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1 Situering 

1.1 ICT-dienstverlening ten behoeve van de Vlaamse overheid via 4 
raamovereenkomsten  

Met het gunnen van de raamovereenkomsten “Exploitatiegebonden ICT-diensten”, 
“Ontwikkelingsprojecten”, “ Technische ondersteuning door ICT-profielen” en “Aankoop van diverse IT-
producten” wenst de Vlaamse Regering de continuïteit te verzekeren van de gemeenschappelijke ICT-
dienstverlening ten behoeve van de Vlaamse administratie, na het aflopen op 1 februari 2015 van het 
huidig ICT-contract 2008 met de tijdelijke handelsvennootschap HP- Belgacom. Deze 
raamovereenkomsten samen worden het ICT contract 2015 genoemd.  
 
Tezelfdertijd wenst de Vlaamse Regering het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod ook 
open te stellen voor onder meer de lokale en provinciale besturen binnen het Vlaams Gewest (zie 
punt 2.3.2. Uit een klantenbevraging is immers gebleken dat de lokale en provinciale overheden 
interesse hebben voor afname van een Gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod. Ook is uit 
onderzoek gebleken dat er geen juridische bezwaren zijn voor het openstellen van de opdracht naar 
lokale en provinciale besturen.  
Daarmee wordt ook één van de beleidsdoelstellingen uitgevoerd die de Vlaamse Regering had 

vooropgesteld bij haar aantreden zoals blijkt uit de volgende citaten uit de Beleidsnota Bestuurszaken 

2009-2014:  

 “Tegen het einde van de regeerperiode zullen nieuwe contracten gegund zijn om de 
continuïteit van het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod te verzekeren.” (in punt 
4.2.1 Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod)  

 “Bij het uitwerken van het nieuw dienstverleningsmodel zal onderzocht worden of een 
verruiming van het voorwerp voor de nieuwe contracten naar bijkomende klanten (lokale 
besturen, provincies, …) opportuun is.” (in punt 4.2.1 Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-
dienstverleningsaanbod)  

 “De Vlaamse administratie dient ook uit te zoeken of de kadercontracten die zij afsluit met 
ICT-leveranciers ook opengesteld kunnen worden voor geïnteresseerde lokale besturen.” (in 
punt 4.4 De ICT-dienstverlening uitbreiden naar lokale besturen) 

 

1.2 De timing voor de gunning van de 4 raamovereenkomsten 

De procedure tot gunning van elk van de voormelde raamovereenkomsten wordt niet op hetzelfde 
moment gestart; het is wel de bedoeling, teneinde de continuïteit van de ICT-dienstverlening ten 
behoeve van de Vlaamse overheid te garanderen, dat alle raamovereenkomsten ten laatste 1 februari 
2015 (de datum waarop de huidige ICT-dienstverleningsovereenkomst is beëindigd) een aanvang 
nemen. 
 
Momenteel wordt enkel gestart met de gunning van de raamovereenkomst “Exploitatiegebonden ICT-
diensten”. De aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend op het tijdstip bepaald in punt 7.2. 
Zonder dat het Bestuur zich aan deze timing wil/kan vastpinnen, gaat hierbij de vooropgestelde timing 
voor de fases volgend op de indiening van de aanvragen tot deelneming: 

 Uitnodiging aan de geselecteerde kandidaten tot indiening van de initiële offertes: eind 
februari – begin maart 2013 

 Ontvangst van de initiële offertes: eind mei-begin juni 2013 

 Onderhandelingen: september – oktober 2013 

 Uitnodiging tot indiening van een “Best and Final Offer” (BAFO): eind oktober 2013 

 Ontvangst van de “Best and Final Offer” (BAFO): 1° helft december 2013 

 Gunning van de raamovereenkomst door de Vlaamse Regering: februari – maart 2014 

http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/10_bestuurszaken_2009_2014.pdf
http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/10_bestuurszaken_2009_2014.pdf
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 Sluiting van de Raamovereenkomst en start transitie: maart – april 2014 
Voor meer info over deze verschillende fases van de gunningsprocedure en de timing, zie punt 5 van 
dit document.  
 
De gunning van de andere raamovereenkomsten zal minder tijd in beslag nemen en zal daarom 
worden gestart op een later tijdstip. De gunning van de raamovereenkomsten “Technische 
ondersteuning door ICT-profielen” en “Aankoop van diverse IT-producten” zal, volgens de huidig 
vooropgestelde timing, worden aangekondigd eind maart– begin april 2013.  
De raamovereenkomst “Ontwikkelingsprojecten” wenst het Bestuur te gunnen aan meerdere 
dienstverleners; van deze modaliteit kan echter slechts gebruik worden gemaakt na inwerkingtreding 
van de (nieuwe) Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, en dus zal de raamovereenkomst 
“Ontwikkelingsprojecten” slechts worden aangekondigd na inwerkingtreding van de voormelde wet, dit 
is, volgens de huidige planning, ten vroegste in het tweede kwartaal van 2013.  
 
Meer informatie over de timing van de te gunnen raamovereenkomsten, die ook steeds zal worden ge-
up-datet is te lezen op de website www.bestuurszaken.be/ict-contract 
 
 

1.3 Situering van dit document 

Voorliggende selectieleidraad betreft specifiek en enkel de raamovereenkomst “Exploitatiegebonden 

ICT-diensten”. Het document gaat als bijlage bij het bericht tot aankondiging van de opdracht 

“Exploitatiegebonden ICT-diensten” en verduidelijkt de gegevens ervan. Het document bevat 
informatie over de overheden ten behoeve van welke de opdracht wordt gegund, het voorwerp van de 

te gunnen opdracht, en de selectiefase. Deze selectieleidraad is ook raadpleegbaar via de voor het 

ICT-contract 2015 opgezette internetsite van de Vlaamse overheid (zie ICT contract 2015) 
 

  

http://www.bestuurszaken.be/ict-contract
http://www.bestuurszaken.be/ict-contract
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2 Opdrachtgever 

2.1 Het Bestuur 

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de Geert 
Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (hierna genoemd “het Bestuur”), treedt 
op als aanbestedende overheid voor deze raamovereenkomst.  
 
