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SEC- Villo Abonnement.- Overeenkomst tussen de Stad en de NV JCDecaux Street Furniture Belgium.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;

Overwegende dat de verschillende departementen hun behoefte aan abonnementen hebben uitgedrukt ;

Overwegende dat de Stad wenst fietsen ter beschikking te stellen aan haar diensten voor de dienstverplaatsingen in de stad;

Overwegende dat de firma JCDecaux Street Furniture Belgium een dienst voor fietsverhuur heeft, genaamd « Villo ! » en dat het
mogelijk is om business jaarabonnementen aan te kopen, waarbij het eerste half uur van elke verplaatsing gratis is;

Overwegende dat Villo! in het bezit is van meer dan 4200 fietsen en beschikt over 351 fietsstations waardoor Villo! vlot bereikbaar is
over heel het grondgebied van de Stad;

Overwegende dat de andere systemen van deelfietsen telkens werken met GSM-applicaties om te kijken waar er beschikbare fietsen
zijn en dat de Stad haar medewerkers niet wenst te verplichten in het bezit te zijn van een GSM;

Overwegende dat Villo! met vaste fietsstations werkt, wat de organisatie van de verplaatsingen makkelijker en praktischer maakt en
wat niemand verplicht een app te downloaden om te zien op welke plaatsen fietsen beschikbaar zijn en overwegende dat de
personeelsleden zeker zijn dat er fietsen beschikbaar zijn in de stations ;

Overwegende dat de Wet inzake de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (art. 42, §1, 1°, d, ii), voorziet in een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, omwille van technische redenen en overwegende de technische
redenen hierboven genoemd ;

Op voorstel van het college,

Besluit :

Enig artikel: De overeenkomst tussen de Stad en de NV JCDecaux Street Furniture Belgium, gelegen te Groendreef 50, 1000 Brussel,
betreffende de aankoop van 140 Business Villo abonnementen wordt goedgekeurd.
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Bijlagen :
Overeenkomst Villo-Stad NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
Afsprakennota gebruik Villo abonnement NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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http://portal.brucity.be:80/sites/Assemblee/council/Annexes/2019-05-13%20Conseil%20communal%20-%20Gemeenteraad/009_Overeenkomst%20Villo-Stad%20NL.pdf
http://portal.brucity.be:80/sites/Assemblee/council/Annexes/2019-05-13%20Conseil%20communal%20-%20Gemeenteraad/009_Afsprakennota%20gebruik%20Villo%20abonnement%20NL.pdf

