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Harelbeke, 06 oktober 2014

Geachte,

Betreft:

Verslag derde werkgroep automatisering diftar-containerparken –
Vraag tot deelname aan de bestelling

In navolging van de derde werkgroep rond de actualisering van de diftar-software, hebben wij
het genoegen u in bijlage het verslag en de ondersteunende documenten toe te sturen. Hierin
vindt u eveneens de offerte en de beschrijving terug.
Graag hadden wij van uw bestuur vernomen voor 31 oktober 2014, of uw gemeente wenst in
te stappen op dit project.

Met bijzondere hoogachting,

K. Delie
Directeur Externe Zaken

J. Bonnier
Algemeen Directeur

Verslag overleg milieuambtenaren – automatisering
containerparken
Datum:
Plaats:
Aanwezigen:
Bijlages:

29 september 2014
Imog, Harelbeke
zie bijlage
definitief bestek, specificaties PDA’s, excellijst

1. Probleemstelling / Uitgangspunt
De huidige gebruikte software (Multysis 1.0 pakket) voor de aansturing van de diftar-parken is
OBSOLETE en wordt in de nabije toekomst niet meer ondersteund. De software dient ‘vernieuwd’ te
worden. Voor deze update ontwikkelde imog, in samenspraak met input uit de vorige
werkgroepvergaderingen een‘functionele- en vormtechnische analyse’.
Tot aan de vernieuwing biedt leverancier BAM toch nog de nodige ondersteuning vanuit de lopende
onderhoudscontracten.
2. Doelstellingen
De vernieuwde software dient minimaal te werken zoals nu. Eventuele bemerkingen bij huidige
werking nemen we mee als ‘verbetering’. Mogelijke bijkomende functionaliteiten worden ook best
geïntegreerd in de vernieuwde software.
Het vernieuwen van het ‘onderhoudscontract’ dat terug als optie zal worden aangeboden zal echter
deze keer ‘gecoördineerd’ worden door Imog.
3. Functionele analyse huidige werking
Binnen de containerparkwerking bestaan er nu 4 mogelijkheden:
1. EID (Elektronische ID-kaartlezer) in zuil met slagboom (zonder software)
Vb. CP-en Kortrijk (GKdG-laan / Heule / Rollegem / Mimosa)
2. 2 €-zuil met 1 slagboom IN / 1 slagboom UIT (zonder software) + zonder een ‘Diftar’-gedeelte.
Vb. CP-en Spiere / Vichte
3. 2 €-zuil met 1 slagboom IN / 1 slagboom UIT (zonder software) + combinatie met een ‘Diftar’gedeelte.
Vb. CP-en Zwevegem / Wielsbeke / Anzegem
4; Weegbruggen en Diftar-installatie (met 2 weegbruggen / slagbomen / PC met software en
meldzuilen en betaalautomaat’
Vb. CP-en Anzegem / Beveren-Leie / Waregem / Deerlijk / Zwevegem / Wielsbeke / GKdG-laan
Kortrijk)
De werking ervan werd beschreven in een zogenaamde ‘functionele- en vormtechnische analyse van
de containerparken.
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5. Stand-van-zaken
De automatisatie is eigendom van de verschillende betrokken vennoten. De huidige software is
OBSOLETE. Het staat de gemeenten vrij om zelf initiatieven te ontwikkelen. Imog wil haar
gemeenten/vennoten echter bijstaan door het organiseren van een groepsaankoop;
De markt werd bevraagd voor een voorstel rond software via een bestek opgemaakt vanuit enerzijds
de huidige functionele analyse en anderzijds de voorgestelde vragen tot uitbreiding Er werd rekening
gehouden met de bemerkingen ontvangen van de gemeenten/vennoten omtrent deze beschrijvingen.
6. Offerte
Uit de marktbevraging kwamen een aantal geïnteresseerde partijen naar voor:
– BAM Technics
– Alphatronics
– Realdolmen
– AIS
Er werden ook diverse plaatsbezoeken afgelegd. We kregen echter slechts 1 offerte binnen: van de
huidige leverancierBAM Technics
We lichten enkele relevante onderdelen toe:
Post 1: de update van de huidige software containerparken naar recente technologieën (zie bestek
III.3) Dit onderdeel bevat de pure update van het huidige systeem naar windows 7 of 8 met de
recentste .net versie (= ‘must have’)
Oorspronkelijk was dit geraamd op 20 000€, de offerte bedraagt 49 733€. Dit komt omdat er werd
vertrokken van een verouderde raming waardoor bepaalde eenheidsprijzen zijn gestegen. Om met de
recentste standaarden mee te zijn, zal de update nu ook uitgebreider zijn dan vroeger geraamd
(vernieuwing middle-ware)Er wordt ook meer tijd voorzien voor documentatie, testen en
projectmanagement. Daarenboven dienen ook in de ‘basis’ bepaalde programmaties te worden
voorzien in kader van de gewenste opties (zie verder)
Post 3: Uitbreidingen software standaard te voorzien (III.5 in bestek); Met de update is het
aangewezen ook enkele bijkomende nieuwe functionaliteiten toe te voegen om ook in de toekomst de
dienstverlening optimaal te houden. (- ‘must have’)
III.5.1 Uitbreiding rapportage (via webportaal en exporteer- en afdrukbaar)
III.5.2 Uitbreiding facturatie en klanten-en kaartbeheer (beheerbaar vanop afstand, historiek per kaart,
import van andere id-lijsten, facturatie in batch, afdruk, export, e-mail, automatische rappels, …)
III.5.3 Werking in de cloud (centrale database, zodat de pc in beheer van de gemeente
intergemeentelijke functies kan ondersteunen). Zoals ook vermeld in het bestek, is voor de meeste
uitbreidingen ook een hoge-snelheids internetverbinding vereist (type ADSL, coax, fiber,…) op het
containerpark. Deze maakt geen deel uit van dit project en moet door de gemeente zelf voorzien
worden
III.5.4 PDA-software (omschakeling naar Android)
III.5.5 Remote Service
III.5.6 Gebruik EID
III.5.7 Diverse uitbreidingen: extra betaalmogelijkheden (smartphone), uitbreiding verkoop producten,
max aantal bezoekers, online aanpassen instellingen, parameters
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III.5.8 Negatieve tarieven (ticket als tegoedbon met barcode)
III.5.9 Geavanceerde logging (fraudebestrijding)
Alles staat uitgebreid beschreven in de functionele analyse.
De offerte bedraagt voor dit onderdeel 141 605,75€. Dit is de prijs voor alle bijkomende
functionaliteiten als één geheel. Indien bepaalde zaken zouden worden weggelaten, zal de prijs per
onderdeel hoger liggen. Deze bijkomende functionaliteiten zijn het resultaat van de bevraging van de
deelnemende gemeenten. Voor veranderingen hierin zouden ook alle gemeenten hiermee akkoord
moeten gaan. Om de functionaliteit voor de gemeenten niet in het gevaar te brengen, classificeert
Imog deze uitbreidingen dan ook als ‘must have’
Post 4: Optionele uitbreiding klantenportaal (III.6.1 in bestek) ‘ nice to have’
Klanten kunnen inloggen en alle gegevens opvragen
• Geraamd op 11 500€, offerte 25 034,5€
Post 5: Optionele uitbreiding alle teksten parametreerbaar (III.6.2 in bestek) ‘nice to have’
• Geraamd op 8 000€, offerte 4 377,5€
Post 7: Installatie per containerpark
• Geraamd op 2 000€, offerte 3 564,5€
• Verklaring: voldoende tijd voor opleiding, koppeling aan centraal platform, migratie gegevens
zijn bijkomend voorzien
Post 9,10,11: eenheidsprijzen bij extra’s
• Uurloon opleiding: 102€ per uur (geraamd: 80€ per uur)
• Uurloon ontwikkeling: 90€ per uur (geraamd: 80€ per uur)
• Verplaatsingskosten: 0,9€/km (geraamd: 0,75€ per km)
Post 12-17: hardware-onderdelen
• can-eth convertor: 1060,5€
• ser-eth convertor voor lichtkrant: 688€ merk op: 2 ex nodig ipv 1 zoals op meetstaat stond:
ook voor ticketprinter betaalautomaat!
• e-id lezer (incl inbouw): 1242€
• PDA: 2688,72€
• Wifi op park voor PDA: 1781€
Post 18-20: online-locatie
Nog geen definitieve prijzen
Totaal per containerpark
•
•
•