De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op: 

 enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 2.3.1 bedoelde entiteiten);  

 anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten voor de in 2.3.2 vermelde aanbestedende overheden welke krachtens 
artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de 
verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen. 

 
Bij delegatie verleend op 28 november 2012, is de heer Luc Chauvin, ICT-manager en hoofd van de 
entiteit e-government en ICT-beheer, bevoegd om alle documenten goed te keuren en alle 
beslissingen, met uitzondering van de gunningsbeslissing, te nemen welke noodzakelijke zijn om de 
raamovereenkomst te plaatsen  
 
 

2.2 Contactgegevens 

Alle communicatie met betrekking tot deze opdracht wordt verzonden aan: 
 
Entiteit e-government en ICT-Beheer 
T.a.v. de heer ir. Benny Vanspringel, Contractbeheerder 
Boudewijnlaan 30, bus 43 
1000 Brussel 
benny.vanspringel@bz.vlaanderen.be 
 
 

2.3 Klantenbereik 

Volgende entiteiten zullen ICT-diensten kunnen afnemen van de raamovereenkomst: 

2.3.1 Klanten die deel uitmaken van het Bestuur 

o 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; 

2.3.2 Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur  

o 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); 
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o 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 maart 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); 

o lokale en provinciale besturen zoals hierna omschreven: 
 de gemeenten en de districten; 
 de provincies;  
 de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de 

verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de 
provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen 
heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;  

 de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 
december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

 de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te 
noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 
december 2008; 

o de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
 

3 Voorwerp van de opdracht 

3.1 Beschrijving 

3.1.1 Type opdracht en plaats van de uitvoering 

Het betreft een opdracht voor diensten zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten. Inzonderheid gaat het om diensten van categorie 7 (“Diensten in verband met 
computers”), bedoeld in bijlage II van de voormelde wet.  
 
De diensten zullen over heel Vlaanderen, maar voornamelijk te Brussel worden geleverd. 
 
De in de vorige alinea opgegeven plaats voor levering van de ICT-diensten aan de Klanten, verhindert 
niet dat de ICT-Dienstverlener er voor kan kiezen om bepaalde activiteiten vanuit het buitenland uit te 
voeren en/of om bepaalde ICT-infrastructuur in het buitenland te plaatsen, 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. 
De verwerking van persoonsgegevens dient volledig op het grondgebied van een van de lidstaten van 
de Europese Unie te gebeuren en dient te voldoen aan de vereisten van Belgische wetgeving met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens gebaseerd op de Europese richtlijnen (thans 
zijn dit onder meer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ter uitvoering van de “Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens”) 
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3.1.2 Voorwerp van de opdracht 

3.1.2.1 Krachtlijnen 

Volgende krachtlijnen zullen van toepassing zijn: 

 Een breed aanbod van afzonderlijk afneembare diensten waarvoor het een meerwaarde heeft 
om ze op het niveau van het volledige klantenbereik gemeenschappelijk aan te bieden; 

 Met uitzondering van het aanbod rond netwerkdiensten, geldt het volledige ICT-
dienstverleningsaanbod voor zowel VO-entiteiten als lokale en provinciale besturen (voor 
meer details: zie punt 3.1.2.2); 

 Vrije afname voor de Klanten (non-exclusiviteit voor de dienstverlener); 

 Een aanbod dat mee evolueert met de noden van de (potentiële) Klanten; 

 Een aanbod dat mee evolueert met de markt; 

 Streven naar synergie en open oplossingen; 

 Streven naar optimalisatie van de totale kost over de volledige levensduur; 

 Elke afneembare dienst zal “end-to-end” opgezet zijn. Achterliggend zal gezorgd worden voor 
de nodige integratie op het vlak van processen, systemen, hulpmiddelen, rapporteringen …; 

 Een duurzame ICT-dienstverlening; 

 Zorg voor continuïteit van de ICT-dienstverlening voor de bestaande klanten tijdens de 
transitie naar het nieuwe contract; 

 Service gerichte ICT-dienstverlening afgelijnd op de beoogde meerwaarden; 

 Keuze voor de dienstverlener van de locatie van waaruit de diensten zullen worden geleverd 
mits aantoonbaar gegarandeerd kan worden dat aan wettelijke en contractuele verplichtingen 
voldaan wordt; 

 Mogelijkheid voor dienstverleners om onderaannemers in te schakelen. 
 
 

3.1.2.2 Inhoud van de raamovereenkomst en Service portfolio 

De raamovereenkomst behelst het aankopen, leveren, installeren, onderhouden en beheren van een 
volledig gamma van ICT-omgevingen en bedrijfstoepassingen. Het dienstenpakket omvat: 

 Werkplekdiensten: 
o Dit omvat de realisatie en de uitbating van de ICT-ondersteuning voor de werkplekken 

waarin de medewerkers (van de in punt 2.3 bedoelde entiteiten) opereren. Deze 
diensten laten de medewerkers toe om adequaat te functioneren en samen te werken, 
in een degelijke, performante en stabiele door ICT ondersteunde, geïntegreerde 
werkomgeving. Het omvat onder meer de aankoop (onder meer door een jaarlijks te 
organiseren marktbevraging voor groepsaankoop) van standaard 
gebruikersinfrastructuur (desktops, laptops, tablets……), werkplekondersteunende 
datacenterfunctionaliteit (mail, collaboratieve platformen, centrale opslagcapaciteit, 
…..) 
De aandacht wordt hierop gevestigd dat de verwerking van persoonsgegevens (die 
onder meer plaatsvindt bij de levering van maildiensten, van sommige collaboratieve 
platformen en van data-opslag) volledig op het grondgebied van een van de lidstaten 
van de Europese Unie dient te gebeuren (zie punt 3.1.1). 

