NOTA

Stappenplan raamovereenkomst
Provinciale Fietsbarometer: opdrachtencentrale voor
het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van
verkeersonderzoek
0. Algemene informatie over de raamovereenkomst
Op 1 april 2021 besliste de deputatie een opdracht voor ‘Provinciale Fietsbarometer:
aankoopcentrale voor het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en het uitvoeren van verkeersonderzoek gedurende een periode van 4 jaar’ in de
markt te zetten via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, en keurde de deputatie
de plaatsingswijze en de selectieleidraad voor deze opdracht goed.
De provincieraad keurde op 22 april 2021 het plaatsen van de opdracht, de plaatsingswijze en
de selectieleidraad goed.
Op 6 mei 2021 keurde de deputatie het bestek voor deze opdracht goed.
De provincieraad keurde op 27 mei 2021 het bestek goed.
De provincie Antwerpen is de aanbestedende overheid en treedt op als aankoopcentrale voor
alle lokale en provinciale besturen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 de gemeenten, de steden en de districten;
 de politiezones;
 de hulpverleningszones;
 de provincies;
 de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder
winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de
stemmen in één van de beheersorganen heeft;
 de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De provincie Antwerpen treedt ook op als aankoopcentrale voor al de diensten die
overeenkomstig art. 219 §1 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S., 29 december
2005, err., B.S., 5 december 2008) door de provincies worden opgericht in de vorm van
provinciale extern verzelfstandigde agentschappen.
De provincie Antwerpen treedt eveneens op als aankoopcentrale voor die rechtspersonen die
overeenkomstig de criteria vooropgesteld in art. 219 §3 van vermeld Provinciedecreet vermoed
worden met welbepaalde taken van provinciaal belang belast te zijn.
De provincie Antwerpen treedt op voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams
Gewest:
 alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse/Brusselse administratie vallen doch een van het Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben



(Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden), en de eigen vermogens;
De verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van
de stemmen in één van de beheersorganen heeft.

Ten slotte treedt de provincie Antwerpen ook op als aankoopcentrale voor de diensten en
instellingen die in de looptijd van de plaatsingsprocedure of van de raamovereenkomst worden
overgedragen aan een andere overheid.
De provincie Antwerpen en elk van de bovengenoemde entiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor
de bestelling, opvolging van de uitvoering en betaling van haar deelopdracht(en).
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 48 maanden, te rekenen vanaf de datum bij de
sluiting namelijk 1 mei 2022.
De deputatie gunde de opdracht in volgorde aan:
 Perceel fietsers tellen:
1. Signco bv, ondernemingsnummer 0864533581, Jozef De Blockstraat 74, 2830
Willebroek
2. Cycle Data bv, nummer KVK 69575525, Landauer 5, 3897 AB Zeewolde, Nederland
3. Krycer bv, ondernemingsnummer 0468669851, Brusselstraat 120 A, 1740 Ternat.
 Perceel verkeersonderzoek van alle vervoersmodi:
1. Geo Square nv, ondernemingsnummer 0863846267, Prins Boudewijnlaan 41,
2650 Edegem
2. Signco bv, ondernemingsnummer 0864533581, Jozef De Blockstraat 74, 2830
Willebroek
3. Dufec bv, nummer KVK 18030418, Poststraat 66, 5038 DH Tilburg, Nederland.
 Perceel sensibiliserende systemen voor verkeersveiligheid:
1. Krycer bv, ondernemingsnummer 0468669851, Brusselstraat 120 A, 1740 Ternat
2. Signco bv, ondernemingsnummer 0864533581, Jozef De Blockstraat 74, 2830
Willebroek.
 Perceel waarschuwingssystemen voor verkeersveiligheid:
1. Krycer bv, ondernemingsnummer 0468669851, Brusselstraat 120 A, 1740 Ternat
2. Signco bv, ondernemingsnummer 0864533581, Jozef De Blockstraat 74, 2830
Willebroek.
 Perceel observatiesystemen voor verkeersveiligheid:
1. Nationwide data collection bv, nummer KVK 66038413, Herfordstraat 16, 7418 EX
Deventer, Nederland
2. Signco bv, ondernemingsnummer 0864533581, Jozef De Blockstraat 74, 2830
Willebroek
3. Mobycon bv, nummer KVK 27195561, Hooikade 13, 2627 AB Delft, Nederland.
 Perceel voetgangers tellen:
1. Signco bv, ondernemingsnummer 0864533581, Jozef De Blockstraat 74, 2830
Willebroek
2. Krycer bv, ondernemingsnummer 0468669851, Brusselstraat 120 A, 1740 Ternat
3. Geo Square nv, ondernemingsnummer 0863846267, Prins Boudewijnlaan 41,
2650 Edegem.
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Pas op het moment van de toewijzing van een concrete bestelling (deelopdracht) ontstaat een
financiële verbintenis voor de bestellende entiteit.

