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Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het
sociaal administratief centrum te Westerlo. Goedkeuring
lastvoorwaarden en plaatsingswijze - Goedkeuring
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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Voorgeschiedenis
Om het binnenklimaat voor de bewoners, bezoekers en medewerkers in het woonzorgcentrum te
optimaliseren werd in juni 2019 al een eerste actie ondernemen door de plaatsing van een vast
aircosysteem op de 2e verdieping. Deze plaatsing is positief verlopen en zorgde bij warmere periodes
voor de nodige afkoeling.
Argumentatie
Om het binnenklimaat van de overige verdiepingen verder te optimaliseren, is het noodzakelijk dat
een aircosysteem geïnstalleerd wordt in de bewonersgangen van de 1e verdieping en het gelijkvloers.
De installatie zal per verdieping bestaan uit 6 sets, bestaande uit 1 plafondunit met bijhorende
buitenunit en een vermogen van 6kW/set. De buitenunits komen op het dak te staan, zodat de
lawaaihinder voor de bewoners, bezoekers en medewerkers zo beperkt mogelijk is. Voor het sociaal
administratief centrum verloopt de plaatsing van de buitenunit langsheen de buitenmuur. Bij de keuze
van de airco wordt geopteerd voor een efficiënte (COP koeling +4) en een zo ecologisch mogelijke
(A++) uitvoering. De kostprijs voor de levering van het aircosysteem, installatie, boringen, keuringen
en verplichte druk- en lektesten en onderhoudscontract (5 jaar) wordt geraamd op 80 290,00 euro
excl 12% btw (stelsel BTW verlegd) of 89 924,80 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd) waardoor de
opdracht kan gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande

1/3

bekendmaking (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139 000,00 euro niet). De
technische dienst heeft in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten een bijzonder bestek
voor leveringen opgesteld met als voorwerp 'Levering en plaatsing van airco's voor het
woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo' met ref 2020-002.
Juridische grond
*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 139 000 euro excl btw niet ) waarbij de opdracht
wordt gegund bij wijze een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
*Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
*Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en
latere wijzigingen.
*Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Westerlo dd 27 mei 2009,
gewijzigd bij de besluiten van 26 juni 2013 en 30 oktober 2013 en 2 september 2019 waarbij het
begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een
voorafgaand visum door de financieel beheerder worden vrijgesteld.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
 Actieplan:
2) Ondersteuning kwetsbare inwoners 2020-2025.
1+3) Woongelegenheden voor ouderen en zorgbehoevenden 2020-2025.
 Actie:
1) We realiseren investeringen die noodzakelijk zijn om de werking van het WZC te
optimaliseren
2) We investeren duurzaam in onze infrastructuur voor sociale dienstverlening.
3)Facilitaire middelen woonvormen/woonzorgcentrum
 Actienummer:
1) Actie 000149
2)Actie000264
3)Actie000194
 Omschrijving project: Installatie van aircosystemen op diverse locaties in het WZC en het SAC
met bijhorend onderhoudscontract.
 Raming kosten:
1) Installatie 66 000,00 euro excl 12 % btw of 73 920 euro incl 12% btw (stelsel btw
verlegd).
2) Installatie 11 000 euro excl of 12 320 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd)
3) Onderhoudscontract: 3 290,00 euro excl 12% btw of 3.684,80 euro incl 12% btw (stelsel
btw verlegd).
 Raming opbrengsten: /
 Opdrachten: /

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit
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Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lastvoorwaarden en plaatsingswijze voor de
overheidsopdracht voor levering met als voorwerp 'Levering en plaatsing van airco's voor het
woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum' met ref 2020-002, goed. De totale waarde
van de opdracht wordt geraamd op 80 290,00 euro excl 12% btw of 88 768,62 euro incl 12% btw
(stelsel btw verlegd) met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als
plaatsingswijze.

Artikel 2
De totale geraamde kostprijs bedraagt 80 290,00 euro excl 12% btw of 89 924,80 euro incl 12% btw
(stelsel btw verlegd) en is voorzien in de meerjarenplanning. De kosten kunnen verrekend worden op
het investeringsbudget onder actienummers Actie000149 en Actie000264. Het onderhoudscontract
kan verrekend worden onder exploitatiebudget Actie000194.

Artikel 3
Het vast bureau wordt gevraagd de onderhandelingsprocedure op te starten en de lijst met aan te
schrijven ondernemers samen te stellen.
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