 

 Netwerkdiensten:  
Dit omvat onder meer: 
o Het leveren, installeren en beschikbaar houden van een gemeenschappelijk Wide 

Area Netwerk voor de Vlaamse overheid (VO-WAN), gebruik makend van de 
glasvezelbekabeling van de Vlaamse overheid enerzijds en van bijkomende gehuurde 
lijnen anderzijds en de bijhorende infrastructuur om een site aan te sluiten op de VO-
WAN; 
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o Het leveren, installeren en beschikbaar houden van beveiligde en beheerde 
connecties tussen de VO-WAN en het internet enerzijds en partner-netwerken (bv 
eigen netwerken van bepaalde agentschappen van de Vlaamse overheid) anderzijds; 

o Het leveren, installeren en beschikbaar houden van LAN/WLAN-infrastructuur; 
o Het ter beschikking stellen van gedeelde internetabonnementen (privé/overheid) op 

thuislocaties van de medewerkers. 
Deze dienstverlening wordt in een eerste fase niet aangeboden aan de lokale / provinciale 
besturen; later kan worden beslist dit aanbod ook voor deze besturen open te stellen. 
 

 Datacenterdiensten: 
Dit omvat alle diensten die nodig zijn om bedrijfstoepassingen - inclusief de vereiste 
onderliggende platformen, infrastructuur, computerzalen - beschikbaar en toegankelijk te 
houden met het gepaste niveau van beschikbaarheid, performantie en veiligheid. De 
datacenterdiensten omvatten naast de productie-omgevingen ook alle diensten die nodig 
zijn ter ondersteuning van ontwikkelteams (schaalbare en up-to-date ontwikkel-, test- en 
integratieomgevingen, diensten voor lifecyclemanagement van toepassingen, diensten 
voor vlotte in productiestelling van nieuwe versies, diensten voor uitvoeren van 
(performantie-) testen,…). Binnen de datacenterdiensten worden volgende lagen 
onderscheiden: 

 Beheer van bedrijfstoepassingen (applicatiemanagement); 
 Platformdiensten: ondersteuning voor middleware, maximaal aangeboden als 

PaaS; 
 Infrastructuurdiensten: ondersteuning voor infrastructuur (fysieke en virtuele 

servers, mainframe en bijhorende storage- en back-up), maximaal 
aangeboden als IaaS; 

 Computerzaalfaciliteiten met bijbehorende netwerkcomponenten. 
Deze gelaagde datacenterdiensten kunnen door alle in punt 2.3 bedoelde entiteiten 
afzonderlijk worden afgenomen, met dien verstande dat het afnemen van een dienst 
impliceert dat ook de hiervoor vereiste onderliggende lagen worden afgenomen. 
 
De aandacht wordt hierop gevestigd dat de verwerking van persoonsgegevens (die onder 
meer kan plaatsvinden bij data-opslag) volledig op het grondgebied van een van de 
lidstaten van de Europese Unie dient te gebeuren (zie punt 3.1.1). 

 
 

3.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht 

Vermits het over een niet-exclusief aanbod gaat waar de verschillende in punt 2.3 bedoelde entiteiten 
vrij – zie verder -  kunnen van afnemen, kan de exacte omvang moeilijk geraamd worden. 
 
Op basis van de volumes die in het kader van het huidige ICT-contract worden gerealiseerd aan 
exploitatiegebonden diensten, kan de jaarlijkse omzet geraamd worden op 90.000.000 euro per jaar. 
Op basis van de bij de potentiële klanten uitgevoerde behoeftebevraging, kan gesteld worden dat er 
geen indicaties zijn dat de afgenomen volumes significant lager zouden liggen dan de volumes die via 
het huidige ICT-contract 2008 worden geleverd. Deze volumes worden dan ook ter informatie 

meegegeven (zie bijlage 8.1 Referentiebibliotheek). 
Daarnaast dient wel opgemerkt dat de volumes potentieel sterk zouden kunnen stijgen door de 
uitbreiding van het klantenbereik naar de lokale / provinciale besturen. 
 
Belangrijk is evenwel dat de dienstverleners geen exclusiviteitsrecht zullen hebben op enige 
dienstverlening, en dus dat de verschillende in punt 2.3 vermelde entiteiten niet verplicht zullen zijn af 
te nemen van het ICT-contract. De werkelijk gerealiseerde omzet zal afhankelijk zijn van de concrete 
bestellingen die door de in punt 2.3 vermelde entiteiten worden geplaatst en uiteindelijk dus van de 
geboden prijs/kwaliteitsverhouding. 
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Omdat het volume van de reële afname momenteel niet gekend is en ook tijdens de uitvoering van de 

raamovereenkomst zal fluctueren, zal het Bestek de nodige mechanismen bevatten om de prijs van de 
Diensten af te stemmen op het reëel afgenomen volume. Zo kan voor de prijszetting worden gewerkt 

met vorken in relatie tot het aantal bestelde eenheden en zal een prijsherziening bij significant hogere 
of significant lagere volumes worden afgesproken.  

 

 

3.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 

De raamovereenkomst begint te lopen vanaf de sluiting van de opdracht (zie punt 5.9).Volgens de 
huidige planning is dat in het voorjaar van 2014. 
De begunstigde zal in een eerste (transitie)fase evenwel nog niet de verantwoordelijkheid dragen voor 
de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening, maar tijdens die fase alle nodige maatregelen nemen om 
de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening over te nemen van de huidige ICT-dienstverlener, de 
tijdelijke handelsvennootschap HP-Belgacom.  
Vanaf 1 februari 2015 tot 31 januari 2022 – en dus voor een periode van 7 jaar - zal de begunstigde 
van de raamovereenkomst de eindverantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschappelijke ICT-
dienstverlening en zal hij alle in de opdracht vervatte diensten aanbieden aan de in punt 2.3 bedoelde 
entiteiten. 
 
