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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220388-2013:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Softwareprogrammering en -advies
2013/S 128-220388
Aankondiging van een opdracht
Diensten
Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
Entiteit E-Government en ICT-Beheer
Boudewijnlaan 30 - bus 43
Contactpunt(en): Entiteit E-Government en ICT-Beheer
Ter attentie van: Benny Vanspringel
1000 Brussel
BELGIË
Telefoon: +32 25531310
E-mail: benny.vanspringel@bz.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bestuurszaken.be/ict-e-government
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=151420
Elektronische toegang tot informatie : http://www.bestuurszaken.be/ict-contract
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven
vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een
dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de
hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)

Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.3)

Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

I.4)

Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1)
Beschrijving
II.1.1)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor Ontwikkelingsprojecten.

II.1.2)

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten
Diensten
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Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: De
potentiële klanten (afnemers) zijn verspreid over Vlaanderen, maar bevinden zich vooral in Brussel. Dit betekent
dat de activiteiten die bij de klanten moeten uitgevoerd worden (zoals overlegvergaderingen) ook uitgevoerd
zullen moeten worden in Vlaanderen, maar voornamelijk te Brussel.
De overige activiteiten kunnen eventueel vanuit het buitenland uitgevoerd worden, voor zover aantoonbaar
gegarandeerd kan worden dat aan alle wettelijke (o.a. inzake. verwerking van persoonsgegevens) en
contractuele (zoals opgenomen in het bestek) verplichtingen voldaan wordt.
NUTS-code BE2
II.1.3)

Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem
(DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst

II.1.4)

Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 3
Looptijd van de raamovereenkomst
Jaar/jaren: 4

II.1.5)

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De in het kader van deze raamovereenkomst bestelbare opdrachten behelzen het analyseren, bouwen en in
productie stellen, volgens een erkende project- en ontwikkelingsmethodologie van nieuwe bedrijfstoepassingen
of van grote wijzigingen aan bestaande bedrijfstoepassingen.

II.1.6)

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
72200000

II.1.7)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

II.1.8)

Percelen
Verdeling in percelen: neen

II.1.9)

Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

II.2.1)

Totale hoeveelheid of omvang:
Een exacte omvang kan niet worden opgegeven omdat:
1. geen minimumafname wordt gegarandeerd en de niet-exclusiviteit zal worden opgelegd.
2. de aanbestedende overheid optreedt al opdrachtencentrale voor een ruim aantal andere aanbestedende/
overheden (zie punt VI.3 Nadere inlichtingen).
Als richtsnoer wordt hierna het bedrag vermeld dat in 2012 aan gelijkaardige diensten werd besteed door (enkel
en voornamelijk) de Vlaamse administratie: ongeveer 20 000 000 EUR.

II.2.2)

Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.3)

Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
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In maanden: 36 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)

Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)

Verlangde borgsommen en waarborgen:
Verlangde borgsommen en waarborgen zullen aan de geselecteerde kandidaten worden meegedeeld in het
bestek.

III.1.2)

Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande:
Gedetailleerde voorwaarden zullen aan de geselecteerde kandidaten worden meegedeeld in het bestek.

III.1.3)

De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Een combinatie van ondernemers moet geen specifieke rechtsvorm aannemen maar de deelgenoten
moeten zich verbinden persoonlijk, hoofdelijk en solidair gebonden te zijn voor de integrale uitvoering van de
opdracht.

III.1.4)

Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen

III.2)

Voorwaarden voor deelneming

III.2.1)

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Door zich kandidaat te stellen
voor deze raamovereenkomst verklaart de kandidaat zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen
bedoeld in art. 20 van de Overheidsopdrachtenwet van 15.6.2006 in samenlezing met art. 6 van het K.B.
van 15.7.2011 houdende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Meer informatie in de
selectieleidraad.

