
1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

1.1. AANBESTEDENDE OVERHEID  

Deze opdracht wordt uitgeschreven door V-ICT-OR, met maatschappelijke zetel te Mosten 13, 9160 

Lokeren.  

De kandidaten zullen eventuele briefwisseling en communicatie betreffende deze opdracht richten 

aan:  

V-ICT-OR  

t.a.v. Eddy Van der Stock  

Mosten 13  

9160 Lokeren 

Eddy.vds@v-ict-or.be 

1.2. TOEGEPAST WETTELIJK KADER  

De opdracht is onderworpen aan de reglementering betreffende de overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen, opgenomen in de onderstaande 

wettelijke en reglementaire teksten van tijd tot tijd gewijzigd, te kennen en te aanvaarden:  

• Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 

17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten);  

• Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: 

KB Plaatsing);  

• Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB 

Uitvoering), met uitzondering van de bepalingen waarvan in deze opdracht wordt afgeweken;  

• Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013.  

 

De inschrijver is er steeds toe gehouden om te voldoen aan de vigerende wetgeving en technische 

normen van toepassing in het land van de opdrachtgever, ook al is deze hierboven niet vermeld.  

  



1.3. OVERIGE ALGEMEEN VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN  

De kandidaat gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de 

aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de 

overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.  

Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht, 

zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. Een aangetekende zending 

hoeft echter niet elektronisch te zijn.  

De indiening van de aanvragen tot deelneming verloopt volgens de voorschriften vermeld in punt 9.  

De kandidaten vermelden in hun aanvraag tot deelneming één of meerdere mailadressen waarmee 

elektronische communicatie kan gevoerd worden.  

  



2. TOELICHTING BIJ DE SELECTIELEIDRAAD  

Via deze selectieleidraad wil V-ICT-OR kandidaat-inschrijvers voldoende informatie geven over de 

inhoudelijke scope van deze opdracht en over het verloop van de plaatsingsprocedure. Deze 

selectieleidraad, die steeds samen met de aankondiging van de opdracht gelezen moet worden, is 

louter indicatief en kan V-ICT-OR niet verbinden.  

Deze selectieleidraad geeft weer op basis van welke criteria u kan worden geselecteerd, welke 

documenten opgenomen moeten worden in de aanvraag tot deelneming en hoe de aanvraag tot 

deelneming ingediend kan worden.  

De definitieve bepalingen m.b.t. deze opdracht maken deel uit van het bestek dat in een tweede fase 

aan de geselecteerde kandidaten zal worden bezorgd.  

Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aanvaarden de kandidaten de inhoud van de 

selectieleidraad en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals in deze selectieleidraad beschreven. 

Indien een kandidaat-inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, of fouten of leemten hierin 

ontdekt, dient hij dat ten laatste op vrijdag 6 juli 2018 schriftelijk en per aangetekende post aan V-

ICT-OR mee te delen, met omschrijving van de redenen.  

Het niet-opvolgen van bovenstaande verplichtingen is geheel voor risico van de inschrijver, die zich 

later niet meer op het vaststellen van fouten, leemten of andere onvolkomenheden kan beroepen.  

V-ICT-OR zal in voorkomend geval oordelen of de fouten of leemten voldoende belangrijk zijn om de 

opening van de kandidaatstellingen te verdagen en/of indien nodig, tot een aangepaste 

bekendmaking over te gaan.  

  



3. VOORWERP VAN DE OPDRACHT  

3.1. AARD VAN DE OPDRACHT  

Deze opdracht dient beschouwd te worden als een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° 

van de Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  

Voorliggende opdracht heeft een initiële looptijd van vier jaar.  

De opdracht wordt niet ingedeeld in percelen. 

Gelet op de complexiteit van de opdracht lijkt het niet mogelijk, althans niet nuttig om de opdracht 

onder  te verdelen in percelen. Alles wordt namelijk teruggekoppeld aan het elektronische platform, 

wat bij voorkeur beheerst wordt door één opdrachtnemer. 