De langere looptijd voor deze raamovereenkomst is verantwoord doordat de transitie van de 
“Exploitatie gebonden diensten” van de huidige ICT-dienstverlener naar de nieuwe dienstverlener 
zowel vrij complex is als een hoge investeringskost voor zowel het Bestuur als de nieuwe 
Dienstverlener met zich meebrengt.. 
 
Na 1 februari 2022 - zijnde de datum waarop  de raamovereenkomst zal aflopen -  zal de begunstigde 
(de ICT-dienstverlener) alle vóór die datum effectief bestelde diensten, moeten leveren volgens de 
voorwaarden bedongen voor deze raamovereenkomst, ook al ligt de reële uitvoeringsdatum voor een 
bestelling later dan de datum waarop de raamovereenkomst wordt beëindigd. Het is evenwel de 
bedoeling dat het einde van die uitvoeringsdatum van een concrete bestelling zo dicht mogelijk bij de 
einddatum van de raamovereenkomst zal liggen en in het Bestek zal dan ook nader worden bepaald 
tot wanneer nog bestellingen kunnen worden geplaatst. 
 
 

4 Algemene administratieve bepalingen 

4.1 Wetgeving 

Op de gunning van de opdracht zijn toepasselijk: 

 De Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna genoemd de 
Overheidsopdrachtenwet);  

 Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;  

 Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, 
zijnde de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken; 
 De artikelen 2,4° en 15 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.  
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4.2 Taalgebruik 

De kandidaat / gegadigde gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie 
met het Bestuur. Alle teksten, documenten en stukken opgesteld door de kandidaten / gegadigden 
moeten dan ook in het Nederlands worden ingediend. 
Alle inlichtingen die worden verstrekt of gevraagd zullen eveneens in het Nederlands gebeuren. 
Louter technische documentatie of verklarende stukken mogen in het Engels worden toegevoegd. Van 
documenten die enkel in een andere taal dan het Nederlands beschikbaar zijn, kan het Bestuur een, 
desgevallend beëdigde, vertaling eisen op kosten van de kandidaat /gegadigde.  
 
 

4.3 Vertrouwelijkheid 

 De kandidaat / gegadigde stemt ermee in dat alle documenten, ongeacht de vorm, die hij ter 
beschikking stelt van het Bestuur in het kader van deze gunningsprocedure, kunnen worden 
gelezen, gekopieerd en gebruikt met het oog op de afwikkeling van de gunningsprocedure 
door de personeelsleden en externe raadgever(s) van het Bestuur en van andere 
aanbestedende overheden waarmee het Bestuur zou willen overleggen; 

 Alle documenten, ongeacht de vorm, die door het Bestuur aan een kandidaat / gegadigde 
worden overhandigd, kunnen door de personeelsleden en onderaannemers van die 
kandidaat / gegadigde worden gelezen, gekopieerd en gebruikt met het oog op de afwikkeling 
van de gunningsprocedure; deze documenten mogen door die personeelsleden en 
onderaannemers niet worden gebruikt buiten het kader van de gunningsprocedure, zonder de 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bestuur. De kandidaat / 
gegadigde stelt zich garant voor zijn personeelsleden en onderaannemers via de 
ondertekening van een Vertrouwelijkheidsverklaring; 

 In afwijking van vorig punt, mogen de documenten die het Bestuur publiceert op een 
internetsite, vrij worden verspreid mits vermelding van de bron. 

 
 

4.4 Verbod op afspraken 

Door eenvoudig deel te nemen aan deze gunningsprocedure verklaart de kandidaat geen afspraken te 
hebben gemaakt of zich niet door afspraken op grond van vooraanbestedingen te hebben verbonden 
en geen deel te hebben gehad in enig akkoord, vergadering of samenspanning met schending van 
artikel 11 van de Overheidsopdrachtenwet (artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996). 
 
 

4.5 Verlangde borgsommen 

De berekeningswijze voor het bedrag van de borgtocht zal worden vermeld in het bestek. 
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5 De procedure 

De opdracht zal worden gegund middels het doorlopen van een onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Op 13 maart 2012 werd de opdracht via een enuntiatieve aankondiging bekendgemaakt in de bijlage 
bij het Europees Publicatieblad (onder het nummer 2012/S 50-081653) en op 8 maart 2012 in het 
Bulletin der Aanbestedingen (onder het nummer 2012-504934). 
 

5.1 Huidige fase: Oproep tot deelneming 

Deze selectieleidraad verduidelijkt de gegevens van het aankondigingsbericht in het Bulletin der 
Aanbestedingen en de bijlage bij het Europees Publicatieblad en wordt als bijlage gepubliceerd bij de 

oproep tot deelneming. Het document wordt ook gepubliceerd via de voor het ICT-contract 2015 

opgezette internetsite van de Vlaamse overheid (zie ICT contract 2015) 
Het document geeft onder meer informatie over: 
• het Bestuur, en welke entiteiten zullen kunnen afnemen van het ICT contract 2015; 
• het voorwerp van de opdracht;  
• de verschillende fases van de te volgen gunningprocedure;  
• de uitsluiting- en selectiecriteria op basis waarvan gegadigden zullen geselecteerd worden; 
• de wijze waarop men de aanvraag tot deelneming moet indienen.  
 
De voor deze raamovereenkomst geïnteresseerde marktspelers wordt de mogelijkheid geboden om 
vragen te stellen ter verduidelijking van deze oproep tot deelneming. De vragen moeten worden 
verzonden via e-mail aan de in punt 2.2 vermelde contactpersoon en moeten uiterlijk 14 januari 2013 
zijn ingediend.  
 
