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Motivering
Aanleiding en context
Door de werkgroep kinderarmoede werden er een aantal voorstellen weerhouden om de spreekkamers
en wachtzalen kindvriendelijker in te richten. Het directiecomité gaf gunstig advies om het thema
wandspeelgoed verder uit te werken en te testen binnen de sociale centra van cluster noordrand,
aangevuld met centra die in de nabije toekomst verhuizen of bezig zijn met een verbouwing.
Bij een gunstige evaluatie van deze test, kan er een verdere uitrol gebeuren naar de andere sociale
centra.
Bedoeling van het wandspeelgoed is drieledig:
- Kinderen een bezigheid geven tijdens hun bezoek aan het sociaal centrum, dit zowel in de wachtzaal
als in de spreekkamer. We merken momenteel dat ouders niet altijd evenveel aandacht aan hun kinderen
besteden tijdens het wachten en dat kinderen zich vlug gaan vervelen.
- Gesprekken met maatschappelijk werkers worden dikwijls onderbroken of verstoord doordat de
kinderen aandacht vragen. Door de spreekkamers te voorzien van wandspeelgoed, hopen we dat het
gesprek tussen MW en klant rustiger kan verlopen.
- We willen graag ook voorzien in educatief speelgoed; voor de allerkleinsten om hun motorische
vaardigheden te oefenen, voor de grotere kinderen denken we eventueel aan speelgoed dat ze niet
kennen van thuis uit.
Het departement "Maatschappelijke Integratie & Ontplooiing" wenst daarom over te gaan tot de
aankoop van wandspeelgoed voor de sociale centra.
De gemeenschappelijke aankoopcentrale stelt voor om voor deze aankoop "onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking" GAC/2015/3060" uit te schrijven.
Juridische grond
In toepassing van artikel 26§1, 1° a) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten,
zal deze opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omdat de goed
te keuren uitgave niet hoger is dan bij het artikel 105,2° van Koninklijk Besluit van 15 juli 2011
vastgelegd bedrag van 85.000 EUR (zonder belasting op de toegevoegde waarde).
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In toepassing van artikel 26, §1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten,
geschiedt de overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wanneer de
aanbestedende overheid, indien mogelijk, meerdere leveranciers van haar keuze raadpleegt en over de
voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen.
In toepassing van artikel 107 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de
overheidsopdrachten wordt de opdracht gegund, hetzij aan de inschrijver die de laagste offerte heeft
ingediend, hetzij aan de inschrijver die de offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is
vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid.
VASTE EN VOORWAARDELIJKE GEDEELTEN
In toepassing van artikel 37 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, kan de
aanbestedende overheid – wanneer ze de noodzaak daartoe aantoont – een opdracht plaatsen die één of
meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Hoewel de sluiting van de
opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door
de vaste gedeelten. De uitvoering van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van een beslissing
van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de
opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten.
Argumentatie
De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige
offerte heeft ingediend, rekening houdend met volgende gunningscriteria:
Prijs: 50 punten;
Kwaliteit: 40 punten;
Plan van aanpak: 10 punten.
Financiële gevolgen
Ja

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent de goedkeuring aan het bestek GAC/2015/3060 voor de
"Levering van wandspeelgoed voor sociale centra" en de goedkeuring dat hiervoor een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt uitgeschreven..
Artikel 2
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement
Departement
Maatschappelijke
INtegratie &
Ontplooiing

Actie
Goedkeuring bestek GAC/2015/3060 voor de "Levering van
wandspeelgoed voor sociale centra" en goedkeuring dat hiervoor een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt uitgeschreven.

Timing

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
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Aantal kopieën
1
1
1

Aan wie
Bart Van Tichelen
Nancy Brands
Linda Coumans

Verwachte actie
Opvolging
Opvolging
Opvolging

Artikel 3
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten
Afh van hoeveelheid
Subsidies
Bedrag:
Wie keert subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer

Bedrag opbrengsten
/
/
/
4007 MI
6004000000 In kost geboekt roerend patrimonium
407xxxxxxx KPL SC
/

(voor investeringen):
Budget
Is voorzien in budget:
ja, er is investeringsbudget voorzien voor kleine aankopen
Budgetpositie:
6004 In kost geboekt roerend patrimonium
Budgetplaats:
407xxxxxx BPL SC
Budgetbedrag:
/
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Visumdienst
Paragraaf:
/
Uitvoerder order
Naam:
/

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:3060_2015_04_07_GAC - Bestek_leveringen.pdf
2. Bijlage bij dit besluit:3060_Inventaris.xls
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