  

3.2. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT  

De leden van V-ICT-OR hebben regelmatig behoefte aan ICT-materiaal en software. Dit zou kunnen 

aangeleverd worden via een dynamisch aankoopsysteem. Dat systeem is echter vandaag niet 

voorhanden en moet daarom tot stand gebracht worden.  V-ICT-OR vzw kan, dan middels dit 

systeemoptreden als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 6° van de Wet inzake overheidsopdrachten 

van 17 juni 2016 en opdrachten uitschrijven via het en gebruikmakend van het dynamisch 

aankoopsysteem. Besturen kunnen dan op hun beurt afnemen uit het dynamisch aankoopsysteem. 

en. 

Daartoe is wel de conceptualisering en de uitbating van een elektronisch platform vereist dat zal 

fungeren als een unieke toegangspoort tot de ICT-markt voor wat betreft software en materiaal. 

Het forum zal fungeren als digitale ontmoetingsplaats tussen lokale besturen met een bepaalde ICT-

nood en ondernemers die aan deze behoeften kunnen voldoen.  

Naast de digitale technische component wordt de opdrachtnemer tijdelijk verondersteld de 

dienstverlenende component voor zijn rekening te nemen. 

Concreet omvat deze opdracht de volgende aspecten: 

1) Het conceptualiseren en vorm geven aan het digitale platform op maat van de voorliggende 

opdracht. Dit betekent concreet dat de opdrachtnemer een bestaand platform aanpast of 

configureert of nieuw platform ontwikkelt zodat deze aangepast is aan de functionele en 

technische requirements.  

2) Het operationaliseren van de oplossing: 

a. Het voorbereiden van de nodige werkdocumenten en nemen van de nodige 

voorbereidende acties: 

i. Roadbook voor de implementatie; 

ii. Intake van de verschillende leveranciers; 

iii. Opzetten van scorecards en KPI’s voor deze leveranciers; 

iv. Registreren van de klanten (lokale besturen); 

v. Opmaken van de workflows met betrekking tot het managen van de 

opdrachten die in het kader van de aankoopcentrale worden uitgeschreven, 

leveranciersmanagement, administratief beheer; 

vi. Actieplan voor het uitwerken van deze workflows in de praktijk 



b. Opmaken van het actieplan voor de communicatie van de oplossing 

3) Het opzetten van een partnership met V-ICT-OR met betrekking tot het uitbaten van de 

diensten gekoppeld aan het digitaal platform. 

Werking van het dynamisch aankoopsysteem in het kort 

Het dynamisch aankoopsysteem is een geheel elektronisch proces voor het verwerven van werken,  

leveringen en diensten voor courant gebruik. 

Naar analogie met een raamovereenkomst kan de overheid gedurende de looptijd van het dynamisch 

aankoopsysteem bestellingen plaatsen wanneer zij daartoe de behoefte heeft. Wanneer zij een 

bestelling plaatst zal zij alle deelnemers aan het aankoopsysteem uitnodigen om een offerte in te 

dienen. Anders dan bij een raamovereenkomst kunnen er echter steeds deelnemers bijkomen of 

verdwijnen, aangezien het dynamisch aankoopsysteem een open systeem is. Elke leverancier of 

dienstverlener die dat wil kan toetreden tot het aankoopsysteem door een aanvraag tot deelneming 

in te dienen waaruit blijkt dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Anderzijds kan men ook uit het systeem 

stappen wanneer men dat wil. Een dynamisch aankoopsysteem kan maximaal slechts vier jaar bestaan. 

Het dynamisch aankoopsysteem heeft dus twee aspecten: het is zowel een register van ondernemers 

als een procedure om in te schrijven op specifieke opdrachten. 

Technische requirements 

De technische requirements van het platform worden hierna opgesomd: 

• Het digitale platform moet makkelijk toegankelijk zijn voor alle klanten en voor 

ondernemers. Wij gaan ervan uit dat geen additionele software geïnstalleerd dient te 

worden op de PC van de klanten en ondernemers; 

• De toegang tot de tot de tool dient voorzien te zijn van een beveiliging: paswoord, e-ID, … . 

(De inschrijver geeft de voor hem beste oplossing aan. Deze zal worden beoordeeld op basis 

van de gunningscriteria); 

• De tool moet toelaten een vooraf beschreven cataloog te integreren en moet toelaten dat 

deze cataloog kan worden uitgebreid. Deze cataloog moet op een efficiënte en 

gebruiksvriendelijke manier volgens thema (categorie van het dynamisch aankoopsysteem) 

kunnen worden gestructureerd. 

