
Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Overeenkomst geneesmiddelen : Huis Vesale 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma  410,228,00 € 

Overeenkomst geneesmiddelen : Sint-Geertruide 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma               320.012,00 € 

Overeenkomst geneesmiddelen : De Wilde Rozen 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma               522.480,00 € 

Overeenkomst geneesmiddelen : Ter Ursulinen 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma               448.226,00 € 

Overeenkomst geneesmiddelen : RCHB 01/10/2018 LloydPharme-MDD Pharma               482.240,00 € 

Onderhoudsproducten en- materiaal 02/04/2018 KING                 26.680,00 € 

Onderhoudsproducten en- materiaal 02/04/2018

1)CLAENLINE

2)BOMA

3)KING

                21.884,00 € 

Vorming brandgevaar 11/03/2018 Les pompiers de Bruxelles                 63.123,96 € 

Materiaal kinesitherapie 01/05/2018 WM Supplies                 20.661,16 € 

Materieel voor enterale voedingen 01/04/2018 NUTRICIA BELGIE NV                 65.000,00 € 
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Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Reinigingsmoppen 28/05/2018 Ecolab, King Belgium                 60.000,00 € 

Reinigingsmoppen 28/05/2018 Ecolab, King Belgium                 24.800,00 € 

Bouwmaterialen 12/01/2018 LOVEMAT                 56.575,80 € 

Textielhanddoekrollen 01/05/2018 CWS                 73.507,44 € 

Slotenmakerij 12/01/2018 DESSART                 61.347,93 € 

Netwerk hardware 2017-2018 25/01/2018 Channel communications                 56.844,51 € 

Aankoop van een frankeermachine met onderhoud en verbruiksgoederen 07/02/2018 intimus international                 17.614,50 € 

Hoogspanningsinstallatie : onderhoud, herstelling, depannage en problemen oplossen 09/02/2018 ELECTRABEL               118.659,64 € 

Periodieke controle van de technische installaties van het privé en openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel 14/04/2018 BTV               111.465,41 € 

Vertalingen 07/04/2018
1) Taal-ad-visie 2°) D&V translation 

Agency 
                30.490,00 € 
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Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Vast en mobiel opslagsysteem 17/03/2018 Bruynzeel storage systems                 60.053,90 € 

Zelfkopierend papier en gerecycleerd karton 01/05/2018 PAPYRUS sa                   2.000,00 € 

Zelfkopierend papier en gerecycleerd karton 01/05/2018 papyrus sa                   4.500,00 € 

Brood en ontbijtkoeken 02/02/2018 Temps des tartines                   6.981,82 € 

Onderhoud Scanfact 22/02/2018 Pixelixir                 21.296,00 € 

Organisatie van assessmentproeven voor middle management en hogere managementfuncties 10/04/2018 1)Intys/2)Quntessence/3)Dinafin                 41.800,00 € 

Therapeutisch animatie : hond 01/05/2018 Carpe Canem                 21.000,00 € 

Autocarvervoer 01/05/2018 Eurobussing Brussels,De Hauwere N.V.- T’Ros                28.000,00 € 

Papier A3-A4 en gekalanderd papier 01/06/2018 PAPYRUS sa                 78.000,00 € 

Gelegenheidsbloemstukken 07/07/2018 Flower Attitude                 25.568,00 € 
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Aanwervingstesten 01/08/2018 Hudson                 35.676,00 € 

Blanco en gedrukte omslagen verschillende formaten 01/04/2018 PAPYRUS                 17.355,37 € 

Aanduiding van Gerechtsdeurwaarders 16/11/2018 Etude de Me Coene                 24.793,39 € 

Realisatie van vastgoedexpertise voor onroerend goed van OCMW Brussel - Perceel 1 15/06/2018 Van Eester, teccon                 43.388,00 € 

Realisatie van vastgoedexpertise voor onroerend goed van OCMW Brussel - Perceel 2 15/06/2018 Van Eester, teccon                 12.396,69 € 

Realisatie van vastgoedexpertise voor onroerend goed van OCMW Brussel - Perceel 3 15/06/2018 Van Eester, teccon                 49.586,77 € 

Planten en toebehoren in een socio-professionele inschakeling 15/10/2018 Nos Pilifs                   2.664,46 € 

Verhuur van hygienische containers 01/10/2018 Hades elis                 55.744,96 € 

Mechanische artikelen 31/08/2018 Gilss & Vervaet Brussel NV                 20.625,31 € 

Pneumatische artikelen 31/08/2018 Emac Works SPRL                 16.376,36 € 
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Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Bacteriologische onderzoeksdiensten 01/11/2018 Terra Engineering                 21.220,00 € 

Huurgeschil 05/05/2018

1)Luc HERICKX, avocats 

SPRL/2)LAMARQUE AVOCAT  SCIV 

SPRL/3) Me Julie TIELEMANS/4)Me 

Pierre VERGOTE/5)de le Court, 

Wahis et associés/6)Degrez et 

associés SPRL

              250.000,00 € 

Sociale geschillen 05/05/2018

1)Marc LEGEIN avocat SPRL/2)Me 

Dominique BALZAT/3)de le Court, 

Wahis & Associés/4)Emmanuelle 

Halabi Avocat SPRL

              300.000,00 € 

Geschil artikel 60 05/05/2018

1)Luc HERICKX, avocats 

SPRL/2)LAMARQUE AVOCAT  

SPRL/3)de le Court, Wahis et 

associés

              120.000,00 € 

Algemeen onderhoud van de uitrustingen en de gecentraliseerde brandalarmsystemen 08/07/2018 Bemac               102.900,16 € 

Installatie en huur van HR-software 05/06/2018 The talent Box               185.400,00 € 

Elektronische chips - RFID chips HF, UHF 05/09/2018 Invengo Technologies, Datamars SA                   5.000,00 € 

Elektronische chips - RFID chips HF, UHF 05/09/2018 Fenotag SAS, Datamars SA                 31.700,00 € 

Elektronische chips - RFID chips HF, UHF 05/09/2018 Datamars SA, Fenotag SAS 36.000,00 €                

Elektronische chips - RFID chips HF, UHF 05/09/2018 Invengo Technologies, Datamars SA 5.000,00 €                  
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Perceel 1 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van afval 01/11/2018 RENEWI SA                 81.600,00 € 

Perceel 2 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van ziekenhuisafval 01/11/2018 SUEZ SA                 51.800,00 € 

Perceel 3 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van gevaarlijk afval 01/11/2018 REMONDIS                 14.200,00 € 

Perceel 4 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van grof huisvuil 01/11/2018 RENEWI SA                 22.000,00 € 

Perceel 5 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van bouwafval 01/11/2018 RENEWI SA                 73.880,00 € 

