Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeente Sint-Gillis-Waas
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
VAST BUREAU

Zitting van 29 juli 2019
Aanwezig:

Maaike De Rudder, burgemeester-voorzitter;
Herwin De Kind, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul,
schepenen;
Vicky Van Daele, algemeen directeur

Verontschuldigd:
CEL BELEIDSONDERSTEUNING - CONTRACTENBEHEER - LEVERING VAN WARME
MAALTIJDEN AAN HUIS - GOEDKEURING PRIJSHERZIENING 1
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 84, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een
opdracht van dagelijks bestuur;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 1 maart 2019 waarbij het begrip ‘dagelijks
bestuur’ voor opdrachten van werken, leveringen en diensten vanaf 1 maart 2019 als volgt
werd vastgesteld:
− opdrachten waarvan de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn
− opdrachten waarvan de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn en waarvan
het bedrag niet hoger is dan 5.500 euro excl. btw;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 29 augustus 2017:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
11 augustus 2017, opgesteld door de Facilitaire dienst.
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De basisopdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Eet-Plezier, Sportpleinstraat
23 te 9130 Beveren, tegen een eenheidsprijs van € 6,50 per maaltijd.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 1 werkdag.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2017/006 van 20 juni 2017.
De aanvangsdatum van deze opdracht wordt vastgesteld op 18 september 2017;
Overwegende dat deze opdracht loopt van 18 september 2017 tot 17 september 2021;
Overwegende dat betreffende prijsherziening in het bestek is opgenomen:
‘De prijzen kunnen enkel op de jaarlijkse vervaldag aangepast worden aan de index der
consumptieprijzen. Indien dit noodzakelijk zou zijn, dient de inschrijver dit minstens 2 maand
voor de vervaldag schriftelijk aan te vragen. De firma dient de eventuele prijsstijging te
verantwoorden door middel van officiële documenten en kan deze enkel doorrekenen vanaf
het moment dat de nieuwe prijzen door het bestuur werden goedgekeurd.’;
Overwegende dat de leverancier Traiteur Eet-Plezier, Sportpleinstraat 23 in 9130 Beveren,
op 10 juli 2019 een aanvraag tot prijsherziening indiende met volgende redenen:
- indexering op basis van de reële gezondheidsindex volgens de wettelijke formule
- verhoging van personeelskosten, foodkosten en brandstofprijzen
en hierbij de nodige officiële documenten toevoegde;

Gelet op het overzicht van de huidige prijzen en het voorstel van herziene prijzen (incl. 6%
btw):
Omschrijving
Maaltijd ½ portie
Maaltijd ¾ portie
Maaltijd gewone portie
Maaltijd 1,5 portie
Soep
Dessert

Huidige prijs
5,20 euro
5,80 euro
6,50 euro
8,50 euro
1,00 euro
1,00 euro

Nieuwe prijs
5,40 euro
6,00 euro
6,75 euro
8,80 euro
1,00 euro
1,00 euro

Overwegende dat het sectorhoofd Welzijn gunstig advies verleende;
Overwegende dat de aangepaste prijzen van toepassing zullen zijn vanaf 18 september
2019;
Overwegende dat deze uitgave niet door het OCMW gebeurt, omdat de leverancier
rechtstreeks aan de klant, waar warme maaltijden aan huis worden geleverd, factureert;
Overwegende dat het verlenen van een visum niet vereist is, omdat er geen uitgave voor
deze opdracht voorzien is;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 135.000,00 euro niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
VOORSTEL BESLUIT:
Goedkeuring wordt verleend aan prijsherziening 1 aangevraagd door Traiteur Eet-Plezier,
Sportpleinstraat 23 in 9130 Beveren voor de opdracht 'Levering van warme maaltijden aan
huis’ met als nieuwe prijzen
- maaltijd ½ portie: 5,40 euro incl. btw
- maaltijd ¾ portie: 6,00 euro incl. btw
- maaltijd gewone portie: 6,75 euro incl. btw
- maaltijd 1,5 portie: 8,80 euro incl. btw
- soep en dessert: ongewijzigd 1,00 euro incl. btw.
Deze prijsherziening gaat in vanaf 18 september 2019.
BESLUIT:
Het vast bureau volgt het voorstel

Namens het college :
(get)Vicky Van Daele
algemeen directeur

(get) Maaike De Rudder
voorzitter vast bureau

Voor eensluidend uittreksel :

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Maaike De Rudder
voorzitter vast bureau

