Zoneraad
dinsdag, 17 december 2019
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.

Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 26 november 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.

Goedkeuring gunning opdracht - Hardware Server - ZMW 2019-008 - perceel 1

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 22 oktober 2019 om het bestek “Aankoop server : hardware
en licenties” goed te keuren. Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om
deze opdracht te gunnen aan Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en argumentatie
Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot het vernieuwen van de oproepcomputer.
Hiervoor wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitgeschreven.
In het kader van de opdracht “Vernieuwen oproepcomputer” werd een bestek met nr.
ZMW2019/008 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Hardware), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21% btw;

Perceel 2 (Licenties), raming: € 5.000,00, excl. btw, of € 6.050,00, incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00, excl. btw, of € 42.350,00,
incl. 21% btw.
De Zoneraad verleende in zitting van 22 oktober 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:

Real Dolmen, A. Vaucamplaan 42 te 1654 Huizingen;

Savaco nv, Beneluxpark 19 te 8500 Kortrijk;

Sii Belgium, Poortakkerstraat 41 E te 9051 Sint-Denijs-Westrem;

Cube IT Solutions, Pathoekeweg 9 B 009 te 8000 Brugge;

S3S HQ Belgium, Begoniastraat 30A te 9810 Eke;

Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare;

Denk IT, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1 te 8800 Roeselare;

Lebon IT Services nv, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 november 2019 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 9 maart 2020.
Er werden 3 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare.
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Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Verslag van nazicht van de offertes.
Visum
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

De opdracht “Vernieuwen oproepcomputer - Perceel 1 (Hardware)” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 15 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/008.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.

3.

Goedkeuring gunning opdracht - Hardware Server - ZMW 2019-008 - perceel 2

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 22 oktober 2019 om het bestek “Aankoop server : hardware
en licenties” goed te keuren. Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om
deze opdracht te gunnen aan Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Feiten, context en argumentatie
Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot het vernieuwen van de oproepcomputer.
Hiervoor wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitgeschreven.
In het kader van de opdracht “Vernieuwen oproepcomputer” werd een bestek met nr.
ZMW2019/008 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Hardware), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21% btw;

Perceel 2 (Licenties), raming: € 5.000,00, excl. btw, of € 6.050,00, incl. 21% btw.
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-

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00, excl. btw, of € 42.350,00,
incl. 21% btw.
De Zoneraad verleende in zitting van 22 oktober 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:

Real Dolmen, A. Vaucamplaan 42 te 1654 Huizingen;

Savaco nv, Beneluxpark 19 te 8500 Kortrijk;

Sii Belgium, Poortakkerstraat 41 E te 9051 Sint-Denijs-Westrem;

Cube IT Solutions, Pathoekeweg 9 B 009 te 8000 Brugge;

S3S HQ Belgium, Begoniastraat 30A te 9810 Eke;

Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare;

Denk IT, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1 te 8800 Roeselare;

Lebon IT Services nv, Stoomtuigstraat 7c te 8830 Hooglede-Gits.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 november 2019 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 9 maart 2020.
Er werden 3 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Verslag van nazicht van de offertes.
Visum
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

De opdracht “Vernieuwen oproepcomputer - Perceel 2 (Licenties)” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/008.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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4.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 1

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 1” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Sioen nv,
Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werden 3 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 1 (Trui - Fleece met rits).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.

Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850
Ardooie.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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5.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 2

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 2” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Woolmate bvba,
Statiestraat 65A te 8980 Passendale.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werd 1 offerte ontvangen van WoolMate bvba, Statiestraat 65A te 8980 Passendale.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 2 (Trui - Commandotrui).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de
opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen - Perceel
2 (Trui - Commandotrui)” te gunnen aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde WoolMate bvba, Statiestraat 65A te 8980 Passendale.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag.
Offertes.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 2 (Trui - Commandotrui), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde WoolMate bvba, Statiestraat 65A te 8980
Passendale. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 42 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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6.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 3