Perceel 6 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van groen afval 01/11/2018 Bruxelles - Propreté                   3.390,00 € 

Perceel 7 - Ter beschikking stellen van containers, ophalen, vervoer en behandeling van afval archieven 01/11/2018 RENEWI SA                   4.500,00 € 

Autotoebehoren 01/08/2018 AUTO STROOPER                 11.722,52 € 

Banden 01/08/2018 VPLAM                 26.446,28 € 

Elektriciteitsartikelen 17/08/2018 REXEL               121.766,58 € 
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Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Elektriciteitsartikelen - armaturen 17/08/2018 REXEL                 17.964,40 € 

Opstelling van plaatsbeschrijvingen met gedetailleerde raming van huurschade 07/09/2018 Axis Experts                 71.767,62 € 

Werkkledij bodes 01/01/2019 Diffusion Stan SPRL                 12.119,83 € 

Incontinentiemateriaal 18/05/2018 1)Wm Supplies/2)Essity/ 3)Ontex               119.790,88 € 

Perceel 4 - Bedrukte zakken in polyethyleen lage dichtheid : linnendienst 15/01/2019 POWERPACK SA                 27.000,00 € 

Perceel 1 - Diverse vuilniszakken in polyethyleen 01/01/2019 POWERPACK SA                 51.900,00 € 

Perceel 2 - Zakken net. Brussel 01/01/2019 POWERPACK SA                 13.400,00 € 

Perceel 3 - Bedrukte zakken in polyethyleen hoge dichtheid : linnendienst 01/01/2019 POWERPACK SA               109.000,00 € 

Informatica uitrusting - Pc Desktop 30/08/2018 Priminfo                 11.251,20 € 

Informatice uitrusting - Pc Portable 30/08/2018 Priminfo                   5.820,40 € 
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Informatice uitrusting - Scherm 30/08/2018 Priminfo                   9.989,20 € 

Snoeien, vellen en rooien van hoogstammige bomen en bomen met gemiddelde hoogte 01/08/2018 VAN WETTER                 46.280,99 € 

Rolgordijnen en gordijnen 17/10/2018 ROBBERECHTS                 18.809,18 € 

Agenda's 2019 diverse formaten + kalenders 01/09/2018 lyreco                   3.200,00 € 

Toebehoren voor wasserijmachines 01/01/2019 Siplet                 87.614,00 € 

Onderhoudscontract van de licenties Citrix 15/10/2018 REALDOLMEN                 47.259,00 € 

Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst voor de dienstjaar 2018 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 

Brussel
14/11/2018 ING Belgique SA               492.607,33 € 

Wasserijmachines 2 17/10/2018 LDL Equipement                 48.020,00 € 

Specifieke reiniging en ongediertebestrijding 05/12/2018

1)GROUP CLEANING & SERVICES

2)AANET

3)GOM

              175.900,00 € 

Specifieke reiniging en ongediertebestrijding 05/12/2018

1)ANIMAL PEST CONTROL

2)AANET

3)ANTICIMEX

                19.100,00 € 
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Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Elektrische artikelen 01/01/2019 CEBEO NV/SA                 43.521,70 € 

Operatie Eindjaarscadeau's 2018 01/12/2018                 70.247,93 € 

Rolcontainers 01/09/2018 Centner                 18.372,40 € 

aanduiding van een ontwerper voor de inrichting van het terrein Grenouillette bestemd voor foorreizigers 28/09/2018 SKOPE                 35.005,00 € 

Zout voor waterverzachter 01/01/2019 Aalchem                 19.039,67 € 

Hout / Gipsplatten & toebehoren 04/01/2019 LOCHTEN & GERMEAU                 86.851,09 € 

Hout / Gipsplatten & toebehoren 04/01/2019 LOCHTEN & GERMEAU                 77.668,28 € 

Verfproducten, vloerbekledingen en lijm, mastiek en silicone - Verfproducten 07/01/2019 MINIOX               121.671,76 € 

Verfproducten, vloerbekledingen en lijm, mastiek en silicone 07/01/2019 MINIOX                 45.783,25 € 

Verfproducten, vloerbekledingen en lijm, mastiek en silicone 07/01/2019 MINIOX                 13.960,60 € 
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Blouse bodes 01/01/2019 Diffusion Stan SPRL                 11.206,41 € 

Strategische begeleiding 20/12/2018 Agile Maker                 63.000,00 € 

Keukenkasten en toebehoren 21/12/2018 VANDEVOORDE                 65.089,00 € 

Kleerhangers wasserij in gegalvaniseerd garen 01/01/2019 Segers                 17.337,65 € 

Trapsgewijze activatie - Liften in rust- en verzorgingstehuizen 19/11/2018 SCHINDLER               454.750,68 € 

Trapsgewijze activatie - Liften privé en openbaar patrimonium 19/11/2018 SCHINDLER            1.936.458,35 € 

Elektrische huishoudapparaten en toebehoren 01/05/2018 STEYLEMANS                 53.433,28 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp de restauratie van boeken. 
01/11/2018 ATELIER DU PAPIER (32536)                      726,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden 

van de Secretaris-generaal. Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp : Restauratie van een schilderij.
17/12/2018 TULLIA TEUCCI (29735)                   4.719,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Aankoop van brood en ontbijtkoeken». 
02/02/2018 LE TEMPS DES TARTINES (32656)                   8.448,00 € 
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Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: «gedrukte omslagen 

verschillende formaten».
21/02/2018 PAPYRUS BELGIUM PAPIER (61)                 21.590,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: «gedrukte omslagen 

verschillende formaten». 
21/02/2018 PAPYRUS BELGIUM PAPIER (61)                 21.590,00 € 

Bijkomende aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Opdracht met als voorwerp : “Opdracht van aankoop 

van wegwerpvaatwerk”. 
30/03/2018 KING BELGIUM (4322)                 27.950,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. 
09/05/2018

DE HAUWERE NV-('T ROS 

BEIAARD) (20538)
                     715,50 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt.
17/05/2018

DE HAUWERE NV-('T ROS 

BEIAARD) (20538)
                25.676,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. 
21/05/2018 EUROBUSSING BRUSSELS (29899)                      716,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. 
18/05/2018

DE HAUWERE NV-('T ROS 

BEIAARD) (20538)
                     769,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt.
31/05/2018

DE HAUWERE NV-('T ROS 

BEIAARD) (20538)
                     948,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp aankoop van agenda’s. 
01/08/2018

LYRECO BELGIUM =>000/15131 

(4690)
                  1.484,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. 
20/06/2018

DE HAUWERE NV-('T ROS 

BEIAARD) (20538)
                     610,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Gunning van een raamovereenkomst en zijn deelopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp: 

« Werkkledij voor de bodes van het Departement Communicatie en Organisatie uit milieuvriendelijke overwegingen ».
01/01/2019 DIFFUSION STAN (19373)                 32.000,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt.
01/08/2018

DE HAUWERE NV-('T ROS 

BEIAARD) (20538)
                31.780,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Rolcontainers ». Looptijd : van 

01/09/2018 tot 31/08/2019. 
01/09/2018 CENTNER SPRL (32193)                 14.665,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « zout voor waterverzachters ». 