36 200€ excl BTW = samentelling van voorgaande posten
Incl BTW: 43 802€
Incl projectkost Imog: 5%: 45 993€

•

Het optioneel klantenportaal en parametreerbare teksten (post 4 en post 5) werd in
prijsoverzicht meegenomen: interessante opties en betaalbaar als iedereen meedoet
Keuze e-id lezer: optioneel, maar verlies functionaliteiten indien niet aangekocht, momenteel
in prijsoverzicht meegenomen

•

Imog
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•

Keuze PDA: optioneel, maar verlies functionaliteiten indien niet aangekocht, momenteel in
prijsoverzicht meegenomen.

7. Verder verloop
Er komen vanuit de inventarisatie van de verschillende systemen 8 containerparken in aanmerking
voor deze upgrade. We wijzen graag op het belang van massale deelname: De offerte betreft een
‘gedeelde prijs’. Als er containerparken niet zouden instappen, betekent dit een hogere kostprijs voor
de andere gemeenten. Bovendien worden er heel uitgebreide functionaliteiten geboden voor heel
scherpe prijs.
De bovenstaande bedragen werden opgenomen in de buitengewone begroting (in geval van bestelling
door alle gemeenten) waarbij 5% extra werd gevoegd voor onbekende factoren, onverwachtse
aspecten:
Zoals eerder afgesproken werd het bedrag ook opgesplist over 2 jaar:
2015: 23 605€
2016: 23 605€
Het gefactureerd bedrag zal uiteraard enkel gefactureerd bedrag aan ons zijn + projectkost Imog.
8. Plan-van-aanpak en timing
We verwachten een beslissing omtrent aanbieding via BAM Technics tegen 31 oktober 2014.
Zodra beslissing is genomen wordt een werkgroep samengeroepen in de loop van november.De
opvolging gebeurt in een 2-maandelijks overleg met deelnemende gemeenten.
Voorziene timing qua programmatie en uitrol op containerpark (+ uittesten) bedraagt 8 maanden. Er is
het voorstel om te testen op de eigen containerparken van Imog met als voordeel: geen hinder op de
containerparken in eigen beheer door de vennoten). Na de testperiode volgt de verdere uitrol over de
andere containerparken in de Imog-regio: (Timing: eind 2015 / begin 2016).
Ondertussen blijft BAM Technics vanuit het huidig contract de nodige ondersteuning verlenen indien
nodig en dit volgens de voorwaarden in het onderhoudscontract.
Het ‘Onderhoudscontract’ wordt volledig herzien zowel op vlak van ‘hardware’ en ‘software’ en dit in
overleg met de betrokken vennoten en leverancier.
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Nr.

