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OPENBARE ZITTING
HRM
1.

Goedkeuring van de notulen - openbare zitting van 15 en 20 december 2016

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 15 en 20 december 2016 eenparig goed.
2.

Wijziging evaluatiecommissie 2015-2016

De Raad beslist om de financieel beheerder toe te voegen als zesde plaatsvervangend lid.
3.

Wijziging evaluatiecommissie 2017-2018

De Raad beslist om de financieel beheerder toe te voegen als zesde plaatsvervangend lid.
CENTRALE AANKOOPDIENST
4.

FCD-2017-001 - Raamcontract - Studieopdracht voor aanpassen gebouwen

Standpunt financieel beheerder:
Gunstig advies door Stefaan Verhaeghe op 3 januari 2017.
De Raad beslist:
Artikel 1 : Het bestek met nr. FCD-2017-001 en de raming voor de opdracht “Raamcontract Studieopdracht voor aanpassen gebouwen ”, opgesteld door de Centrale
Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3 : In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten, zal OCMW Leuven optreden als opdrachtencentrale in die zin
dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken,
leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden,
overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald : Zorgbedrijf Leuven.
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Artikel 4 :
niveau.

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal

Artikel 5 : Reknr. 22100000 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen
Reknr. 21400000 - Plannen en studies
De nodige budgetten zullen voor 2017, 2018, 2019 en 2020 voorzien worden op de
juiste BI.

TEAM SCHULDHULPVERLENING
5.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst IGO

De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met IGO ivm het verschaffen van de Vlaamse
energielening in regio Leuven goed. De Raad machtigt de voorzitter en secretaris om deze
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
De Raad keurt de uitbetaling aan Pendule goed.
CENTRALE AANKOOPDIENST
B1.

FCD-2016-390 - Raamovereenkomst leveren en plaatsen van vloeren
Goedkeuring gunning

De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
12 januari 2017 voor de opdracht “Raamovereenkomst leveren en plaatsen van
vloeren”, opgesteld door de Centrale Aankoopdienst. Dit verslag wordt bijgevoegd
aan het dossier.
Artikel 2 : Het OCMW Leuven treedt in deze opdracht op als opdrachtencentrale cfr. Artikel 2, 4°
van de wet van 15 juni 2006 voor zijn verzelfstandigde entiteiten en voor de stad
Leuven.
Het OCMW Leuven voorziet dat de stad Leuven bestellingen kan plaatsen tot het
grensbedrag is bereikt zodat dit als back-up kan gebruikt worden.
Artikel 3 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. FCD-2016-390.
Artikel 5 : Er wordt een forfaitaire borgtocht gevraagd ten voordele van het OCMW Leuven.
Artikel 6 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
rekeningnummer 22910000 en 22100000 van de verschillende beleidsitems
De nodige kredieten worden voorzien op de budgetten van 2018, 2019 en 2020

Opgemaakt te Leuven op 25/01/2017

Rita Deville

Pieter Vandenbroucke

adjunct-secretaris

wd. voorzitter
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