Looptijd: van 01/01/2019 tot 31/12/2022. 
01/01/2019 ALLCHEM (21763)                   1.925,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Autocarvervoer” Looptijd van raamovereenkomst: van 01/05/2018 tot 30/04/2020 Organisatie en gunning van 

deelopdrachten waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. 
10/09/2018 EUROBUSSING BRUSSELS (29899)                   7.040,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen [prijslijst met als voorwerp: « Katoenen voor de bodes van 

het Departement Communicatie en Organisatie ». Looptijd : 36 maanden. 
01/01/2019 DIFFUSION STAN (19373)                 34.830,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Wasserij kleerhangers ». 01/01/2019 SEGERS S.R.O. (4222)                 16.388,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : 

« Vitrinekast». 
26/10/2018 KAISER-KRAFT (4315)                   3.390,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « 

slabbetjes voor volwassenen ». 
01/01/2019 WM SUPPLIES (64)                 17.550,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « aankoop van bedrukte briefpapier ». Looptijd : 12 maanden.
03/12/2018 IPM PRINTING (25756)                 17.787,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: 

« Onderhoud van de percelen met het oog op socioprofessionele inschakeling». Looptijd : van 25/02/2019 to 24/02/2022.
25/02/2019 LES JEUNES JARDINIERS (7198)                 16.200,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/05/2018 SARAH (14064)                 13.691,00 € 

Ramovereenkomst met als voorwerp : “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

ranmovereenkomst : van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/05/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                 27.312,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/05/18 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/05/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  5.100,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
01/03/2018 LE BIEN VIEILLIR ASBL (24689)                   3.848,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/05/2018 LE BIEN VIEILLIR ASBL (24689)                   3.600,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van [leveringen/diensten]tegen [prijslijst/globale prijs] met als voorwerp: « Vorming: Communicatie (basis) ». Looptijd : van 01/05/2018 tot 

31/07/2019.

01/05/2018 TEAM POWER (31521)                   4.000,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
21/04/2018 COLIGNON ANNE (33698)                   4.000,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/10/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/04/2018 SARAH (14064)                   3.086,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/04/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  3.194,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 21/11/2017 tot 20/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
21/05/2018 SARAH (14064)                   4.800,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/05/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                     900,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: « Coaching Team Management en management ». Looptijd : 18 maanden.
18/06/2018 VIAVECTIS (34552)                   6.400,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Vormingen « Project & change 

management ». Periode : 24 maanden. 
01/08/2018 LATERAL (33257)                   3.600,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/08/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                 31.763,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
15/10/2018 LE BIEN VIEILLIR ASBL (24689)                 29.766,00 € 

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het 

personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020.
22/11/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                   3.291,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
21/11/2018 FORMATIONS REPERE (34414)                 22.490,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht.
22/11/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  4.890,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/11/2018 ACTIS 2 (34110)                   3.400,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/11/2018 ACTIS 2 (34110)                   2.200,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
21/11/2018 ACTIS 2 (34110)                   1.258,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
21/11/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  1.258,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
21/11/2018

REPERES-CENTRE DE 

FORMATION (27645)
                  1.258,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/11/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  2.400,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: «Residentie Sint-Geertruide: Communicatie». Looptijd : van 01/12/2018 tot 31/01/2020.
01/12/2018 FORMEVILLE (27511)                   4.890,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/11/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  3.600,00 € 

Raamovereenkomst met als voorwerp: “Opleidingen voor het personeel in de ROB/RVT van het OCMW van de Stad Brussel”. Looptijd van 

raamovereenkomst: van 22/11/2017 tot 21/11/2020. Organisatie en gunning van een deelopdracht. 
22/11/2018

ABPAI-ASS. BELGE DES 

PRATICIENS (4976)
                  5.350,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: «Vorming: Conciërges: Communicatie». Periode : 12 maanden.
01/12/2018 FORMEVILLE (27511)                   4.800,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: «Vorming: Correct gebruik van de Katz-schaal». Looptijd : 24 maanden.
01/12/2018 VORM (10670)                   3.000,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp : aankoop van 10.000 fardes “DS”. 
21/02/2018 PAPYRUS PRINTING (34314)                   5.250,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringentegen met tegen prijslijst als voorwerp: « ankoop thermometer ». 
01/04/2018 BRICO BELGIUM SA (25319)                   5.700,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « natuur werkplaatsen ».
02/07/2018

FERME DU PARC MAXIMILIEN 

(25653)
                  2.692,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « artistieke werkplaats ». 
02/07/2018 CINEDIT (34690)                          2,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Knutselen ». Durée : van 11/10/2018 tot 10/12/2018.
11/10/2018

MAISON LEFEBVRE-DE RUYCK 

DANIEL (24558)
                     216,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Speelgoed ». Durée : van 11/10/2018 tot 10/12/2018.
11/10/2018 DEDALE.BE (35002)                      250,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Boeken ». Looptijd: van 11/10/2018 tot 10/12/2018.
11/10/2018 CLUB (25931)                   2.173,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Sport Materiaal ». Looptijd: van 11/10/2018 tot 10/12/2018.
11/10/2018 IDEMASPORT SA (25552)                   1.288,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp : aankoop van 1.000 kartonnen afdekkingen. 
05/01/2018 IPM PRINTING (25756)                      539,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : aankoop van 500 autostickers met logo. 
04/07/2018 TAVU TAPRI - PANO (34711)                   1.282,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Expertise automobile». 
22/01/2018

FARINAUX-GYSENS BUREAU 

EXPERTIS (33864)
                     635,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp : inlassing voor 2018 van de meldingen in de telefoon - Witte Bladzijden.
24/01/2018 PROXIMUS (427)                   2.027,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen met als voorwerp: aankoop van koffiecapsules. 
01/03/2018 NESPRESSO BELGIQUE (12067)                      545,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van diensten met als voorwerp: « Eindredactie bedrijfskrant OCMW News – 