• Indien er lacunes zijn in de cataloog moet het voor de klant makkelijk zijn om via een digitaal 

formulier een aanvraag in te dienen en deze te verspreiden bij verschillende potentiële 

ondernemers. 

• Het digitale platform dient op een makkelijke manier toegang te verschaffen aan de 

(geselecteerde) ondernemers. Dit door middel van een simpele registratie (doch rekening 

houdend met de verplichtingen inzake elektronische communicatie) en het aanbieden van 

hun product dat voldoet aan de bepalingen in de producten catalogus en/of het reageren 

op ad hoc aanvragen via de tool. 

• De tool voorziet een contractmodule. De contractmodule voorziet in de mogelijkheid om 

een juridisch bindend contract aan te gaan en op te slaan in het platform. Alsook in het 

beheersbaar maken van dit contract. Eventueel kan dit door koppelingen  te voorzien met 

de eigen systemen van de klant. 

• Er wordt voorzien in een facturatiemodule. De bedoeling is om de facturatie te laten 

verlopen via e-invoicing. Er moet de mogelijkheid worden geboden om op verschillende 

manieren elektronisch te factureren. De methode van factureren is divers: dit gaat van het 



afhalen van een elektronische factuur van het patform tot het versturen van een file naar 

een e-invoicing systeem. Voor de Vlaamse overheid gaat dit bijvoorbeeld om Mercurius. 

• De tooling voorziet rapporteringsmogelijkheden in functie van leveranciersbeheer (omzet, 

prestaties, kwalitatieve levering (tijdig, zonder gebreken, …)) en afname via de tool (door 

wie, hoeveel, frequentie, … ). 

Aspecten van de dienstverlening 

De dienstverlening bestaat uit volgende aspecten: 

• Het begeleiden van klanten bij hun eerste ervaring met de tool. 

• Het onderhouden en laten evolueren van het platform volgens de behoeften. 

• Het opstellen van de nodige documenten met betrekking tot het gebruik van het platform 

(handleidingen, faq’s, quick reference cards, … ) die ter beschikking zullen worden gesteld 

van de klanten. 

• Leveranciersbeheer: voornamelijk het opvolgen van leveranciers en klachtenbeheer. 

o Beschrijven van de methodologie om voor elk product verschillende leveranciers 

aan te houden in de catalogus. 

� BELANGRIJK: Elke geselecteerde ondernemer groot of klein zal de kans 

moeten krijgen om een offerte in te dienen in het dynamisch 

aankoopsysteem. 

� Daarenboven moet de dienstverlener neutraal zijn met betrekking tot de 

productkeuze (merkneutraal) en de leverancier. 

o Bewaken van de prijs / kwaliteit verhouding van de producten 

o Capteren en remediëren van de (structurele klachten) 

• Het opvolgen van de markt en actualiseren van de productencatalogus: 

o Methodologie m.b.t. het actualiseren van de nieuwste producten 

o Methodologie m.b.t. het benchmarken van de prijzen 

 

Aanvullen van de vraag/het aanbod op het platform.  



4. INFORMATIE OVER DE PLAATSINGSPROCEDURE  

4.1. KEUZE PLAATSINGSPROCEDURE  

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via een mededingingsprocedure met onderhandeling, op 

basis van artikel 38 §1 1e lid van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Dit omdat 

deze opdracht aan meerdere criteria hiervan voldoet. 

Teneinde een platform in te richten dat later moet dienen voor een dynamisch aankoopsysteem, kan 

er niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende dienst zonder aanpassing van 

onmiddellijk beschikbare oplossingen, is deze oplossing daarenboven innovatief en moet dit platform 

worden ontworpen. Daarenboven is dit project – gelet op de regelgeving o.m. van elektronische 

communicatie die moet worden nageleefd bij een dynamisch aankoopsysteem – dermate complex dat 

hiervoor voorafgaande onderhandelingen vereist zijn. 

4.2. VERLOOP VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE  

V-ICT-OR zal in deze eerste stap van de plaatsingsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de 

uitsluitings- (punt 5) en kwalitatieve selectiecriteria (punt 6) om de kandidaten te selecteren die 

toegelaten worden voor verdere deelname aan de plaatsingsprocedure.  

