DIRECTIECOMITE
24.02.2016
Lijst van de beknopte beslissingen
1. Ontwerpnotulen directiecomité d.d. 27.01.2016
De notulen d.d. 27.01.2016 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. T.e.m. 18 Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
19. SOS - Project SAP HR via Opdrachtencentrale Digipolis
Beslist wordt tot het gebruik van Digipolis als opdrachtencentrale en zodoende als secundaire partner
te participeren in Overheidsopdracht CDG001076 ‘Raamcontract voor het leveren en implementeren
van software ter ondersteuning van harde HR processen en sociaal secretariaat voor de groep Gent’,
middels ondertekening van de verklaring waarnaar verwezen wordt in de toelichting, en tegen betaling
van een bedrag van 3.700,00 euro (ex. BTW) voor het deel van Digipolis in de prestaties tot en met
het moment van toewijzing van de opdracht.
20. Vlootbeheer - Gunning opdracht Bestek nr. 15.021 Leveren van containertrucks
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/15.021 voor het leveren van drie containertrucks
voorzien van een hydraulisch haakarmsysteem te gunnen aan Scania Belgium nv voor een
aankoopbedrag van 371.757,00 euro (excl. BTW).
Het onderhoudscontract wordt eveneens toegekend:
 Voor het chassis voor een ramingsbedrag van 205.012,80 euro (excl BTW), voor een
vermoedelijke hoeveelheid van 35.000 km per jaar, voor een looptijd van 10 jaar per 3 voertuigen.
 Voor het hydraulisch haakarmsysteem voor een ramingsbedrag van 51.292,80 euro (excl. BTW),
voor een vermoedelijke hoeveelheid van 200 PTO-uren per jaar, voor een looptijd van 10 jaar per 3
voertuigen.
De verplichte optie, zijnde de minprijs voor schildering in RAL 7015 of een ander RAL-kleur dat dicht
aanleunt bij RAL 7043, wordt niet weerhouden.
De offerte wordt gegund voor een totaal ramingsbedrag van 628.062,60 euro (excl. BTW).
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