1. Neem contact op met onze Dienst Mobiliteit
Neem contact op met onze Dienst Mobiliteit via mobiliteit@provincieantwerpen.be. Geef hierbij
mee tot welke percelen je wenst toe te treden. Voor een overzicht van de aangeboden inhoud
van alle percelen kan u terecht op https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/gemeenten-in-beweging/data-en-analyse/raamcontracten-mobiliteit/raamcontract-verkeers-en-veiligheidsonderzoek.html.
Daarop sturen wij jou de volgende documenten:
 het bestek
 een modelbeslissing Toetreding
 per perceel dat je aangaf:
o het deputatiebesluit van de gunning
o het gunningsverslag
o de sluitingsbrieven aan de opdrachthouders

2. Toetreding tot de raamovereenkomst
Naar gelang de delegatiebevoegdheden binnen jouw organisatie lok je een collegebesluit, gemeenteraadsbesluit of besluit van de raad van bestuur uit voor de toetreding tot de raamovereenkomst via de aankoopcentrale.
Hiervoor is een modelbeslissing beschikbaar.
Het is belangrijk in deze beslissing aan te duiden tot welke percelen van de raamovereenkomst
je wenst toe te treden.
Indien je achteraf nog tot andere percelen wenst toe te treden is hiervoor een nieuw toetredingsbesluit nodig.
Je voegt de volgende documenten als bijlage aan het besluit toe, steeds voor alle percelen tot
waartoe je toetreedt:
 het bestek
 het deputatiebesluit van de gunning
 het gunningsverslag
 de sluitingsbrieven aan de opdrachthouders
De goedgekeurde beslissing stuur je naar onze dienst terug (mobiliteit@provincieantwerpen.be),
waarop wij je ook de offertes van de gegunde opdrachthouders kunnen bezorgen, voor elk perceel waartoe je toetreedt.

3. Bestelopdracht binnen de raamovereenkomst
Een beschrijving van een specifieke bestelopdracht is gelijk aan de inhoud van het technisch luik
binnen een klassieke overheidsopdracht. Je beschrijft gedetailleerd en volledig welke dienstverlening je wil afroepen op de raamovereenkomst.
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Alle voorwaarden in het bestek van de raamovereenkomst zijn op elke bestelopdracht van toepassing. De opdrachthouder is gehouden aan de prijzen in zijn offerte voor de dienstverlening
die gegund werd in de raamovereenkomst. Voor bijkomende dienstverleningen specifiek verbonden aan een bepaalde bestelopdracht dient er nog een prijs geven te worden binnen de offerte
die de aangeschreven inschrijver (cascade) of inschrijvers (minicompetitie) zullen opmaken. Indien deze specifieke dienstverlening een substantieel onderdeel is van de bestelopdracht, raadt
de provincie Antwerpen aan de toewijzing via minicompetitie te doen.
Bepaal in je prijsvraag voor de bestelopdracht steeds hoe lang de opdrachthouder gebonden is
aan zijn offerte.
Bepaal de eventuele borg voor de bestelopdracht conform de bepalingen in de raamovereenkomst.
Bestellingen kunnen geplaatst en toegewezen worden via een cascadesysteem of via een minicompetitie.
Bij toewijzing via:
 cascade dient de volgorde van de opdrachthouders gerespecteerd te worden. Na toewijzing van een opdracht wordt deze opdrachtnemer standaard de ontvanger van nieuwe
bestellingen tenzij de bestellende entiteit hiervan wenst af te wijken. (pg 7 bestek ‘toewijzing’)
 Minicompetitie: bepaal de gunningscriteria voor de gunning van de bestelling, bijvoorbeeld:
o Alleen op prijs (de kwalitatieve beoordeling gebeurde al voor de gunning van het
raamcontract aan de opdrachthouder)
o Op prijs en kwaliteit: omschrijf hoe je de kwaliteit zal beoordelen en op hoeveel
punten (de gunningscriteria in het bestek van de raamovereenkomst kunnen als
inspiratie dienen)

4. Meldingsplicht
Breng de provincie Antwerpen steeds op de hoogte wanneer je een bestelopdracht gegund hebt.
Geef door aan welke partij je gegund hebt, welke bestelling je geplaatst hebt, welke manier van
toewijzing je gehanteerd hebt, welke raming de bestelopdracht heeft en de datum van toewijzing. Opgelet deze melding is verplicht te sturen aan mobiliteit@provincieantwerpen.be binnen de maand na de toewijzing van de opdracht.
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