CPAS News” Duur: 8 maart 2018 tot 31 december 2018. 
08/03/2018

TWOGETHER AND PARTNERS SA 

(25387)
                  3.030,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Realisatie van korte videofilms voor infosessies ».
06/03/2018 CANAL ZOOM (32916)                   1.110,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht voor levering tegen globale prijs met als onderwerp: « Aankoop van twee tafels in inox voor de negatieve koelruimte van het project DREAM ».
15/03/2018 HORESCUM (30692)                 11.193,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : banden voor vrachtwagens. Looptijd : van 01/05/2018 tot 30/04/2019.
01/05/2018 BANDEN ANDRE PNEUS NV (3850)                   2.500,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « aankoop van kaasplanken en kaas-vleeswarenplanken voor aperitief.
01/06/2018 SAINT-OCTAVE (32455)                      808,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp : aankoop van 14 jaarlijkse abonnementen “Villo” voor de dienstverplaatsingen.
01/01/2018 Villo 552)                 10.071,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Abonnement Gopress “ Looptijd: van 1 mei 2018 tot 30 april 2019.
01/05/2018 BELGA SA (23766)                   5.000,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : aankoop van wisselstukken en onderhoud van de voertuigen van het merk TOYOTA.
30/05/2018 TOYOTA CITY BRUSSELS (16076)                      470,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen prijs met als voorwerp “Aankoop van kalebassen DO voor infosessies en van een welkom-kit "Duurzame Ontwikkeling" voor 

nieuw aangeworven medewerkers bij het OCMW van de Stad Brussel.”

20/04/2018 OBJETRAMA (33087)                   5.611,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen prijs met als voorwerp “Aankoop van biologisch katoen tassen voor infosessies en van een welkom-kit "Duurzame Ontwikkeling" 

voor nieuw aangeworven medewerkers bij het OCMW van de Stad Brussel.” Looptijd : 6 maanden.

20/04/2018 TENTHOREY (34567)                   7.446,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : aankoop van wisselstukken en herstellingen van een koelwagen. Looptijd : van 01/06/2018 tot 

31/05/2021.

01/06/2018
COFELY AXIMA REFRIGERATION 

(13903)
                  1.748,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp : organisatie van de Week van Vervoering 2018. Bedrijfsvervoerplan (BVP) : actieplan.
18/07/2018 CYCLO (26790)                 10.088,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : vensters voor voertuigen (aankoop, plaatsing en hersteling). Looptijd : van 27/06/2018 tot 

26/06/2021.
27/06/2018 CARGLASS (3948)                   3.978,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : plaatsing, herstelling en controle van de tachografen. Looptijd : van 01/08/2018 tot 31/07/2021. 01/08/2018 RAUWERS-CONTROLE SA (7483)                   1.275,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen als voorwerp: maken van illustratieborden over het verleden van het gebouw aan de Bloemistenstraat 27 te 1000 Brussel.
13/08/2018 THE PRINT AGENCY (34073)                   3.000,00 € 

Departement Communicatie en Organisatie. Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de 

bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Opdracht van diensten]tegen globale prijs met als voorwerp: abonnement aan een afbeeldingenbank op 

internet. 

15/10/2018 FOTOLIA LLC (29999)                   7.301,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: Aankoop van een transpalette en twee inklapbare steekwagen in het kader van de Dream 

activiteit (Distributie en recuperatie van etenswaren van Mabru) Looptijd: Van 1 december tot 31 december 2018.
01/12/2018 MANULEVAGE (35226)                      478,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van sjerpen voor de leden van de Raad ». 
01/01/2019 FIBRU EUROP BVBA (24845)                   1.119,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen prijs met als voorwerp “Aankoop van kalebassen voor de personeel van het OCMW van de Stad Brussel.” Looptijd: 1 jaar.
27/12/2018 MONDIAL GIFTS (35302)                      829,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: “ Huur van vestiaires op de site van MABRU “ Looptijd : van 01/01/2018 tot 31/12/2018.
01/01/2018 MABRU (22947)                   3.245,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van kleine onderhoudsproducten. Looptijd : van 09/04/2018 tot 08/04/2019.
09/04/2018 BOMA (3913)                   6.756,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : « Professionele schoonmaakmachines ». Looptijd : van 01/06/2018 tot 11/07/2020.
01/06/2018 BOMA (3913)                   4.800,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit 

42,§1,1°, d). Voorwerp: « Huur van vestiaires op de site van Mabru » Looptijd: van 01/01/2019 tot 31/12/2019.
01/01/2019 MABRU (22947)                      859,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Tuingereedschap », van 17/12/2018 tot 16/12/2019.
17/12/2018

V-PRO POWER EQUIPMENT 

(33852)
                  9.824,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslist met als voorwerp: aankoop van drie vuilnisbakken. Looptijd : van 16/04/2018 tot 15/04/2019.
16/04/2018 MANUTAN SA (4460)                   6.800,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijsliste met als voorwerp: doe-het-zelf materiaal Looptijd : van 01/09/2018 tot 31/12/2018.
01/09/2018

MAISON LEFEBVRE-DE RUYCK 

DANIEL (24558)
                  5.816,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 

1°, d). Voorwerp: « Formation à la méthode MAPPI». Looptijd: 3 dagen (12,13,14 december). 
25/09/2018 TROISQUATORZE 16 SPRL (24178)                        68,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Artistieke diensten en creatie van een Peperkoek-logo »  Looptijd: van 20/02/2018 tot 

19/12/2018.
20/02/2018

MONTRONE FLAVIO & TSIKAKAKIS 

(34153)
                     201,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Organisatie van vakantie verblijf in Bretagne », Looptijd: van 1/03/2018 tot 30/09/2018.
01/03/2018 Mme RUAUX                   7.049,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Inschrijving van negen gebruikers aan Special Olympics 2018 ». Looptijd: van 1/03/18 tot 

31/03/2018.
01/03/2018

SPECIAL OLYMPICS BELGIUM 

(24018)
                  1.220,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp :” Organisatie van theater workshops ”. Looptijd : 01/03/2018 au 31/12/2019.
01/03/2018

MAISON DE LA CREATION-CENTRE 

(16268)
                  1.300,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « aankoop van een gitaar voor De activiteit zang en muziek ». 
15/03/2018 AZATTO (34331)                      477,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Organisatie van vakantie verblijft ». Looptijd : van 01/04/2018 tot 31/10/2018.
01/04/2018 FLOREAL BLANKENBERGE (31969)                   2.600,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs] met als voorwerp: «Fotografische interventie voor communicatie in het kader van het 10 jarig bestaan van Beiti- 

