DIRECTIECOMITE
22 februari 2017
Lijst van de beknopte beslissingen
1. Ontwerpnotulen directiecomité d.d. 25/01/2017
De notulen d.d. 25/01/2017 worden goedgekeurd.
2. Algemeen - Sociale dialoog
Het directiecomité neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft bij
de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen.
3. Personeel Operaties - Openverklaring functie milieuwerker
Het directiecomité beslist de vacante plaatsen voor de functie van milieuwerker open te verklaren en
geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie(s) in te vullen.
Het directiecomité keurt goed dat de functie van milieuwerker kan worden ingevuld in toepassing van
artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel.
Het directiecomité neemt akte van de functiebeschrijving.
4. t.e.m. 36. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
37. Logistiek - Gunning BB 16.004 Compostbakken
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.004 voor het leveren van compostbakken en
aanbouwmodules voor thuiscompostering voor een periode van 3 jaar te gunnen aan ECO-OH!
Distribution bvba voor een totaalprijs van 44.300,00 euro (excl. BTW).
38. Logistiek - Gunning BB 16.038 Aardgastankstation
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.038 voor het leveren, installeren en
onderhouden van een aardgasstation te gunnen aan Pitpoint BE bvba voor een investeringsbedrag
van 758.571,40 euro (excl. BTW).
De SLA wordt voor een periode van 10 jaar afgesloten voor een ramingsbedrag van 442.979,60 euro
(excl. BTW).
De opdracht wordt gegund voor een totaal ramingsbedrag van 1.201.551,00 euro (excl. BTW).
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39. Vlootbeheer - Gunning BB 16.032 Vrachtwagen met gesloten laadbak
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.032 voor het leveren van een vrachtwagen met
een gesloten laadbak uitgerust met een hydraulische laadklep te gunnen aan Scania Belgium nv voor
een aankoopbedrag van 130.000 euro (excl. BTW).
Het onderhoudscontract wordt eveneens toegekend voor een bedrag van 0,4834 euro per kilometer
(excl. BTW) of 7.250,40 euro (excl. BTW) per jaar voor een looptijd van 10 jaar, bij een vermoedelijke
hoeveelheid van 15.000 km/jaar.
De verplichte optie voor het schilderen van de cabine in RAL 7015, voor een meerprijs van 4.550
euro, wordt niet gelicht.
De opdracht wordt gegund voor een totaalbedrag van 202.504,00 euro (excl. BTW),
40. Vlootbeheer - Gunning BB 16.029 Vier middelgrote veegmachines
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.029 voor het leveren van 4 middelgrote
veegmachines voor de afdeling openbare reiniging te gunnen aan de firma De Kegel nv voor een
aankoopbedrag van 532.000,00 euro (excl. BTW).
Het onderhoudscontract wordt eveneens toegekend voor een ramingsbedrag van 351.000,00 euro,
excl. BTW, of 9,75 euro (excl. BTW) per motoruur, voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1.500
motoruren per jaar per veegmachine voor een looptijd van 6 jaar.
Het onderhoud en de herstellingen buiten het omnium onderhouds- en herstellingscontract worden
geraamd op 14.160,00 euro (excl. BTW), zijnde 10 werkuren per jaar per machine, ten bedrage van
59,00 euro (excl. BTW) per werkuur, voor een looptijd van 6 jaar.
De verplaatsingskosten buiten het omnium onderhouds- en herstellingscontract worden geraamd op
3.552,00 euro (excl. BTW), zijnde 2x per jaar per machine, ten bedrage van 74,00 euro (excl. BTW) per
verplaatsing, voor een looptijd van 6 jaar.
Als verplichte optie wordt de voorbereiding aan de machine van een derde borstel, geschikt voor
onkruidbestrijding, weerhouden voor 1 machine voor een bedrag van 2.590,00 euro (excl. BTW).
Als verplichte optie wordt het voorzien en monteren van een derde borstel, geschikt voor
onkruidbestrijding, weerhouden voor 1 machine voor een bedrag van 7.805,00 euro (excl. BTW).
Het hogedruksysteem als verplichte optie wordt eveneens weerhouden, weliswaar voor 4 (*) machines.
(*) Bij de definitieve rangschikking werden opties verrekend op basis van 1 stuk. Voor vier machines
komt dit neer op een surplus van (3 x 2.470,00 euro) 7.410,00 euro, wat neerkomt op een totaalbedrag
voor het lichten van deze optie van 9.880,00 euro (excl. BTW).
De offerte wordt gegund voor een totaal ramingsbedrag van 920.987,00 euro (excl. BTW).
41. Algemeen - Wijziging planning vergadering bestuursorganen
De vergadering van het directiecomité van woensdag 27 september wordt verplaatst naar dinsdag 19
september, om 17.00 u., te Gent op het stadhuis.
De aan deze vergadering voorafgaande Technische Werkgroep wordt verplaatst van 18 september
wordt verplaatst naar woensdag 13 september, om 15.30 u., te IVAGO.
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