Besluiten van de raad van bestuur van het AGB van 28 februari 2019

1.

Bepalen van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten 2019

Bij de toepassing van het gemeentedecreet kon de raad van bestuur enkel bevoegdheden
toevertrouwen aan het directiecomité door het nominatief inschrijven van overheidsopdrachten
in het budget.
In het nieuwe decreet over het lokaal bestuur wordt die bevoegdheidsverdelende rol van de
beleidsrapporten niet hernomen en is er dus een afzonderlijk besluit vereist voor de
bevoegdheidsdelegatie.
De raad van bestuur delegeert de bevoegdheden tot het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het gunnen van overheidsopdrachten, voorzien in
het budget 2019, aan het directiecomité.
2. Vaststellen lastvoorwaarden en
'onderhoudscontract ventilatie SOCK"
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De diensten van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) schreven een overheidsopdracht uit
voor het onderhoud en - indien nodig - het herstel van de ventilatiegroepen in het SOCK in
Kaprijke. De opdracht geldt voor een duur van vier jaar, waarbij minimaal één keer per jaar een
jaarlijks onderhoud vereist is.
De opdrachtnemer engageert zich voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden bij elke
ventilatiegroep:
- vervangen filters;
- nazicht aandrijfriemen (bij slijtage vervangen);
- reinigen ventilatoren;
- visuele controle van de registers.
In deze opdracht zijn ook de volgende werken inbegrepen: afregelen en nazicht installatie,
luchtmetingen uitvoeren op de luchtventielen, werkingspunt van de ventilatoren herbepalen,
instellen van de ventilatoren, reinigen van de vervuilde ventilatiekanalen na het uitvoeren van
een kanaalinspectie (enkel de vervuilde delen).
De kost van deze opdracht wordt geraamd op 16 528,92 euro voor vier jaar.
De raad van bestuur keurt het voorliggende bestek voor deze opdracht goed. De opdracht
wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

3. Goedkeuring van de toetreding tot de opdrachtencentrale van de Federale Overheid voor
de opdracht “Fedict – e-payment raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een
beveiligd betaalplatform”
Om te voldoen aan de wensen van de burgers om online aankopen, reservaties en betalingen
te kunnen doen, moet het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beroep doen op een
gespecialiseerde service provider.
Het AGB kan toetreden tot de raamovereenkomst van de Federale overheid - Fedict (FOD
BOSA) voor het beschikbaar stellen van een beveiligd betaalplatform en de financiële
verwerking door een provider.
Fedict schreef hiervoor een overheidsopdracht uit. Deze opdracht omvat twee onderdelen:
1) de betalingspagina, het onderliggende betalingsplatform en een backoffice tool;
2) het contract met de provider om de betaalopdrachten te kunnen verwerken (aanvaarden
en doorstorten van betalingen).
Fedict treedt hierbij op als aankoopcentrale.
Voor de periode van 11 december 2016 tot en met 31 december 2020 is deze opdracht
ondertussen toegekend aan Worldline.
De raad van bestuur treedt toe tot de raamovereenkomst en keurt de gebruikersovereenkomst
met Fedict (FOD BOAS) goed.
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