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om enkel de voor deze fase relevante vragen te 
beantwoorden. Alle ontvangen vragen (zonder vermelding van de bron) en de antwoorden zullen 
gelijktijdig en uiterlijk 21 januari 2013 worden gepubliceerd op de voor het ICT-contract 2015 

opgezette internetsite van de Vlaamse overheid (zie ICT contract 2015) 
 
 

5.2 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 

Na het ontvangen van de aanvragen tot deelneming, zal de geschiktheid van de kandidaten worden 
beoordeeld; deze beoordeling zal resulteren in de kwalitatieve selectie van de (maximaal 10 meest) 
geschikte kandidaten. De wijze waarop en de kwalitatieve selectiecriteria op basis waarvan deze 
beoordeling zal gebeuren, zijn vastgesteld in punt 6.3 van deze selectieleidraad. 
 
De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal volgens de huidige planning afgerond zijn eind februari 
2013. 
 
De kandidaten die niet worden geselecteerd, zullen daarvan onmiddellijk op de hoogte worden 
gebracht. 
 
 

5.3 Uitnodiging tot indienen van Initiële offertes 

De gegadigden (= geselecteerde kandidaten) zullen gelijktijdig worden uitgenodigd om een initiële 
offerte in te dienen op basis van het initiële bestek dat met de uitnodiging wordt ter beschikking 

http://www.bestuurszaken.be/ict-contract
http://www.bestuurszaken.be/ict-contract
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gesteld. Dit bestek zal de gunningcriteria bevatten op basis waarvan de initiële offertes zullen worden 
beoordeeld. De gegadigden krijgen een tijdsperiode van ongeveer 60 kalenderdagen om de offerte 
voor te bereiden.  
 
Tijdens deze fase zal de geselecteerde kandidaten ook de mogelijkheid worden geboden om vragen 
te stellen ter verduidelijking van het bestek. De vragen (zonder vermelding van de bron) en de 
antwoorden zullen gelijktijdig aan alle gegadigden worden bezorgd volgens de in het initiële bestek 
beschreven modaliteiten. 
Indien het Bestuur dit wenselijk acht, kan het Bestek worden verduidelijkt als gevolg van de door de 
geselecteerde kandidaten geformuleerde vragen. 

 

 

5.4 Onderhandelingen 

Afhankelijk van het aantal offertes en de grootte van het verschil in de scores toegekend aan de 
verschillende offertes, kan het Bestuur beslissen om slechts te onderhandelen met de best 
gerangschikte inschrijver(s). 
 
Via de onderhandelingen wil het Bestuur: 
• feedback geven op de (kwaliteit van de ingediende) offertes ; 
• een duidelijk zicht verkrijgen op het aanbod van de inschrijvers met inbegrip van eventuele 
suggesties die de inschrijvers zouden formuleren ter optimalisatie van de door het Bestuur gevraagde 
ICT-dienstverlening; 
 
 

5.5 Uitnodiging tot indienen van de “Best and Final Offers” 

Na de onderhandelingen, zullen alle inschrijvers met wie werd onderhandeld, uitgenodigd worden om 
een finale offerte (“Best and Final Offer” of BAFO) in te dienen. Met de uitnodiging zal hen ook een 
aangepast (finaal) bestek worden bezorgd.  
 
 

5.6 Beoordeling van de offertes 

Aan de hand van de gunningcriteria zal worden bepaald welke BAFO voor het Bestuur, de meest 
voordelige is en dus welke inschrijver moet worden gekozen voor de uitvoering van de opdracht (= 
voorstel van gunning). 
In deze fase zal ook worden nagegaan of de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten op 
basis van de uitsluitingscriteria vermeld in punt 6.2. 
 
 

5.7 Finale onderhandeling 

Indien het Bestuur dit wenselijk acht, kan met de gekozen inschrijver nog een finale 
onderhandelingsronde worden georganiseerd om de offerte van de gekozen inschrijver nog verder te 
verbeteren.  
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5.8 Gunning van de opdracht 

Het voorstel van gunning zal na gunstig advies van de Inspectie van Financiën en na akkoord van de 
minister bevoegd voor begroting en van de minister bevoegd voor ICT ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan de Vlaamse Regering. 
 
 

5.9 Sluiting van de opdracht 

Overeenkomstig de Overheidsopdrachtenwet zal de contractuele verbintenis met de gekozen 
inschrijver slechts ontstaan door de sluiting van de raamovereenkomst. De sluiting van de 
raamovereenkomst gebeurt door de kennisgeving aan de gekozen inschrijver van de goedkeuring van 
de door die firma ingediende BAFO. 
De raamovereenkomst zal worden gesloten na het verstrijken van de toepasselijke wachttermijn, en 
nadat de nodige kredieten werden vastgelegd. Hiervoor wordt als streefdatum maart - april 2014 
vooropgesteld. 
 
 

5.10 Transitie 

Vanaf de sluiting van de raamovereenkomst start de transitieperiode waarin de begunstigde moet 
evolueren naar het volledig operationeel maken van de in de raamovereenkomst afgesproken ICT-
dienstverlening. In een eerste periode draagt de begunstigde nog geen eindverantwoordelijkheid voor 
de ICT-dienstverlening maar moet hij de nodige activiteiten uitvoeren om in staat te zijn met ingang 
van 1 februari 2015 de volledige eindverantwoordelijkheid op zich te nemen en alle in de 
overeenkomst voorziene diensten te leveren. 
Met het Bestuur en met de huidige ICT-dienstverlener dienen de nodige afspraken gemaakt te worden 
om de continuïteit van de ICT-dienstverlening te garanderen. 
 
 

6 Voorwaarden voor deelneming 

6.1 Rechtsvorm van de combinatie van ondernemers 

6.1.1 Voorwaarden m.b.t. een combinatie van ondernemingen / entiteiten 

De kandidaat kan een tijdelijke handelsvennootschap of een andere vorm van combinatie van 
ondernemingen/entiteiten zijn.  
 