Medori ». Looptijd vanaf 25 maart 2018 tot 24 juni 2018.
26/03/2018

MONTRONE FLAVIO & TSIKAKAKIS 

(34153)
                     379,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « voorwerp verhuuring van een verblijplaats tijdens de Francofolies van SPA  ». Looptijd  : 

vanaf 1/04/2018 tot 31/07/2018.
01/04/2018

CBTJ-GITES 

D'ETAPES/CENTR.BELGE (21239)
                  1.572,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringentegen globale prijs met als voorwerp: « aankoop van benodigdheden voor het Project Peperkoek ». Looptijd vanaf 11/06 tot 

10/12/2018.
11/06/2018 RIDEAUPRESS (10516)                      450,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « aankoop van tuinmeubelen ». Looptijd van 1/07/2018 tot 31/10/2018.
01/07/2018 IKEA BELGIUM NV (23671)                      555,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « aankoop van twee Safe”. Looptijd vanaf 15/07/2018 tot 14/10/2018.
15/07/2018 ALTO SECURITY (32934)                   1.471,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « supervisie van onderhoud ploeg  ». Looptijd : 1/09/2018 tot 31/08/2019.
01/09/2018 TOP OF MIND SA (28762)                   1.838,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst en als voorwerp:« Aankoop van een tv –meubel en opbergkasten ».
26/07/2018 IKEA BELGIUM NV (23671)                   1.722,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Organisatie van een uitje naar Pairi Daiza ». Looptijd : van 1/08/2018 tot 30/09/2018.
01/08/2018 PAIRI DAIZA (14968)                   2.420,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp het boeken van een gang in een zwembad voor de activiteit zwemmen (hoog niveau) van het 

schooljaar 2018-2019.

03/09/2018
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

(25792)
                     446,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Huren van een sportzaal voor wekelijkse sportactiviteiten voor een jaar ».
01/09/2018

ADM COMMUNALE SAINT-GILLES 

(2325)
                     253,00 € 

organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « dans activiteit buiten Dagcentrum Delta ».
03/09/2018 DE PIANOFABRIEK (22485)                      746,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten]tegen globale prijs met als voorwerp: « sessies hippotherapie». 
03/09/2018 ASBL PONY PARADISE (24030)                      297,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Supervisie ». Looptijd : vanaf 20/10/2018 tot 19/12/2019.
20/10/2018 TOP OF MIND SA (28762)                      972,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Organisatie van een maaltijd voor de deelnemers ping pong toernooi van Dagcentrum 

Delta ». 
16/10/2018 WALRAVENS (50)                      875,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « "Organisatie van een Dinershow». Looptijd : van 15/10/2018 tot 14/12/2018.
15/10/2018 ADRIENNE ET YVES (35036)                   3.267,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Organisatie van een bowlingfeest voor Beiti-gebruikers ».
15/09/2018 COMEGI (35065)                      444,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « boottocht voor de gebruikers van Dagcentrum Delta ». 
20/09/2018 DOORNZELE (34944)                   4.361,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringentegen prijslijst met als voorwerp: « aankoop van herbruikbare bekers ». Looptijd: van 20/10/2018 tot 19/12/2018.
20/10/2018

MEDIA-2001 COMMUNICATION & 

(35116)
                     458,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « een motor op een rolstoel installeren ». Looptijd : van 22/10/2018 tot 21/01/2019.
22/10/2018 ERGO HOME CONSULT (22413)                      400,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « aankoop aangepaste fiets ». 
01/12/2018 VELOFIXER (27843)                      566,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van chocolade truffels.». 
01/12/2018 MEROSO FOODS NV (25555)                      944,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Organisatie ». Looptijd vanaf 30/11/2018 tot 31/12/2018.
30/11/2018

PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL 

(24317)
                  2.998,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: «Papiervernietiger». 
27/12/2018 LYRECO BELGIUM (15131)                      382,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Aankoop van leveringen voor parking. 
23/04/2018 MANUTAN SA (4460)                      300,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: Aankoop van 10 transmissie apparaten voor noodopoepen. Looptijd: van 11/06/2018 tot 

10/09/2018.
01/06/2018 TELEVIC HEALTHCARE NV (23914)                      968,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp : controle en klaar maken van de veiligheidslijven. 
25/06/2018 SETIP BELGIUM SA (24720)                   1.017,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp : « Hoogslapers en stapelbedden ». Looptijd: 12 maanden.
22/10/2018 VIPACK (35041)                   3.978,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Computer creatieve workshops voor senioren ». Looptijd : van 24/01/2018 tot 31/12/2018.
24/01/2018 MIXUP (29453)                   7.115,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Binnenvitrine ». 
26/03/2018 MANUTAN SA (4460)                 17.875,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Bad lift ». 
01/05/2018 ARJOHUNTLEIGH (12278)                   3.854,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Bar-kasten ». 
22/08/2018 ICEPROD JM (33509)                   2.647,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Purchase of board games ». 
04/10/2018 IDEMASPORT SA (25552)                   9.817,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: « computer creatieve workshops voor senioren ». 
01/01/2019 MIXUP (29453)                   2.160,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van de leveringen en diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « De verhuur van een aquarium ».
21/01/2019 VANDEROOST MAXIME (35167)                      449,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Verkenning van de wereld ». Looptijd : van 01/01/2019 tot 31/12/2019.
01/01/2019

LA ROSE DES VENTS-

REPORTAGES (32340)
                  2.777,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « herbruikbare slabetjes ». 
01/12/2018 PHARMAMED (18796)                   1.788,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « van relationele clown (therapeutische animaties) voor Heysel huis ». 
01/01/2019 COMPAGNIE O'KIPROKO (29832)                   1.040,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Supervisie van het team Intersectie ». 
01/03/2018 Ali-Hamed NAWSHAD                   2.168,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: Tweejaarlijkse opdracht van supervisie van het SAAE Begijnhof.  
01/04/2018 PREUD'HOMME PAUL (34363)                   7.321,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht waarvan de waarde 8.500 € BTW excl. niet overstijgt. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden 

van de Secretaris-generaal. Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp Supervisie van het opvoedkundig team van het Familiaal tehuis 

Huldergem.