V-ICT-OR zal de ingediende aanvragen tot deelneming beoordelen op basis van de selectiecriteria 

beschreven in deze selectieleidraad, en een selectiebeslissing opmaken.  

De kandidaten die niet geselecteerd worden, zullen hierover na het nemen van de selectiebeslissing 

geïnformeerd worden.  

De geselecteerde kandidaten ontvangen vervolgens in de tweede stap van de procedure het 

volledige bestek, en zij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.  

Het volgen van deze plaatsingsprocedure brengt geen verplichting mee om de opdracht toe te 

wijzen. V-ICT-OR heeft het recht de opdracht niet te gunnen en eventueel opnieuw te gunnen op 

dezelfde of een andere wijze.  

4.3. UITSLUITING (ART. 67-70 WET, ART. 61-64 EN 73 KB PLAATSING)  

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet 

Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de 

uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.  

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de 

kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn 

betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende 

overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de 

plaatsingsprocedure.  

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een 

aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een 

beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie punt 6).  

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het 

bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.  



De kandidaat legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring 

dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie punt 8 van deze selectieleidraad voor 

meer informatie over het UEA. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit 

UEA.  

De inschrijver dient tevens een uittreksel uit het strafregister over te leggen, dat maximaal 6 

maanden oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van aanvragen tot deelneming.  

In geval de inschrijver een buitenlandse inschrijver is, dient deze de documenten en attesten bedoeld 

in artikel 62 en 63 van het KB Plaatsing aan te leveren in zijn aanvraag tot deelneming.  

Buitenlandse inschrijvers en Belgische inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is 

aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, dienen bij hun 

aanvraag tot deelneming een attest te voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en 

waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de 

ontvangst van de aanvragen tot deelneming is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de 

voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen van, respectievelijk, het land waar zij gevestigd zijn en de desbetreffende lidstaat (cf. 

artikel 62, § 3, derde lid, KB Plaatsing).  

 

V-ICT-OR kan, overeenkomstig artikel 59, 1°, van het KB Plaatsing, in eender welk stadium van de 

gunningsprocedure, en met alle middelen die het dienstig acht, inlichtingen inwinnen over de in 

artikel 66, § 1, 2° van de Wet bedoelde situatie van de inschrijvers.  

  



5. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, ART. 65-69 EN 70-71 KB PLAATSING)  

5.1. TECHNISCHE- EN BEROEPSBEKWAAMHEID  

Om geselecteerd te kunnen worden voor het indienen van een offerte, dient de kandidaat te voldoen 

aan de volgende criteria inzake technische- en beroepsbekwaamheid.  

1. De dienstverlener moet een Nederlandstalige gebruikersomgeving en Nederlandstalige 

ondersteuning kunnen garanderen.  

a. Dit criterium wordt als volgt gescoord: ja/nee 

2. De dienstverlener legt een lijst van referenties voor waaruit blijkt dat ze de activiteiten (of 

onderdeel van de activiteiten) beschreven in de selectieleidraad hebben uitgevoerd één of 

meerdere klanten. 

a. De dienstverlener vult hiertoe het template “bijlage 2” in. 

b. Belangrijk is om de opdracht voldoende duidelijk te omschrijven en aan te duiden 

waarom deze relevant is voor deze opdracht. Bij de omschrijving moet ook worden 

aangeduid waarom de opdracht anders is en wat eventueel zal moeten worden 

aangepast. 

c. Op basis van de lijst en omschrijving zullen de kandidaten worden gescoord op 20 

punten. Enkel de kandidaten met 12 op 20 zullen worden meegenomen. 

3. De kandidaten wordt gevraagd om de projectmethodiek uit te schrijven die ze hanteren in 

opdrachten zoals beschreven in dit document. Graag hadden we een plan van aanpak gezien 

met betrekking ontwikkeling en implementatie. We vragen het document te beperken tot 3 

pagina’s. De documenten worden gescoord op 20 punten. Enkel de kandidaten met 12 op 20 

zullen worden meegenomen. 

4. Graag hadden we een beschrijving gezien van de teams die jullie dergelijke opdrachten 

zouden toevertrouwen. Projectorganogram en CV’s zijn voldoende. 