Een combinatie van ondernemingen/entiteiten stelt zich kandidaat als één geheel. Met “kandidaat” 
wordt in dit document dan ook bedoeld hetzij een afzonderlijke onderneming/entiteit hetzij een 
combinatie van meerdere ondernemingen/entiteiten die een aanvraag tot deelneming indient.  
In het geval van een combinatie of tijdelijke handelsvennootschap is elk van de deelgenoten, 
persoonlijk, hoofdelijk en solidair gebonden voor de integrale uitvoering van de opdracht.  
 
Eenzelfde onderneming / entiteit kan slechts deelgenoot zijn van één kandidaat. 
Een onderneming/entiteit kan niet tezelfdertijd deelgenoot van één kandidaat zijn en Ondersteunende 
entiteit (zie punt 6.1.2) voor een andere kandidaat. 
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6.1.2 Voorwaarden m.b.t. de Ondersteunende Entiteiten 

Op grond van de artikelen 70 en 71 van het voormeld koninklijk besluit van 8 januari 1996, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 januari 2006, kan de kandidaat kan zich met het oog op de 
kwalitatieve selectie (zie punt 6.3) ook beroepen op middelen van andere entiteiten ongeacht de 
juridische aard van de band van de kandidaat met die entiteiten, voor zover de verbintenis van die 
entiteiten om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat aangetoond 
wordt. Dergelijke entiteiten worden in dit document “Ondersteunende entiteiten” genoemd. Deze 
“Ondersteunende entiteiten” kunnen ook onderaannemers zijn. 
In het Bestek zal nader worden bepaald op welke wijze een Ondersteunende Entiteit de verbintenis 
om middelen ter beschikking te stellen, ook ten aanzien van het Bestuur zal hard maken; de wijze 
waarop dit dient te gebeuren kan verschillend zijn naargelang van het aandeel van die middelen ten 
opzichte van het geheel van de middelen die de kandidaat moet aanleveren. 
De kandidaat kan zich enkel beroep op Ondersteunende entiteiten die zich niet bevinden in één van 
de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 69 en 69bis van het voornoemd koninklijk besluit van 8 
januari 1996 (zie punt 5.2). Door beroep te doen op een Ondersteunende entiteit verklaart de 
kandidaat impliciet dat die Ondersteunende entiteit zich niet bevindt in één van de bedoelde 
uitsluitingsgevallen. 
 
Een onderneming/entiteit kan middelen ter beschikking stellen van meerdere kandidaten (en dus een 
Ondersteunende entiteit zijn van meerdere kandidaten). 
 
Een onderneming/entiteit kan niet tezelfdertijd deelgenoot van één kandidaat zijn en Ondersteunende 
entiteit voor een andere kandidaat. 
 
 

6.2 Toegangsrecht 

Door zich kandidaat te stellen voor deze raamovereenkomst verklaart de kandidaat zich niet in één 
van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. 
 
Wordt, krachtens art. 69§1 van voormeld  K.B. van 8 januari 1996 , in elk stadium van de 
gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de dienstverlener die bij vonnis dat in kracht van 
gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 

1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 
van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme. 
 

Kan uitgesloten worden, volgens art. 69 §2 van voormeld K.B. van 8 januari 1996, van deelneming 
aan de opdracht (in welk stadium van de procedure ook), de dienstverlener: 

1° die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft 
gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of die in een 
overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat 
in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 
 2° die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of 
van gerechtelijke organisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige 
procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 
 3° die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een 
misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 
 4° die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond 
die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 
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 5° die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de 
sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van voormeld K.B. van 8 
januari 1996; 
 6° die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische 
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 
 7° die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen 
bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van Titel III, hoofdstuk II van 
van voormeld K.B. van 8 januari 1996. 

 
Hoewel een combinatie van ondernemingen zich kandidaat stelt als één geheel, moet elke deelgenoot 
in die combinatie op zich toegang hebben tot de opdracht, met andere woorden zich niet te bevinden 
in één van de onderstaande uitsluitingsgevallen.  
 
Het Bestuur zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken vóór de gunning 
van de opdracht in hoofde van de begunstigde, m.a.w. de inschrijver wiens offerte het beste 
gerangschikt is. De inlichtingen of documenten nodig voor dit onderzoek: 

 die het Bestuur kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, 
zullen door het Bestuur zelf worden opgevraagd. Meer concreet gaat het om de volgende 
attesten met betrekking tot Belgische ondernemingen: het RSZ-attest, BTW-attest, attest van 
niet-faillissement of soortgelijke toestanden voor de Belgische inschrijver),; 

 andere dan deze bedoeld in vorig punt, zal de begunstigde moeten aanleveren binnen 15 
kalenderdagen na verzending van het verzoek door het Bestuur. Alleszins zal de begunstigde, 
met het oog op de controle of hij niet moet worden uitgesloten krachtens 69§1 van voormeld  
K.B. van 8 januari 1996 (zie hierna), een uittreksel uit het strafregister van maximum 6 tot 3 
maander oud, moeten aanleveren. Voor natuurlijke personen kan dat worden verkregen bij het 
gemeentebestuur; indien een onderneming de begunstigde voor de opdracht is, is dit een 
uittreksel uit het strafregister voor de onderneming te verkrijgen bij het Centraal strafregister 
van de FOD Justitie. Indien geen uittreksel uit het strafregister in België kan worden bekomen, 
volstaat een gelijkwaardig document afgegeven door de bevoegde rechterlijke of 
administratieve instantie van het land van oorsprong of van herkomst. 

 
 

6.3 Kwalitatieve selectie 

6.3.1 Economische en Financiële draagkracht: 

De kandidaat dient over de nodige economische en financiële draagkracht te beschikken om de 
diensten die het voorwerp uit maken van deze opdracht op een betrouwbare en kwalitatieve manier te 
kunnen leveren. Alleen kandidaten die tijdens het meest recent afgesloten boekjaar, een omzet 
realiseren van minstens 90.000.000 euro per jaar, komen in aanmerking voor deelneming.  
 