01/10/2018 SEPTSJ (11267)                   3.300,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Verswaringsdekens met granen worden gebruikt als alternatief voor fixatie. 
14/03/2018 CARE COMFORT (33402)                   3.340,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: Paravent. Looptijd: van 01/08/2018 tot 31/07/2019.
01/08/2018 MEDICASCREEN (34804)                   1.440,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Onderwerp: 185 Batterijhouders voor kluis van bewoners in ROB en RVT. Looptijd: van 15/08/2018 tot 

14/08/2019.
15/08/2018 LOCKTECH (24119)                   1.370,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als onderwerp: aanpassing van een lokaal met voorwerpen om te snoezelen in de eenheid Pétunia. 
01/10/2018 NENKO BELGIE (22898)                   9.126,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als onderwerp: 4 rolstoelen met muntslot. 
01/10/2018

SODIMED-

SOC.DISTRIBUT.MEDICALE (24969)
                  1.115,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. . Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp Matériaal voor Snoezelen.
01/10/2018 NENKO BELGIE (22898)                   9.771,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: technische ergotherapeutische artikels.
15/10/2018 CARE COMFORT (33402)                   5.664,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten prijslist tegen met als voorwerp: Computer creative workshops voor senioren.
29/11/2018 MIXUP (29453)                   3.284,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit 

(42,§1,1°, d). Voorwerp: Grote tafel , tacile en sensorich. Looptijd: 15/11/2018 au 14/12/2018.
15/11/2018 LAMERIS GROUP (29511)                   1.698,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkt waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: “Aankoop van 

personeelskaarten”. Looptijd: van 01/08/2018 tot 31/07/2022. 
01/08/2018 CARTA+ NV (26325)                   4.144,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Opmeting en precadastratie van 11 loten van de verkaveling gelegen te Beersel, 1e afdeling, 

sectie C, nrs. 236c en 238f, Laarheidestraat ».

01/01/2018 INTOP EXPERTS (21922)                 10.575,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 

1°, d). Voorwerp: « Aanleg van een aardgas- en elektriciteitsnet voor openbare distributie en oprichting van de openbare verlichtingsinstallatie in de 

verkaveling gelegen Frans Baesstraat te Sint-Pieters-Leeuw ».

01/09/2018 EANDIS (1270)                      638,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: “ Aanleg van het netwerk van glasvezel voor de verkaveling gelegen te Sint-Pieters-Leeuw, Frans 

Baesstraat ».

01/09/2018 TELENET (30095)                   9.983,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Wegnemen aansluiting elektriciteit voor de woning gelegen te Beersel, Laarheidestraat 245 ».
01/09/2018 EANDIS (1270)                 16.209,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Restauratie van een 

draagmuur op een perceel gelegen te Ferrières, 3e afdeling, sectie A, nr. 466h ». 
01/12/2018 ANTOINE FREDERIC (11022)                      435,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van dienstentegen prijslijst met als voorwerp: «Specifieke reiniging en ongediertebestrijding». 
22/11/2018 ANTICIMEX (35180)                 12.403,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Opdracht expertise van de bossen te verkopen aan het Vlaams Gewest ». 

Looptijd: van 22/01/2018 tot 21/10/2018.
22/01/2018 AXIOS (34041)                 12.020,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Opdracht expertise van het eigendom gelegen Marie-Christinestraat 232 te Brussel ». 

Looptijd: van 05/02/2018 tot 04/11/2018.

05/02/2018 AXIS EXPERTS (27839)                   1.634,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Opdracht expertise van het eigendom gelegen Waterloolaan 135 te 1000 Brussel ». 

Looptijd: van 01/03/2018 tot 30/11/2018.
01/03/2018 AXIS EXPERTS (27839)                   3.812,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « Opdracht expertise van het eigendom Godin gelegen Werkhuizenkaai 156-158 te 1000 

Brussel ».
04/05/2018

DE CROMBRUGGHE EN 

PARTNERS (33991)
                  1.029,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Huur van een betaalterminal Bancontact/Mister Cash".
01/10/2018 BS PAYONE (34934)                   1.180,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Huur van een betaalterminal Bancontact/Mister Cash". Looptijd: van 01/11/2018 tot 

31/10/2022.

01/11/2018
KEYWARE SMART CARD DIVISION 

(31145)
                  3.993,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen met als voorwerp: « aankoop van kartonnen bladen voor visitekaartjes. Looptijd : van 01/06/2018 tot 31/05/2019.
01/06/2018 ANTALIS (4245)                   1.294,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen met als voorwerp: «aankoop van 1000 onbedrukte mappen ». Looptijd : van 01/07/2018 tot 30/06/2020.
01/07/2018 PAPYRUS BELGIUM PAPIER (61)                   1.859,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: "Huur van een drankautomaat".
09/05/2018

COCA-COLA EUROPEAN 

PARTNERS (7151)
                     414,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: uitstap naar zoo van Antwerpen door de Residentie Sint-Gertruide.
29/03/2018 COMPAGNIE O'KIPROKO (29832)                      905,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: "uitstap naar zoo van Antwerpen door de Residentie Sint-Gertruide op 7 juni 2018".
07/06/2018

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 

VOOR (17054)
                  1.884,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: uitstap naar Coxyde door de Residentie Sint-Gertruide op 19 juni 2018.
19/06/2018 BRUNO'S BISTRO (26167)                   2.880,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: aankoop van een elektrische transpalette.
27/12/2018 KAISER-KRAFT (4315)                   1.797,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: uitstap naar Coxyde door de Residentie Sint-Gertruide op 11 september 2018.
11/09/2018 BRUNO'S BISTRO (26167)                   3.860,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: uitstap naar zoo van Antwerpen door de Residentie Sint-Gertruide op 20 september 2018.
20/09/2018

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 

VOOR (17054)
                     558,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: uitstap naar Fondation Folon door de Residentie Sint-Gertruide op 25 september 2018.
24/09/2018 QUILLE DORDINE (35001)                   1.385,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van dienstentegen globale prijs] met als voorwerp: « Samenwerking met Centre Culturel Bruegel ».
16/10/2018

CENTRE CULTUREL BRUEGEL 

(15014)
                  1.797,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « bezoeken aan het restaurant “Restobières” voor onze residenten – 4 en 20 december 

2018».

04/12/2018 RESTOBIERES (35132)                      383,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « relationele clown (therapeutische animaties voor Sint-Geertruide)».
01/01/2019 COMPAGNIE O'KIPROKO (29832)                      250,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen globale prijs met als voorwerp: « bezoek naar het restaurant voor onze residenten – 11 december 2018 ».
11/12/2018 UNIVR BELGIUM (35260)                      840,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: «Hek».
03/07/2018 DOMS (34746)                      280,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Luchtontvochtiger ».
20/08/2018

ITS-INTERNATIONAL TOOLS 

SERVICE (16128)
                27.677,00 € 

Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden. Plaatsen en gunnen van een Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Onderhoud software en hardware voor het project SCANFACT".
07/02/2018 PIXELIXIR (16829)                      496,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Dienst Informatica en Methoden. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp Herstelling van Smartphones.
24/01/2018 IFIXTECH (30524)                      797,00 € 

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. 

Algemeen Bestuur - Dienst Informatica en Methoden. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Cover Ipad 2018.
21/02/2018 REDCORP (17690)                 25.768,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden. Voorwerp: Huis Vesale – Integratie van een Proximus 

TV decoder in de bestaande installatie.