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 3” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Sioen nv,
Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werden 2 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 3 (Polo met lange mouwen).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de
opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen - Perceel
3 (Polo met lange mouwen)” te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder
(op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850
Ardooie.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 3 (Polo met lange mouwen), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850
Ardooie. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 112 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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7.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 4

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 4” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Inka bvba,
Mallekotstraat 41/1 te 2500 Lier.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werden 2 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 4 (Polo met korte mouwen).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de
opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen - Perceel
4 (Polo met korte mouwen)” te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder
(op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Inka bvba, Mallekotstraat 41/1 te 2500
Lier.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 4 (Polo met korte mouwen), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Inka bvba, Mallekotstraat 41/1 te 2500
Lier. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 21 kalenderdagen

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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8.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 5

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 5” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Sioen nv,
Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werd 1 offerte ontvangen van Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 5 (Overall).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 5 (Overall), opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850
Ardooie. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 84 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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9.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 7

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 7” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Frans Daelman NV,
Kluisdreef 3 te 9300 Aalst.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werd 1 offerte ontvangen van Frans Daelman NV, Kluisdreef 3 te 9300 Aalst.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 7 (Brandweer pet).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Frans Daelman NV, Kluisdreef 3 te 9300 Aalst.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 7 (Brandweer pet), opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Frans Daelman NV, Kluisdreef 3 te 9300
Aalst. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 21 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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10.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 8

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 8” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Beernaert bvba,
Annekensstraat 1 te 9700 Oudenaarde.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werden 4 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 8 (Zomersokken-werk).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Beernaert bvba, Annekensstraat 1 te 9700 Oudenaarde.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.

Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 8 (Zomersokken-werk), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Beernaert bvba, Annekensstraat 1 te
9700 Oudenaarde.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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11.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 9

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 9” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Beernaert bvba,
Annekensstraat 1 te 9700 Oudenaarde.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00, excl. btw, of
€ 790.142,10, incl. 21% btw.
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Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werden 4 offertes ontvangen.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 9 (Wintersokken-werk).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Beernaert bvba, Annekensstraat 1 te 9700 Oudenaarde.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 9 (Wintersokken-werk), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Beernaert bvba, Annekensstraat 1 te
9700 Oudenaarde.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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12.

Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen - Perceel 10

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 10” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Sioen nv,
Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00 excl. btw, of € 790.142,10
incl. 21% btw.

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 17 december 2019 21

-

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werd 1 offerte ontvangen van Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 6 december 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op voor Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie).
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 december 2019 voor Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.

Artikel 2.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie. De
leveringstermijn wordt vastgesteld op 56 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/007.

Artikel 5.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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13.

Goedkeuring niet gunnen opdracht - Aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van
West-Vlaanderen - Perceel 6

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 24 september 2019 om het bestek “aankoop dienstkledij voor
de hulpverleningszones van West-Vlaanderen – Perceel 6” goed te keuren. Na het voeren van
de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht niet te gunnen.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht “Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen” werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Trui - Fleece met rits), raming: € 95.000,00, excl. btw, of € 114.950,00, incl. 21%
btw;

Perceel 2 (Trui - Commandotrui), raming: € 46.845,00, excl. btw, of € 56.682,45, incl. 21%
btw;

Perceel 3 (Polo met lange mouwen), raming: € 150.000,00, excl. btw, of € 181.500,00, incl.
21% btw;

Perceel 4 (Polo met korte mouwen), raming: € 133.750,00, excl. btw, of € 161.837,50, incl.
21% btw;

Perceel 5 (Overall), raming: € 60.750,00, excl. btw, of € 73.507,50, incl. 21% btw;

Perceel 6 (Commando muts), raming: € 15.000,00, excl. btw, of € 18.150,00, incl. 21% btw;

Perceel 7 (Brandweer pet), raming: € 16.515,00, excl. btw, of € 19.983,15, incl. 21% btw;

Perceel 8 (Zomersokken - Werk), raming: € 24.000,00, excl. btw, of € 29.040,00, incl. 21%
btw;