De beoordeling van de economische en financiële draagkracht van een combinatie van 

ondernemingen zal gebeuren op basis van de gecombineerde draagkracht van deelgenoten, en 

desgevallend de Ondersteunende entiteiten (zie punt 6.1.2)  
 
De stukken op basis waarvan het Bestuur economische en financiële draagkracht zal beoordelen, 
worden opgesomd in punt 7.4. 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, moet geen kopie van die jaarrekening aan het dossier toevoegen; het 
Bestuur zal zelf de jaarrekening elektronisch opvragen. 
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6.3.2 Vakbekwaamheid 

De kandidaat dient over de nodige technische en beroepsbekwaamheid te beschikken om de diensten 
die het voorwerp uit maken van deze opdracht op een betrouwbare en kwalitatieve manier te kunnen 
leveren.  
 
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 punt 3.1.2.2 uit te voeren; 

 Beschikken over tools en processen om de opdracht zoals omschreven in punt 3.1.2.2 uit 
te voeren; 

 Beschikken over de ICT-infrastructuur die nodig is om de opdracht zoals omschreven in 
punt 3.1.2.2 uit te voeren (zoals datacenter binnen en eventueel ook buiten de Europese 
Unie, mainframe, servers, storage, …); 

 Beschikken over verifieerbare referenties voor gelijkaardige opdrachten. 
 

De beoordeling van de technische bekwaamheid van een combinatie van vennootschappen zal 
gebeuren op basis van de gecombineerde technische bekwaamheden van elk der deelgenoten en 

desgevallend de Ondersteunende entiteiten (zie punt 6.1.2).  
 
De stukken op basis waarvan het Bestuur deze elementen zal beoordelen, worden opgesomd in punt 
7.4. 
 
 

6.3.3 Selectie van de meest geschikte kandidaten 

Het Bestuur behoudt zich het recht om bij een groot aantal kandidaten, enkel de 10 meest geschikte 
kandidaten te selecteren.  
Deze rangschikking gebeurt op basis van de volgende selectiecriteria die daarbij elk evenwaardig zijn: 

 het aantal voldoende gekwalificeerde teams om deze raamovereenkomst uit te voeren 
waarover de kandidaat kan beschikken; 

 de tools en processen om de raamovereenkomst uit te voeren waarover de kandidaat kan 
beschikken; 

 de ICT-infrastructuur (datacenter binnen en eventueel ook buiten de Europese Unie, 
mainframe, servers, storage, …) nodig om de raamovereenkomst uit te voeren waarover de 
kandidaat kan beschikken; 
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7 Indiening van de aanvraag tot deelneming 

7.1 Wijze van indiening 

De aanvraag tot deelneming wordt aan het Bestuur bezorgd: 

 Hetzij via aangetekende zending verzonden aan de in 2.2 vermelde contactpersoon op het in 
2.2 vermelde adres; 

 Hetzij via persoonlijk afgifte tegen ontvangstbewijs aan de in punt 2.2 vermelde 
contactpersoon of één van zijn medewerkers, op het in punt 2.2 vermelde adres, waarbij de 
vermelding van datum en tijdstip op het ontvangstbewijs afgeleverd door het Bestuur, geldt 
als bewijs.  

 
 

7.2 Termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming 

De aanvragen tot deelneming moeten uiterlijk op 4 februari 2013 om 16 uur door het Bestuur zijn 
ontvangen. 
 

7.3 Vormvereisten voor de aanvraag tot deelneming 

7.3.1 Gebruik van het Deelnemingsformulier 

De aanvraag tot deelneming moet gebeuren met gebruik van het bij deze oproep tot de kandidaten 
behorende model van Deelnemingsformulier. 
 
 

7.3.2 Duidelijke identificatie van de kandidaat  

De identiteit van de kandidaat, moet duidelijk en eenduidig blijken uit de gegevens vermeld op het 
deelnemingsformulier.  
 
In het geval de kandidaat een combinatie is van meerdere ondernemingen / entiteiten, moet de 
identiteit van elke deelgenoot en de samenstelling van de combinatie, duidelijk en eenduidig op het 
deelnemingsformulier worden vermeld.  
Het gezamenlijk ondertekenen van het deelnemingsformulier geldt als afdoende bewijs voor het 
vormen van een tijdelijke handelsvennootschap. 
 
 

7.3.3 Duidelijke identificatie en verbintenis van Ondersteunende entiteiten 

In het geval een kandidaat zich met het oog op de kwalitatieve selectie beroept voor een bepaald 
onderdeel op de draagkracht van (een) Ondersteunende entiteit(en):  

 moet de identiteit van die Ondersteunende entiteit(en) (natuurlijk personen of rechts-
personen) duidelijk en eenduidig uit het deelnemingsdossier blijken; 

 wordt het deelnemingsdossier vervolledigd met een duidelijke (ondertekende en gedateerde) 
verbintenis van die Ondersteunende entiteit(en) om de kandidaat de nader omschreven 
middelen tot uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen. 
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7.3.4 Grafische voorstelling van de kandidaat en de eventuele Ondersteunende entiteiten. 

Het Bestuur wenst met het oog op de selectie van de gegadigden, een duidelijk beeld van de 
kandidaat en zijn Ondersteunende entiteiten en van alle, met betrekking tot de deelneming, 
aangegane verbintenissen; met andere woorden hoe de samenwerking zal zijn op hoofdlijnen – niet 
op taakniveau - m.b.t. de diverse componenten en wie zich tot wat engageert. 
De aanvraag tot deelneming bevat daarom een grafische voorstelling van alle – bij die aanvraag tot 
deelneming - betrokken entiteiten, met vermelding van: 

 Identificatie van elke entiteit (naam + rechtsvorm) 

 De rol van elke entiteit (kandidaat / deelgenoot van een kandidaat / ondersteunende entiteit 
/….),  

 De juridische relatie tussen de verschillende entiteiten (moedervennootschap / 
dochtervennootschap / onderaannemer / ….).  