07/02/2018 INLOC INTERNATIONAL (14646)                   4.000,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden. Voorwerp: Aankoop van kit voor scanner FUJITSU.
07/02/2018 PIXELIXIR (16829)                      342,00 € 

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Dienst Informatica en Methoden. Plaatsen en gunnen van een 

overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW gebaseerd op de exclusiviteit 

(42, § 1, 1°, d).

Voorwerp: Hernieuwing abonnement van het Inforum.

01/01/2018 INFORUM-GIE (4652)                      514,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Algemeen Bestuur - Dienst Informatica en Methoden.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Kar 400kg.

14/03/2018 MANUTAN SA (4460)                      455,00 € 

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. 

Algemeen Bestuur - Dienst Informatica en Methoden. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van projectieschermen.
11/04/2018 INLOC INTERNATIONAL (14646)                   4.007,00 € 

Algemeen Bestuur - Dienst Informatica en Methoden.

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d).

Voorwerp: Abonnement van JURA.

18/04/2018
WOLTERS KLUWER BELGIUM 

(12858)
                     483,00 € 

Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden.

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van één licentie ETL. 

23/05/2018 FORCEA (22668)                      492,00 € 

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Algemeen Bestuur - Dienst Informatica en Methoden.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van Licenties van LN Express.

02/05/2018 PIXELIXIR (16829)                   5.324,00 € 

Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden.   Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d).   Voorwerp: Aankoop van een mand van prestaties voor het evolutief onderhoud 

van de toepassingen “Wedden” en “Vorming” ontwikkeld door de firma SHEHERAZADE.

SHEHERAZADE DEVELOPPEMENT 

(19306)
                  4.345,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: “Baie de Disque” 2018.

01/09/2018
ECONOCOM PROD.& SOLUTIONS 

BELUX (23660)
                  8.578,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: Vorming van LavinPro.Net 2018 Looptijd: van 01/07/2018 tot 30/06/2018.
01/07/2018

CABINET RICHARD GOECHON 

(22477)
                35.235,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van Plantronics – 2018. Looptijd : 04/07/2018 tot 03/07/2019.

04/07/2018 CONNEXING BELGIUM (30256)                      573,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Gsm-toebehoren en smartphone - 2018.

04/07/2018 REDCORP (17690)                   2.950,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van K7 Back Up LTO – 2018.

11/07/2018 ECONOCOM BELGIUM (29754)                      415,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Algemeen Bestuur - Dienst Informatica en Methoden.

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Transportwagen – 2000 kg.

25/07/2018 MANUTAN SA (4460)                 32.744,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Onderhoud 

van Tape Drive Library – 2018. 

Looptijd : van 22/08/2018 tot 21/08/2019.

22/08/2018 REDCORP (17690)                   1.470,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: Beheer van sociale voorschotten in de software Arno HR – Analyst Senior. Looptijd: van 

22/08/2018 tot 21/08/2019.

22/08/2018
SHEHERAZADE DEVELOPPEMENT 

(19306)
                     326,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop 

van één Teamviewer licentie– 2018.

05/09/2018 ICT ASSYST (34839)                      953,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal.

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Onderhoud van 150 licentie Xenmobile – 2018. Looptijd : van 10/10/2018 tot 08/11/2019.

10/10/2018 REALDOLMEN (21999)                   3.418,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: Aankoop van Sp- Expert licenties – 2018. Looptijd: van 01/10/2018 tot 30/09/2019.
01/10/2018 PROFOS (20308)                      841,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde.

Algemeen Bestuur – Dient Informatica en Methoden. 

Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp onderhoud 

voor Back up exec 2018-2021.

15/11/2018 ECONOCOM BELGIUM (29754)                   2.913,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d).

Voorwerp: Interventie van Corilus – Heysel. Looptijd: van 20/09/2018 tot 19/09/2019.

20/09/2018 CORILUS (22240)                   8.658,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 

1°, d).  Voorwerp: Onderhoud van de software IMMOWIN – 2018.  Looptijd: van 17/10/2018 tot 16/10/2019.
GIAL (5459)                   8.014,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden.  Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d).  Voorwerp: Aankoop van een korf van prestaties voor het evolutief onderhoud 

van de toepassing SCANFACT.

PIXELIXIR (16829)                      240,00 € 

Algemeen Bestuur – Dienst Informatica en Methoden.   Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d).  Voorwerp: Vernieuwing van het onderhoud COGNOS/IBM.
IBM BELGIUM (4273)                 18.903,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: Interventie van Corilus – 2018. Looptijd: van 17/10/2018 tot 16/10/2019.
17/10/2018 CORILUS (22240)                 28.617,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Onderhoud van server 2018-2021.
31/10/2018 UPFRONT (19196)                 28.206,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Onderhoud van LEI. Looptijd : één jaar. 
01/11/2018

EASI-ENTERPRISE APPLICATIONS 

(15888)
                  1.627,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Maintenance Serveurs HP. Looptijd: één jaar. 
01/11/2018 UPFRONT (19196)                      797,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van een scanner. Looptijd: van 1/11/2018 tot 31/10/2019.
01/11/2018 ARCO INFORMATION (18093)                   2.640,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Dienst Informatica en 

Methoden. Voorwerp: Abonnement van licentie Mercatus FR/NL.
08/11/2018

WOLTERS KLUWER BELGIUM 

(12858)
                     512,00 € 

Algemeen Bestuur – Dient Informatica en Methoden. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Organisatie en 

gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Aankoop van CC Adobe.
19/12/2018

COMPAREX SOFTWARE BELGIUM 

(27881)
                  3.636,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: Herstelling van Smartphones en Apple. Looptijd: van 01/01/2019 tot 31/12/2019.
01/01/2019 ICT-OFFICE (35567)                   2.900,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: Aankoop van een draagbare RFID lezer. 
01/05/2018 Invengo Technologie France                   5.000,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde waarvan de waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de 

Secretaris-generaal. Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp :” aankoop van 2 werktafels ».
16/05/2018 MANUTAN SA (4460)                      350,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Interne audits ISO 9001 en 14001 

quality systeem. Duur : van 01/06/2018 tot 31/05/2021. 
GUYOT CONSULTING (11949)                   1.815,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp :” aankoop van slabben voor kinderen “. 
30/05/2018

DE WITTE LIETAER 

INTERN.TEXTILE (27168)
                  1.000,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp : « aankoop van een 

kompressor en een koeldroger ».
08/08/2018 AF BELGIUM (34803)                 14.399,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: Aankoop van een draagbare RFID lezer. 
07/06/2018

INVENGO TECHNOLOGIES SARL 

(34566)
                  3.149,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: “ aankoop van plastiek tassen”.
06/06/2018 KING BELGIUM (4322)                 25.398,00 € 

Stopzetting van de lopende opdracht. Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als 

voorwerp: « Eventuele huur van bestelwagen en vrachtwagen.” Looptijd van 01/09/2018 tot 31/08/2019.
01/09/2018

FRAIKIN BELGIUM TRUCK 

RENTING (31577)
                  1.815,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « aankoop van 5 retentiebakken ». 
02/07/2018 MANUTAN SA (4460)                      494,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Vervanging van de antennes van het verdelingsapparaat van de werkkledij van het Instituut Jules 

Bordet voor het beheer van het linnen in hoge frequentie ».  