1

Beschrijving

software containerparken (zie bestek III.3)

Type

Eenh.

TP

Vermoedelijke
hoeveelheden te
bestellen

1

EHP. Bedrag
geraamd excl
BTW

€

20.000,00

EHP. Bedrag effectief
excl. btw

€

Bedrag effectief per
containerpark

49.733,00

€

6.216,63

3

Uitbreiding software standaard te voorzien (zie bestek III.5)

TP

1

€

73.500,00

€

141.605,75

€

12.873,25

4

Optioneel: klantenportaal (zie bestek III.6.1)

TP

1

€

11.500,00

€

25.034,50

€

2.275,86

5

Optioneel: teksten parametreerbaar (zie bestek III.6.2)

TP

1

€

8.000,00

€

4.377,50

€

7

installatie per containerpark (inclusief volledige opleiding van minimum 4 uur)

VH

8

€

2.000,00

€

3.564,50

9
10

extra opleiding
extra softwareontwikkeling

VH
VH

u
u

11
11

€
€

80,00
80,00

€
€

11

verplaatsingskosten (enkel van toepassing bij extra opleiding of
softwareontwikkeling)

VH

km

500

€

0,75

€

0,90

12
13

can-eth convertor
ser-eth convertor voor lichtkrant, ook voor betaalautomaat!

VH
VH

st
st

11
16

€
€

300,00
300,00

€
€

1.060,50 €
688,00 €

14

e-id lezer (incl inbouw)

VH

st

8

€

1.000,00

€

1.242,00

15

PDA

VH

st

7

€

2.000,00

€

2.688,72 €

€
102,00 €
90,00 €
€

€

16

Wifi op park voor PDA

VH

St

4

€

1.000,00

€

1.781,00

€

17

heraansluiting aansturing slagbomen (zenders en knoppen)

VH

st

8

€

1.000,00

€

786,00

18

online locatie en onderhoud hiervan (prijs/jaar all in)

VH

jaar

11

€

350,00

€
€

19

online locatie en onderhoud hiervan: prijs installatie op onze locaties, nodige
software-licenties (bv. microsoft) (hardware niet leveren enkel systeemvereisen
vermelden)

TP

1

€

6.000,00

20

onderhoudscontract voor onderhoud van deze online locatie (indien van
toepassing)

VH

1

€

1.000,00

Jaar

397,95

Uitleg

aantal
containerparken:

Nieuwe basissoftware enkel voor containerparken
(voor Imog-parken/installaties is dit post 2, hier niet
vermeld)
Uitbreidingen software standaard te voorzien, gelden
voor de containerparken én Imog-parken/installaties
(uitbreidingen enkel Imog-parken/installaties staan in
post 6, hier niet vermeld)
Optionele uitbreiding klantenportaal, voor
containerparken én Imog-parken/installaties
Optionele uitbreiding teksten parametreerbaar voor
containerparken én Imog-parken/installaties

3.564,50 Installatie per containerpark
408,00 4u gerekend voor evt. extra zaken
1.440,00 2d gerekend voor evt. extra zaken
90,00 100km gerekend voor evt. extra zaken
1.060,50 1 stuk nodig per containerpark
1.376,00 2 stuks nodig per containerpark
1 stuk nodig per containerpark (optioneel maar sterk
aan te bevelen gezien veel software-uitbreidingen hier
1.242,00 gebruik van maken)
2.688,72 optioneel 1 of meerdere stuks per containerpark
optioneel 1 stuk per containerpark nodig voor PDA1.781,00 gebruik
optioneel 1 stuk nodig per containerpark (nodig voor
786,00 logging slagbomen voor fraudebestrijding)
Nog niet ontvangen
-

Nog niet ontvangen
Nog niet ontvangen
Totaal excl. btw :

€

36.200,41

Btw 21% : €

7.602,09
nog een aantal onzekerheden: 5% marge hierrond gerekend in begroting
-contract online nog geen definitieve prijs
-WIFI zal nog licht wijzigen
-PDA is gewijzigd ondertussen
-nog onverwachtse zaken?

Totaal incl. btw :

Totaal incl fee Imog

€

43.802,50

€

45.992,62

(+ 3 Imog8 parken/installaties)
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