Perceel 9 (Wintersokken - Werk), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21%
btw;

Perceel 10 (Parka/Softshell combinatie), raming: € 81.150,00, excl. btw, of € 98.191,50,
incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 653.010,00 excl. btw, of € 790.142,10
incl. 21% btw.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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De Zoneraad verleende in zitting van 24 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden,
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 187-454134 werd gepubliceerd op 27 september 2019 in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
De aankondiging van opdracht 2019-529550 werd gepubliceerd op 24 september 2019 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 november 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 maart 2020.
Er werden 2 offertes ontvangen.
Motivering voor de stopzetting:

Omwille van de te grote verscheidenheid aan samenstellingen tussen beide aanbieders
waardoor een objectieve gunning niet mogelijk is stellen we dus voor om dit perceel niet
te gunnen.

Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning van
deze opdracht en de procedure later eventueel opnieuw op te starten.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Gunningsverslag
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De plaatsingsprocedure voor Perceel 6 (Commando muts) wordt stopgezet. De opdracht
wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Artikel 2.

Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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14.

Aktename schenking van uit dienst genomen en voor de brandweer onbruikbare
brandweerhelmen

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Een derdejaarsstudente ergotherapie aan Howest Kortrijk werkt samen met twee
medestudenten aan het project ‘MyMachine’. Hierbij verwezenlijken zij, voor het eerst samen
met het buitengewoon onderwijs, een droommachine.
De leerlingen van het buitengewoon onderwijs zijn ‘helemaal weg van de brandweer’. Daarom
gingen zij verder aan de slag met dit thema.
Zij zouden graag het authentieke spel ‘verstoppertje’ nieuw leven inblazen. Aan de hand van
geluidstimuli op brandweerhelmen willen zij de kinderen gaan prikkelen om zo hun zintuigen te
gebruiken. En om dit concept te verwezenlijken hebben zij een 10-tal helmen nodig.
In de hulpverleningszone zijn er oudere en onbruikbare uit dienst genomen brandweerhelmen
die geen enkele boekhoudkundige restwaarde hebben beschikbaar.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Besluit van de zoneraad van 28 november 2017 waarbij de zoneraad principieel akkoord gaat
met het schenken van brandweermaterieel aan humanitaire doelen voor zover de
boekhoudkundige restwaarde € 0,00 bedraagt. De vraag tot schenking dient aan het
managementteam ter goedkeuring te worden voorgelegd waarna de goedkeuring ter kennis
wordt gebracht van de zoneraad.
Goedkeuring van het managementteam van 3 december 2019 om 10 onbruikbare en uit dienst
genomen brandweerhelmen te schenken aan een onderwijsproject.
Feiten, context en argumentatie
De helmen zullen worden gereinigd en zijn bijgevolg niet gecontamineerd.
Bij het overhandigen zal worden gemeld dat de helmen voor geen andere doeleinden mogen
gebruikt worden en dat ze om te worden vernietigd moeten terugbezorgd worden aan de
hulpverleningszone.
Verwijzingsdocumenten
/
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van de schenking van 10 onbruikbare en uit dienst genomen
brandweerhelmen van post Roeselare aan een onderwijsproject.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele
Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.
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Personeel
15.

Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement operationeel personeel - beroeps