06/06/2018 EUROBREVETS (21412)                 22.656,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Abonnement voor het tijdschrift “ Entretien Textile ". Looptijd : van 8/07/2018 tot 7/03/2020.
08/07/2018

ENTRETIEN TEXTILE / TP MEDIA 

(34753)
                  1.839,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Aankoop van werkkledij ». 

Durée du 1/8/2018 au 31/07/2019. 
01/08/2018 GIBOTEX (4221)                   9.563,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van een thermische plakmachine om de RFID chips te plaatsen ». 
20/08/2018 HARMSEN BVBA (29305)                      294,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: «aankoop van economische distributiebakken».
12/09/2018 MANUTAN SA (4460)                 27.343,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van kartonnen dozen ». 
01/10/2018 RAJAPACK BENELUX (35007)                   3.551,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van behang kits beschermende dossiermappen voor de machines ». 
01/10/2018 MANUTAN SA (4460)                   1.774,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van verdeelkasten voor de werkkledij van het personeel ». 
03/10/2018 MANUTAN SA (4460)                   1.710,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen globale prijs met als voorwerp: « Aankoop van twee UHF antennen ». 
08/11/2018

INVENGO TECHNOLOGIES SARL 

(34566)
                     264,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: aankoop van werkkledij ». 

Looptijd : 12 maanden. 
08/11/2018 NMS (4743)                   5.053,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: 

« Welzijn op het werk: bemiddeling ». Looptijd : 12 maanden.
VAN DE PUTTE FLORENCE (34261)                   2.783,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit 

(42,§1,1°, d). Voorwerp: « Intekening van specifiek abonnementen ». Looptijd: van 01/01/2019 tot 08/03/2020. 
01/01/2019 ANPI ASBL (19826)                 29.495,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van levering tegen globale prijs met als voorwerp: « geluidsinstallatie voor animatieprojecten ».
21/02/2018 STEYLEMANS (10202)                 12.000,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Vorming en actualisering kassa Looptijd: van 02/07/2018 tot 01/01/2020.
01/06/2018 FLUIDE (32755)                   8.822,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Zachte gymnastiek ». Looptijd : van 18/01/2018 tot 17/03/2018.
18/01/2018 ADVYS (19203)                      999,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Vorming en actualisering kassa Looptijd: van 02/07/2018 tot 01/01/2020.
02/07/2018 FLUIDE (32755)                   1.500,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « KLOKKEN ». Durée : 6 maanden.
28/05/2018 STAPLES BELGIUM BVBA (23867)                      320,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « WASMAND ». Durée : 6 maanden.
28/05/2018 IKEA BELGIUM NV (23671)                   1.500,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Navulling geur verspreiders sas specifiek Vesale ». Looptijd : van 01/08/2018 tot 31/07/2019.
01/08/2018 NENKO BELGIE (22898)                      834,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Hangmappen ». Looptijd : 5 maanden.
01/08/2018 LYRECO BELGIUM (15131)                   2.219,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Handcreme ». Looptijd : 5 maanden.
01/08/2018 MULTIPHARMA (31162)                   4.540,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Infrarood steekthermometre ». Looptijd : 12 maanden.

01/08/2018

TESTO (12713)                   3.388,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: «  Jaarlijkse licentie voor de Management Software voor oplossingen ». Looptijd : van 01/08/2018 

tot 31/07/2021.

01/08/2018

WINWIN (28818)                      324,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Kerstgeschenken 2018 ». Looptijd : 2 maanden. 

13/12/2018

CORA (29089) 371,00 €                    

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Zeepverdeler ». Durée : du 6/12/2018 au 5/12/2019.

06/12/2018

DYNA-MEDICAL (11864) 3.146,00 €                  

Bijkomende aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. Opdracht met als voorwerp : Abonnementen voor de 

instellingen/diensten van de OCMW van Brussel. 
05/09/2018

WOLTERS KLUWER BELGIUM 

(12858)
                23.038,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Leveren en plaatsen van vilten 

». Duur: 12 maanden. 
24/01/2019

SOLANA SOCIETE TEXTILE SA 

(24052)
                  1.800,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Opdracht van leveringen tegen prijslijst met als voorwerp: « Hospitality TV” Looptijd : 24 

maanden.
01/05/2019 CORIOTECH (32430)                 24.000,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven behorend tot de bevoegdheden van de Secretaris-generaal. 

Opdracht van leveringen prijs met als voorwerp “ Begeleiding van het OCMW van de Stad Brussel bij de uitvoering van een klimaatplan, om net als de 

Stad deel uit te maken van het "Burgemeestersconvenant".”

27/04/2018 CO2LOGIC (34492)                   2.503,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op de exclusiviteit 

(42,§1,1°, d). Voorwerp : Het bijstand contract voor het systeem van de gecentraliseerde. regulatie. Looptijd : van 01/04/2019 tot 31/03/2023.
01/04/2019 HONEYWELL (8489)                   1.500,00 € 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van minder dan 8.500 € excl. BTW 

gebaseerd op de exclusiviteit (42, § 1, 1°, d). Voorwerp: « Vernieuwing van abonnement of Sociale Gids ». 
01/01/2019 GUIDE SOCIAL - FAMIDOO (4059)                 13.579,00 € 
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Inventaris van de overheidsopdrachten - artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type opdracht Datum opdracht Begunstigden  Bedragen 

Plaatsen en gunnen van een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebaseerd op bijkomende 

diensten(artikel 38/1 van het besluit van 14/01/2013). Voorwerp: « Ontwerp wegenis en riolering voor de verkaveling gelegen te Tervuren, 

Maagdekensdelle ».

01/01/2019
LANDMEETKANTOOR WILLEMS 

(27870)
                  3.683,00 € 

Organisatie en gunning van een opdracht van beperkte waarde. Aanwending van uitgaven. Opdracht van diensten tegen prijslijst met als voorwerp: Interne 

audits ISO 9001 en 14001 quality systeem. Van 07-05-2018 tot 30-06-2020.
07/05/2018 GUYOT CONSULTING (11949)                   2.889,00 € 
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