 
In de stukken die worden ingediend met het oog op de kwalitatieve selectie, moet duidelijk worden 
aangegeven welke entiteit (zoals benoemd op de grafische voorstelling) welke middelen zal 
inbrengen. 
 
 

7.3.5 Aantal exemplaren van het ingediende dossier 

Het volledige dossier – dat alle stukken bevat zoals hierna opgesomd- wordt in drievoud ingediend. 
Eén origineel exemplaar dat de vermelding “origineel” draagt, de andere zijn duplicaten (en dragen de 
vermelding “duplicaat”). Aanvullend, dient de kandidaat ook een inhoudelijk identieke versie ter 
beschikking te stellen op CD-ROM of DVD. De bestanden dienen leesbaar te zijn met één van de 
Microsoft Office -producten (MS Office 2007) en/of Adobe pdf (portable document format).  
Ingeval van tegenstrijdigheid gelden enkel de vermeldingen en de inlichtingen van het 
“origineel”dossier. 
 
 

7.4 Samenstelling van de aanvraag tot deelneming 

De kandidaat voegt een genummerde inventaris bij van de stukken die hij indient. 
 

 Het Deelnemingsformulier gedateerd en ondertekend door de hiertoe bevoegde personen (stuk 
1); 

 De stukken waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars blijkt, zoals afschrift van de 
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmachten; er kan ook worden verwezen naar het 
nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de stukken zouden zijn gepubliceerd 
(stuk 2); 

 De grafische voorstelling van de ondernemingen/entiteiten die betrokken zijn bij de aanvraag tot 
deelneming (zowel leden van de combinatie van ondernemingen/entiteiten die de aanvraag tot 
deelneming indienen als de Ondersteunende entiteiten) (cfr rubriek 7.3.4) (stuk 3) 

 In het geval een kandidaat zich beroept op de draagkracht van een Ondersteunende entiteit, 
het (de) document(en) waaruit duidelijk de verbintenis blijkt van die entiteit om de nader 
omschreven middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat (cfr rubriek 7.3.3) (stuk 4); 

 Opgave van de omzet gerealiseerd tijdens het meest recent afgesloten boekjaar. Deze 
informatie vormt de basis voor de evaluatie van de economische en financiële draagkracht (zie 
rubriek 6.3.1) (stuk 5); 

 Voor ondernemingen die niet de Belgische nationaliteit hebben: de meest recent goedgekeurde 
jaarrekening van de kandidaat (desgevallend van de deelgenoten en eventuele 
Ondersteunende entiteiten). Deze informatie vormt de basis voor de evaluatie van de 
economische en financiële draagkracht (zie rubriek 6.3.1) (stuk 6); 
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 Een overzicht van de voor deze raamovereenkomst inzetbare teams binnen de organisatie van 
de kandidaat zelf en van de hiervoor inzetbare teams van eventuele andere ondernemingen / 
entiteiten waar men een beroep zal op doen (bv in onderaanneming) (stuk 7).  
Voor elk van de teams wordt ten minste de volgende informatie gegeven: 

 Omschrijving van het team en situering binnen de organisatie van de kandidaat of zijn 
Ondersteunende entiteiten 

 Het aantal en een beschrijving van de beroepskwalificaties van de personeelsleden 
binnen die inzetbare teams (kennis- en ervaringsniveau, eventuele certificatie);  

 Een korte beschrijving van de HR-policy inzake vorming en opleiding van het 
personeel. Bijv. of een minimum aantal uren opleiding/training verplicht voorzien wordt 
en hoeveel dan wel. In welke mate daarbij het behalen van een certificaat wordt 
nagestreefd; 

 Een beschrijving van de door die inzetbare teams gekende technologieën en 
systemen, Daaronder vallen o.a. OS (vmware, Solaris, MS Windows 2003/2008,Linux 
RedHat, Linux Suse, … ), RDBMS (bv. Oracle, Informix, MS SQL Server, … ), ECM 
platformen (bv. EMC Documentum, MS Sharepoint, …), BI/ETL-platformen (IBM 
Cognos, Information Server-Datastage, Oracle BI, …), Storage- en 
archiveringsomgevingen (bv. EMC Centera, …), enz.,  

 Een korte beschrijving van de beschikbare processen en tools om de opdracht uit te voeren 
(stuk 8) bestaande uit: 

 Een beschrijving van de door de inzetbare teams gebruikte processets en de hiervoor 
eventueel behaalde certificaten of auditresultaten (bijv. m.b.t ITIL), relevant voor de 
uitvoering van de raamovereenkomst; 

 Een beschrijving van de belangrijkste tools en hulpmiddelen die als ondersteuning 
worden gebruikt, ter implementatie van de ITIL processen, m.b.t. exploitatie, 
ondersteuning en projectwerking; 

 Een beschrijving van de ICT-infrastructuur (data center binnen en eventueel ook buiten de 
Europese Unie, mainframe, servers, storage, …) die kan ingezet worden om de gevraagde 
ICT-dienstverlening op een betrouwbare en kwalitatieve manier te kunnen leveren (stuk 9).  

 Verifieerbare referenties inzake het aanbieden van vergelijkbare diensten tijdens de 
afgelopen drie jaar, met korte beschrijving en kenmerken/ aantallen en soort m.b.t. 
applicaties, platformen, infrastructuur. Voor elke referentie dient ook de naam en het e-
mailadres van een contactpersoon bij de betrokken klant opgegeven worden zodat de 
opgegeven referentie geverifieerd kan worden (stuk 10)  

 

 

8 BIJLAGEN 

8.1 Referentiebibliotheek 

8.2 Deelnemingsformulier 