De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Het arbeidsreglement voor het operationeel beroepspersoneel werd goedgekeurd in de
zoneraad van 27 september 2016.
Het arbeidsreglement moet worden aangepast ten gevolge van de nieuwe dienstregeling en
organisatie van de continudienst vanaf 6 januari 2020.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de bepaling van het administratief statuut voor
het operationeel personeel van de hulpverleningszone.
Feiten, context en argumentatie
De dienstregeling en de organisatie van de continudienst werden aangepast in het voorgestelde
arbeidsreglement. Daarnaast werden bepalingen over informatieveiligheid en GDPR
toegevoegd en werd het reglement geüpdatet.
De aanpassingen werden overlegd in het BOC van 26 november 2019.
Verwijzingsdocumenten
Arbeidsreglement met voorgestelde aanpassingen als bijlage bij dit besluit.
Aangepast arbeidsreglement als bijlage bij dit besluit.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aanpassing van het arbeidsreglement voor het operationeel
beroepspersoneel goed.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.
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16.
Aktename van de eedaflegging van Bram Demeyer
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De heer Bram Demeyer werd in de zoneraad in zitting van 30 april 2019 aangesteld als beroeps
stagiair-brandweerman met ingang van 1 juni 2019.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Decreet betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende
monarchie van 20 juli 1831.
Feiten, context en argumentatie
De heer Bram Demeyer werd door de zoneraad in zitting van 30 april 2019 aangesteld als
beroeps stagiair-brandweerman met ingang van 1 juni 2019.
Op 17 december 2019 heeft de heer Bram Demeyer de volgende eed afgelegd in handen van
burgemeester Kris Declercq, voorzitter van de zone Midwest: “Ik zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”.
Verwijzingsdocumenten
Akte van de eedaflegging.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Bram Demeyer.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

17.
Aktename van de eedaflegging van Bert Schoonbaert
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De heer Bert Schoonbaert werd in de zoneraad in zitting van 30 april 2019 aangesteld als
beroeps stagiair-brandweerman met ingang van 1 juni 2019.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Decreet betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende
monarchie van 20 juli 1831.
Feiten, context en argumentatie
De heer Bert Schoonbaert werd door de zoneraad in zitting van 30 april 2019 aangesteld als
beroeps stagiair-brandweerman met ingang van 1 juni 2019.
Op 17 december 2019 heeft de heer Bert Schoonbaert de volgende eed afgelegd in handen van
burgemeester Kris Declercq, voorzitter van de zone Midwest: “Ik zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”.
Verwijzingsdocumenten
Akte van de eedaflegging.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Bert Schoonbaert.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.
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18.

Aktename van de eedaflegging van Bert Vanhuyse

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De heer Bert Vanhuyse werd in de zoneraad in zitting van 28 maart 2017 aangesteld als beroeps
stagiair-kapitein met ingang van 1 september 2017.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Decreet betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende
monarchie van 20 juli 1831.
Feiten, context en argumentatie
De heer Bert Vanhuyse werd door de zoneraad in zitting van 28 maart 2017 aangesteld als
stagiair-kapitein met ingang van 1 september 2017.
Op 17 december 2019 heeft de heer Bert Vanhuyse de volgende eed afgelegd in handen van
burgemeester Kris Declercq, voorzitter van de zone Midwest: “Ik zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”.
Verwijzingsdocumenten
Akte van de eedaflegging.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Bert Vanhuyse.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.
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Financieel
19.

Aktename kasnazicht derde trimester 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De bijzonder rekenplichtige wenst conform de toepasselijke regelgeving trimestrieel een
kasnazicht uit te voeren en een kasverslag op te stellen.
Deze afsluiting wordt trimestrieel ter kennisgeving aan de zoneraad voorgelegd.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de hulpverleningszones, meer in het bijzonder artikel 36 § 6.
Feiten, context en argumentatie
Het evenwicht tussen de boekhouding en de kasmiddelen wordt door het trimestrieel kasnazicht
periodiek opgevolgd.
In normale omstandigheden mogen er geen verschillen zijn. Als er verschillen zouden zijn dan
worden deze snel opgemerkt.
Voor de maanden maart, juni, september en december valt dit kasnazicht samen met de
afsluiting van de boekhouding.
Verwijzingsdocumenten
Kasnazicht van het derde kwartaal van het dienstjaar 2019.
Besluit
Artikel 1.

Het zonecollege neemt akte van het kasnazicht van het derde kwartaal van het dienstjaar
2019. De budgettaire en de algemene boekhouding zijn in overeenstemming en er zijn
geen verschillen.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur,
algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Volgende vergadering Zoneraad
20.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 28 januari 2020.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Kris Declercq
Voorzitter

