WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT
RAAD VAN BESTUUR
OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 13 DECEMBER 2018

1.

BUDGET 2019. VASTSTELLING.

Het budget 2019 wordt vastgesteld.
Het budget 2019 wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad van Schoten en aan de
gemeenteraad van Wijnegem

2.

LEVERINGEN EN DIENSTEN. HET LEVEREN VAN GENEESMIDDELEN EN
FARMACEUTISCHE PRODUCTEN AAN DE BEWONERS VAN DE
WOONZORGCENTRA VAN DE WOONZORGGROEP VOORKEMPEN.
GUNNING.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 december 2018,
opgesteld door de ontwerper.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Het leveren van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan de bewoners van de
woonzorgcentra van de woonzorggroep VOORKEMPEN” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
PHARMA FORCE NV, Poortakkerstraat 41G te 9051 Sint-Denijs-Westrem, tegen een korting van
32,25% op de officiële prijzen en een administratieve vergoeding van 0,13 euro per erkend bed per
dag voor de gedane administratie.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2018-04.

3.

LEVERINGEN. UITBATING VAN DE KEUKENS MET
VOEDINGSBEREIDING IN WARME LIJN EN LEVERING VAN DE
MAALTIJDEN AAN DE WOONZORGCENTRA,
DAGVERZORGINGSCENTRUM, LOKALE DIENSTENCENTRA EN
KINDERDAGVERBLIJF. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN.
GUNNINGSWIJZE EN STARTEN PROCEDURE.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-05 en de raming voor de opdracht “Uitbating
van de keukens met voedingsbereiding in warme lijn en levering van de maaltijden aan de
woonzorgcentra, het dagverzorgingscentrum, lokale dienstencentra en kinderdagverblijf”, opgesteld
door de campusdirecteur Schoten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 5.969.500 excl. B.T.W. over 48 maanden voor alle entiteiten samen.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

De woonzorggroep Voorkempen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de
woonzorggroep Voorkempen, het OCMW van Schoten en het kinderdagverblijf 't Speelnestje bij de
gunning van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

4.

CAMPUS SCHOTEN. EUREST BELGILUX NV. OPZEG. GOEDKEURING.

Beslist om per 1 juli 2019 het beheer van de centrale keuken en de cafetaria van het Rusthuis en RVT
Verbert - Verrijdt, gegund aan de firma Eurest Belgilux N.V. (COMPASS Group), momenteel
gevestigd Haachtsesteenweg 1179 te 1130 Brussel, stop te zetten.
Eurest Belgilux N.V. (COMPASS Group), Haachtsesteenweg 1179 te 1130 Brussel, voor 31 maart
2019 per aangetekende brief de opzeg van de lopende overeenkomst met ingang van 1 juli 2019 te
betekenen.

5.

VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM VAN 20 NOVEMBER 2018.
KENNISNEMING.

6.

BESTELBONS. AKTENEMING.

7.

BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.

8.

BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 23
JANUARI 2019. VASTSTELLING DAGORDE.

9.

RONDVRAAG.

Schoten, 18 december 2018