 

De kandidaat verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de gedefinieerde selectiecriteria. De 

kandidaat voegt daarnaast ook de vereiste bewijsstukken toe aan zijn aanvraag tot deelneming zoals 

gevraagd in punt 1 t.e.m. 4 hierboven. 9  

 

  



6. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 73 KB PLAATSING)  

De kandidaat kan zich, met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie van deze 

selectieleidraad, beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de 

juridische aard van zijn band met die entiteiten.  

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:  

• De kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn aanvraag tot deelneming, waaruit de  

verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht 

noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat. Voor opmaak van de 

bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model “Verbintenis 

terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij deze selectieleidraad gevoegd werd.  

• Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen 

uitsluitingsgronden van toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen 

te laten gelden.  

• Indien de kandidaat beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en 

beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de 

opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep 

doet.  

• Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande 

toestemming van de aanbestedende overheid.  

 

Indien de kandidaat geselecteerd wordt om in de tweede fase van de plaatsingsprocedure een 

offerte in te dienen, zal de aanbestedende overheid controleren of de vermeldingen inzake beroep 

de draagkracht in de offerte overeenstemmen met die in de aanvraag tot deelneming. 10  

 

7. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (ART. 73 WET, ART. 38 KB PLAATSING)  

De kandidaat legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld en 

ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen 

verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de kandidaat geen 

uitsluitingsgrond van toepassing is (zie punt 5) en dat de kandidaat voldoet aan de kwalitatieve 

selectiecriteria (zie punt 6).  

Het UEA wordt afzonderlijk als bijlage (in xml en pdf) bij deze leidraad toegevoegd. U dient dit te 

importeren en in te vullen via https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl (kies: 'Ik ben een 

ondernemer').  

Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de kandidaat verklaren dat hij voldoet aan de 

voorgeschreven selectiecriteria, en moet hij dit tevens bewijzen aan de hand van de gevraagde 

informatie in punt 6 van deze selectieleidraad.  

De kandidaat moet tevens:  



• een ingevuld en ondertekend UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van 

ondernemingen die optreedt als kandidaat, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens 

draagkracht de kandidaat beroep doet (zie punt 6);  

• in geval de kandidaat een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de 

combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van 

het UEA.  

 

De aanbestedende overheid kan de kandidaten tijdens de procedure ten allen tijde verzoeken de 

vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is 

voor het goede verloop van de procedure. 

  



8. TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN  

De aanvraag tot deelneming bestaat minstens uit volgende documenten:  

1. een door de kandidaat ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument;  

2. de overige gevraagde bewijsmiddelen inzake de uitsluitingscriteria (zie punt 5);  

3. desgevallend, verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de 

kandidaat beroep doet in het kader van het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria;  

4. desgevallend, een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de onderaannemers 

of andere entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat zich beroept, en voor alle deelnemers aan de 

combinatie zonder rechtspersoonlijkheid;  

5. de vereiste documenten in het kader van de kwalitatieve selectiecriteria, volgens de gevraagde 

sjablonen indien gevraagd wordt om gebruik te maken van deze sjablonen.  

 

 

9. VRAGEN EN ANTWOORDEN  

Eventuele bijkomende inlichtingen of vragen in verband met deze opdracht kunnen gesteld worden 

op het forum in e-Procurement. U kan het forum terugvinden op de pagina met de beheersgegevens 

van het dossier (klik op ‘forum tonen’ – ‘een vraag voorleggen’). Van zodra wij uw vraag 

beantwoorden, zal dit op het forum verschijnen. U wordt hier niet per e-mail van verwittigd en dient 

het forum zelf regelmatig te controleren. Het forum wordt opengesteld van 5 juni 2018 tot vrijdag 25 

juni 2018.  

Het staat V-ICT-OR vrij bepaalde vragen niet te beantwoorden wanneer zij deze niet relevant acht 

met betrekking tot de opdracht of deze selectieleidraad.  

Indien V-ICT-OR van oordeel is dat de gestelde vragen relevant zijn voor alle kandidaten, zullen deze 

vragen en de antwoorden meegedeeld worden op het forum zodat alle kandidaten er kennis van 

kunnen nemen.  

  



10. INDIENING EN OPENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING  

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is op vrijdag 6 juli 2018 om 13u.  

