het Europees publicatieblad op 28 oktober 2020. De geselecteerde kandidaten 
zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat 
hierbij ter goedkeuring aan de provincieraad wordt voorgelegd.

De opdracht heeft een initiële looptijd van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum 
vermeld bij de sluiting.
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden 
met een periode van 1 jaar.

De offertes zullen worden beoordeeld op basis van volgende gunningscriteria:

 Prijs 50% (waarvan prijs excl. publieke wifi 45% en prijs publieke wifi 5%).
 Kwaliteit 40%
 Innovatie 10%

Het gunningscriterium prijs wordt beoordeeld aan de hand van een TCO over 4 jaar 
berekend op de opgegeven geschatte aantallen.

Het gunningscriterium kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van het niveau en 
kwaliteit van de technische specificaties en voorgestelde diensten. De kwaliteit van 
de offerte wordt geëvalueerd op basis van de vergelijking tussen de voorgestelde 
oplossing en de uitgedrukte behoefte. De kwaliteitsparameters welke beoordeeld 
worden, zijn opgenomen in het bestek en aangeduid met een referentie Req.x. Elk 
requirement wordt op zichzelf geëvalueerd alsook de samenhang en de technische 
kwaliteit van het geheel.

Het gunningscriterium innovatie wordt beoordeeld aan de hand van het antwoord 
van de inschrijvers op de requirements vermeld in het bestek onder het hoofdstuk 
innovatie.

De opdracht wordt geraamd op 8.600.000 EUR incl. btw voor de rechtspersoon 
provincie Antwerpen voor een periode van 84 maanden.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 19 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 38 § 1 1° c van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016;

Overwegende dat voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de 
netwerkomgeving van de Provincie Antwerpen een nieuwe overheidsopdracht in de 
markt moet worden geplaatst;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het bestek voor de overheidsopdracht voor het aanstellen van 
een integrator voor het beheer, onderhoud en ondersteuning van de 
netwerkomgeving van de Provincie Antwerpen goed met een kostenraming van 
8.600.000 EUR incl. btw.

BIJLAGEN: zijn digitaal beschikbaar:
- Bestek + bijlagen


