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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1

B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Solidaris Brabant

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0411.714.124_23020

Postadres: Zuidstraat, 111
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Dept. Overheidsopdrachten & Data Protection

Telefoon: +32 25069680

E-mail: procurement@bra.solidaris.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://fmsb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450074
Oﬃciële benaming: SOCIETE MUTUALISTE D'ASSURANCES SOLIDARIS BRABANT,
(SMASB) SOC MUT -- VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND
SOLIDARIS BRABANT (VMOBSB) ONDERLINGE VERZEKER.

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0838.221.243

Postadres: ZUIDSTRAAT, 111
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Dept. Overheidsopdrachten & Data Protection

Telefoon:

E-mail: procurement@bra.solidaris.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://fmsb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://fmsb.be
Oﬃciële benaming: UNION ET SOLIDARITÉ SOCIALISTE DU BRABANT (USSB) ASBL SOCIALISTISCHE EENDRACHT VAN BRABANT (SESB) VZW

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0434.348.776

Postadres: MUSSENSTRAAT 17-19
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Dept. Overheidsopdrachten & Data Protection

Telefoon:

E-mail: procurement@bra.solidaris.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://fmsb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://fmsb.be
Oﬃciële benaming: OEUVRES ET SOLIDARITÉ SOCIALISTES (OSS) ASBL/ SOCIALISTISCHE
SOLIDARITEITSWERKEN (SSW) VZW

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0407.763.056

Postadres: MUSSENSTRAAT 17-19
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Dept. Overheidsopdrachten & Data Protection

Telefoon:

E-mail: procurement@bra.solidaris.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://fmsb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://fmsb.be
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I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450074
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=FMSB-2022-006-Scan-Evolution-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
Mutualiteit

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: De implementatie van een oplossing voor gegevensvastlegging,
scanning, verwerking, conversie, compressie, indexering en extractie van beelden
en documenten
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79999100
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 FMSB-2022-006-ScanEvolution-F02_2

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Dit bestek organiseert een occasionele geazmenlijke overheidsopdracht voor dienstverlening voor de
implementatie van een nieuwe oplossing voor het vastleggen, scannen, verwerken, converteren, comprimeren, indexeren en
archiveren van afbeeldingen en documenten met andere OCR/barcode/machine-learning-functies, namens SB, de VMOBSB en
voor zijn vzw's.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ 200000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie punt II.1.4
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
KWALITEIT VAN DE ONDERDELEN
«Vastleggen, verwerken, converteren
en comprimeren van beelden en
documenten » EN « indexering en
gegevensextractie »
IMPLEMENTATIE-INSPANNING

Weging
30

Naam
KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNING

Weging
10

10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 50
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 200000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: 1) De inschrijver kan een toegestane optie indienen om de mogelijkheid op te nemen om rapporten en
statistieken te genereren, om aan de volgende eisen te voldoen (zie art. VI.4.2 bestek).
2) De inschrijver kan een gemachtigde optie indienen voor een oplossing voor de verwerking van getuigschriften van
zorgverleners (hierna "ASD’s" genoemd) en arbeidsongeschiktheidsverklaringen (hierna "GAO’s" genoemd) (zie art. VI.4.3
bestek)
3) De inschrijver kan een toegestane optie indienen voor een extra tool of functionaliteit van de voorgestelde oplossing om
relevante gegevens uit bijlagen te analyseren en te extraheren (zie art. VI.4.4 bestek)
4) Vrije opties zijn toegestane.
5) *TOEGEVOEGD* : een vereiste optie vooreizn is: De inschrijver stelt consultancy diensten voor die verband houden met het
voorwerp van de opdracht, in de vorm van een lijst van proﬁelen zoals gespeciﬁceerd in de inventaris en een dagtarief voor elk
proﬁel.(zie art. VI.4.1 bestek).
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: In tegenstelling tot wat in de eerste bekendmaking werd aangekondigd, zullen varianten voor
de huidige procedure niet in aanmerking worden genomen wegens de verscheidenheid van mogelijke oplossingen en de
moeilijkheid om aanbiedingen met dergelijke uiteenlopende oplossingen te vergelijken.
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De termijn voor de verlenging van de oﬀertes wordt verlengd tot 13/09/22 om 10.00 uur.
Wijzigingen in het bestek worden in het bestek gemarkeerd (gemarkeerd).
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De totale omzet en de omzet van het activiteitendomein gerealiseerd door de
inschrijver tijdens de laatste drie boekjaren
Eventuele minimumeisen: 2 Om te worden geselecteerd moet de inchrijver een omzet aantonen, zowel in totaal als wat betreft
activiteitendomein, van ten minste 400 000 EUR, exclusief btw, voor elk van de laatste drie boekjaren
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De ervaring die van de inschrijver wordt vereist voor de uitvoering van de
opdracht
Eventuele minimumeisen: 2 Ten minste één (1) referentie voor een opdracht/contract vergelijkbaar met deze opdracht met een
minimumwaarde van 200.000 euro. Om in aanmerking te komen, moet de referentie betrekking hebben op een opdracht/
contract geldig afgesloten in de afgelopen vijf (5) jaar.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (geraamd bedrag onder de
Europese drempel)
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 14/09/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Postadres: Poelaertplein, 1
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

Internetadres: (URL)
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Land: België
Telefoon: +32 25087111

E-mail:

Fax:
2

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Artikel 12, 1° van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten is van toepassing op deze procedure.
A. Vordering tot vernietiging voor de rechter (art. 14, 23, 24 en 31 van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen ; art. 700 tem 705 van het Gerechtelijk Wetboek) -> De vordering voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg wordt ingesteld door dagvaarding betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot binnen een termijn van 60 dagen, vanaf
de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.
De artikelen 702 tot en met 705 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de vorm van de dagvaardingen. Het exploot van
dagvaarding moet bovenop de namen, de hoedanigheid en de zetel van de verzoekende partij en de gedaagde, het onderwerp
en de korte samenvatting van de middelen van de vordering, de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt en de
plaats, de dag en het uur van de terechtzitting bevatten.
B. Vordering tot schorsing voor de rechter (art. 15, 24, 23 en 31 van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen; art. 700 tem 705 van het Gerechtelijk Wetboek) -> De vordering in kortgeding wordt ingesteld
door dagvaarding betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de bekendmaking, de
kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.
De artikelen 702 tot en met 705 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de vorm van de dagvaardingen. Het exploot van
dagvaarding moet bovenop de namen, de hoedanigheid en de zetel van de verzoekende partij en de gedaagde, het onderwerp
en de korte samenvatting van de middelen van de vordering, de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt en de
plaats, de dag en het uur van de terechtzitting bevatten.
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 11/08/2022
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