III.2.2)

Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De beoordeling van de economische
en financiële
draagkracht zal gebeuren op basis van de omzet
gerealiseerd tijdens het meest recent afgesloten
boekjaar; het bedrag van de omzet zal worden
geraadpleegd aan de hand van de goedgekeurde jaarrekening.
Voor de kandidaat van wie de jaarrekening – waarop
het bedrag staat vermeld van de omzet die werd gerealiseerd tijdens het meest recent afgesloten boekjaar - bij
de
Nationale Bank werd ingediend,zal het Bestuur zelf de jaarrekening elektronisch opvragen.
Meer info in de selectieleidraad
Eventuele minimumeisen: Alleen kandidaten die tijdens het meest recent afgesloten boekjaar, een omzet
realiseren van minstens 6 000 000 EUR per jaar, komen in aanmerking voor deelneming.

III.2.3)

Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De vakbekwaamheid zal worden beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:
— Beschikken over het voldoende aantal en voldoende gekwalificeerde teams om de opdracht zoals
omschreven in de Selectieleidraad (punt 3) uit te voeren,
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— Beschikken over tools en processen om de opdracht zoals omschreven in de Selectieleidraad (punt 3) uit te
voeren,
— Beschikken over verifieerbare referenties voor kwalitatief goed uitgevoerde gelijkaardige projectopdrachten
gedurende de afgelopen drie jaar.
III.2.4)

Informatie over voorbehouden opdrachten

III.3)

Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening

III.3.1)

Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen

III.3.2)

Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering
van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure
IV.1)
Type procedure
IV.1.1)

Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten
onderhandelingsprocedures) neen

IV.1.2)

Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

IV.1.3)

Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

IV.2)

Gunningscriteria

IV.2.1)

Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot
onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

IV.2.2)

Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3)

Administratieve inlichtingen

IV.3.1)

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
e-IB-2013-0087-F02_0

IV.3.2)

Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
Vooraankondiging
Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2012/S 50-081653 van 13.3.2012

IV.3.3)

Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.8.2013 - 16:00

IV.3.5)

Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

IV.3.6)

Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.

IV.3.7)

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.3.8)

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
04/07/2013
S128
http://ted.europa.eu/TED

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een
opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

4/6

PB/S S128
04/07/2013
220388-2013-NL

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een
opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

5/6

VI.1)

Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen

VI.2)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie
wordt gefinancierd: neen

VI.3)

Nadere inlichtingen
I. Deze raamovereenkomst wordt gegund door de Vlaamse Gemeenschap ten behoeve van:
1. alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit
zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de
Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement
2. als opdrachtencentrale ten behoeve van:
— alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van
de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern
Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden),
— alle Vlaamse openbare instellingen (VOI's): Dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder
één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet /besluit hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16.3.1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B) hetzij onder een andere vorm
van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis),
— lokale en provinciale besturen zoals omschreven in de selectieleidraad,
— de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
II. De selectieleidraad die meer uitleg bevat over de verschillende punten van dit aankondigingsbericht, kan
worden gedownload via het e-notificationplatform (zie de link naast het punt I.1. Adres van het kopersprofiel
van dit document) of op de website www.bestuurszaken.be/ict-contract; op laatst vermelde website is ook alle
informatie over de timing van de gunningsprocedure te vinden.
III. In het geval de raamovereenkomst tijdens de looptijd in hoofde van één dienstverleners wordt beëindigd, en
met de bedoeling om ook na de sluiting van de raamovereenkomst de gewenste concurrentie te realiseren, zal
het Bestuur over de mogelijkheid beschikken om:
— hetzij via een nieuwe gunningsprocedure een dienstverlener te kiezen die zal toetreden tot deze
raamovereenkomst,
— hetzij – in het geval van opzeg tijdens het eerste contractjaar van deze raamovereenkomst – de inschrijver
die op basis van de gunningcriteria vastgesteld voor de gunning van deze raamovereenkomst, het meest
gunstig werd gerangschikt aan te bieden om toe te treden tot de raamovereenkomst.

VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
BELGIË
Internetadres: http://http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)

Instellen van beroep

VI.4.3)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State Griffie Bestuursrechtspraak
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Wetenschapsstraat 37
1040 Brussel
BELGIË
Internetadres: http://http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)

Datum van verzending van deze aankondiging:
1.7.2013
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