Persmededeling Westhoekoverleg
17 Westhoekgemeenten werken samen voor één IT -raamcontract voor
hardware, software en ondersteuning.
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Op 29 juni ’12 vondt de eerste stuurgroep van het nieuwe IT-raamcontract plaats te Kortrijk.
Dit is meteen het startschot voor een unieke samenwerking van 72 besturen, waarvan 17
Westhoekgemeenten (Enkel Houthulst neemt niet deel), in één IT-raamcontract. Stad Kortrijk
neemt hierin de leiding, begeleid door de intercommunale Leiedal.
Het IT-aankoopcontract (5 jaar) bestrijkt 22 IT-domeinen. Het laat toe om zonder gunningsprocedure
bestellingen te plaatsen zoals de aankoop van enkele i-Pads, de installatie van een beamer in een
lokaal, een klein cameraproject, het verbinden van 2 gebouwen met glasvezel, het herbekabelen van
een telefoon/IT-kast, het uitvoeren van een dag IT-audit, plaatsen van infoschermen, aankoop van
een backup/opslagsysteem...
Het contract brengt (behalve betere prijzen) een belangrijke administratieve vereenvoudiging met
zich mee. De uitgespaarde meerkost van een kleine tot middelgrote onderhandelingsprocedure
bedraagt gemiddeld 1400 euro. Tijdswinst is minstens twee maanden. Globaal wordt geschat dat
deze vereenvoudiging tot 2 miljoen euro besparingen zal betekenen voor lokale besturen, voor wie
dit mooi meegenomen is nu de broeksriem zal moeten worden aangehaald.
Het is mogelijk verschillende fabrikanten/merken te vergelijken en te laten concurreren. Het is een
contract op afroep en zonder aankoopverplichting. Men kan voor gelijk welke loten buiten dit
contract te werken.
Dit project is in zijn nu uitgebreide vorm (meer loten, betere opvolging) mogelijk dank zij een nauwe
samenwerking met de intercommunale Leiedal.
De domeinen waarop wordt samengewerkt (de zgn. loten):
1.
2.
3.
4.

Lot 1 Levering en installatie van basishard-en software en gespecialiseerde ondersteuning
Lot 2abcd: Assistentie junior-techniekers in geografische zones (+ levering klein materiaal, …)
Lot 3 : Knowhow-assistentie door netwerk- en veiligheidsspecialist(-en)
Lot 4abcde: Knowhow-assistentie door specialisten voor definitie/analyse en/of
uitwerking/programmatie van toepassingen
5. Lot 5:Installatie van databekabeling binnen en buiten (projecten met of zonder sleufwerken)
6. Lot 6ab : ICT-vorming
7. Lot 7abc : Levering en installatie van schermen en gerelateerde diensten

8. Lot 8: Levering en installatie van beamers/projectoren en multimediamateriaal voor
vergaderzalen en gerelateerde diensten
9. Lot 9: Levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten
10. Lot 10: Levering/installatie van draadloze (radio-) dataverbindingen en gerelateerde diensten
11. Lot 11: Levering en installatie van camerabewakingssystemen en gerelateerde diensten
12. Lot 12 : Levering van telefoons, GSM’s, smartphones
13. Lot 13 : Levering van fototoestellen en videocamera’s
14. Lot 14 : levering van toners
15. Lot 15 : kopiemachines
16. Lot 16 : hosting
De deelnemende organisaties dienen een bijdrage te betalen. Deze is vastgelegd is op 0,7% van de
geplaatste aankopen (BTWincl) of 70€ per 10.000€) en zal jaarlijks worden betaald. Een bestuur dat
geen enkele bestelling plaatst zal uiteraard geen bijdrage betalen.
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