De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering 

internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 

van de Wet Overheidsopdrachten.  

Meer informatie omtrent het gebruik van e-Tendering kan worden bekomen op de website 

http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 

52 00.  

In deze fase van de procedure is het niet noodzakelijk dat de aanvraag tot deelneming (elektronisch) 

ondertekend wordt.  

Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming indienen.  

In deze fase van de procedure is het niet noodzakelijk dat de aanvraag tot deelneming 

(elektronisch) ondertekend wordt.  

Ter informatie: indien u geselecteerd wordt voor de tweede stap van de procedure en een 

uitnodiging ontvangt om een offerte in te dienen, zal u uw offerte wel moeten ondertekenen.  

Bij indiening van de offerte via e-Tendering zal de ondertekening de vorm moeten aannemen van 

een gekwalificeerde elektronische handtekening, en deze moet uitgaan van een bevoegd persoon (of 

personen).  

Het is echter aangewezen om de aanvraag tot deelneming op deze wijze te ondertekenen. Als u nu 

gebruik maakt van de mogelijkheid om de aanvraag tot deelneming via e-Tendering elektronisch te 

ondertekenen op het indieningsrapport, zal het Uniform Europees Aanbestedingsdocument niet 

opnieuw toegevoegd moeten worden aan de offerte in de volgende stap van de plaatsingsprocedure.  

 

  



BIJLAGE 1: VERBINTENIS TER BESCHIKKING STELLEN MIDDELEN  

Naam van de onderaannemer of andere entiteit:  

Adres:  

KBO-nummer:  

 

Betreft:   

Overheidsopdracht V-ICT-OR – 2018- 001 

Realisatie van een elektronisch platform en dienstverlening 

 

 

(Naam onderaannemer of andere entiteit), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de ondergetekende, (naam en functie van 

ondertekenaar),  

 

verbindt zich er eenzijdig toe om, in het kader van bovenvermelde 

overheidsopdracht,  

 

aan (naam van de kandidaat op de opdracht),  

 

de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat 

voor de uitvoering van het gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op 

draagkracht wordt gedaan.  

 

Gedaan te … op …  

 

 

(Handtekening)  

 

 

(Naam ondertekenaar)  

(Functie) 

 

  



BIJLAGE 2: DETAILBESCHRIJVING VAN REFERENTIES (uitgevoerd in de laatste drie jaar)  

Organisatie waarvoor de opdracht werd Organisatie waarvoor de opdracht werd Organisatie waarvoor de opdracht werd Organisatie waarvoor de opdracht werd 

uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd    (naam )(naam )(naam )(naam )    

    

    

SectorSectorSectorSector        

    

ProfielenProfielenProfielenProfielen        

    

    

BBBBeschrijving van de opdrachteschrijving van de opdrachteschrijving van de opdrachteschrijving van de opdracht    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Opdracht Opdracht Opdracht Opdracht uitgevoerd door:uitgevoerd door:uitgevoerd door:uitgevoerd door:    

    

    

Omzet voorbije Omzet voorbije Omzet voorbije Omzet voorbije 3333    jaarjaarjaarjaar    

    

2017:2017:2017:2017:    

2016:2016:2016:2016:    

2015201520152015    

Aantal uitgevoerde opdrachtenAantal uitgevoerde opdrachtenAantal uitgevoerde opdrachtenAantal uitgevoerde opdrachten    2017:2017:2017:2017:    

2016:2016:2016:2016:    

2015201520152015    

Duur van de opdrachtDuur van de opdrachtDuur van de opdrachtDuur van de opdracht    

    

    

 

VOORBEHOUDEN VOOR ORGANISATIE WAARVOOR DE 

OPDRACHT WERD UITGEVOERD: 

    
GRAAD VAN 

TEVREDENHEID 

(kruis aan wat van 

toepassing is) 

MATIG VOLDOENDE GOED ZEER GOED 

       

HANDTEKENING 

ORGANISATIE 

WAARVOOR DE 

OPDRACHT WERD 

UITGEVOERD 

De opdrachtgever gaat akkoord met bovenstaande omschrijving van de 

opdracht: 

 

 

 

NAAM + FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER OPDRACHTGEVER:  

 


