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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 met betrekking tot de opmaak van een informatieaanvraag
voor het opstarten van de procedure

(RFI)
Afdeling I: Aanbestedende overheid

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten/instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Nationaal
identificatienummer: 2 0266.559.859_24861

Postadres: Ruddershove 10

Plaats: BRUGGE NUTS-code: BE251 Postcode: 8000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.azsintjan.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468793

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=468793

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=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2023-SJB-16-083-F52
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 overheid en hoofdactiviteit(en)

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:
Ziekenhuis

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
www.azsintjan.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468793
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468793
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2023-SJB-16-083-F52
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2023-SJB-16-083-F52
Ziekenhuis
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I.5) Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende overheid

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
Ziekenhuis

Ziekenhuis
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Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving

II.1.1) Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming: Informatie behandelingsunits tandheelkunde

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp
van uw opdracht of aankoop/aankopen)

Werken Leveringen Diensten
NUTS-code: 1 [BE251 ]
Voornaamste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederingen of verlening van de
diensten: Brugge

II.1.3) Beknopte beschrijving van de opdracht of van de aankoop/de aankopen: Informatie behandelingsunits tandheelkunde

II.1.4) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 33130000 CPV-code subcategorie: 1, 2
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AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) Voorwaarden met betrekking tot het contract
III.1.1) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing)

III.1.2) Informatie over voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)

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 VOOR DEELNEMING

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of
handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

III.2.2) Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:

Eventuele minimumeisen
(indien van toepassing):

III.2.3) Technische bekwaamheid
Accreditatienummer: Categorie:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:

Eventuele minimumeisen
(indien van toepassing):

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
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III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden

ja neen

Zo ja,verwijzen naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.3.2) Personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de dienst
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering
van de dienstverleningsopdracht wordt belast

ja neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type beoogde procedure

Openbare procedure

Niet-openbare procedure

Onderhandeling

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1) Referentienummer toegekend aan het dossier door de aanbestedende overheid: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende -
Aankoopdienst-2023-SJB-16-083-F52_0

IV.3.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
Datum: (dd/mm/jjjj) 25/01/2023 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

IV.3.6) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
[NL ]
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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 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Andere informatie (indien van toepassing) 2

- In het kader van een vernieuwing in 2023 wenst het AZ Sint Jan Brugge Oostende AV, campus Sint – Jan nieuwe
behandeleenheden en lampen aan te kopen voor
de dienst tandheelkunde / orthodontie ( 8 vaststaande behandelunits voor tandheelkunde/orthodontie en 1 behandelunit
die beweeglijk/verschuifbaar is in het geval dat immobiele patiënten in hun ziekenhuisbed worden vervoerd om een
tandheelkundige ingreep te laten uitvoeren)
In het kader van het marktonderzoek hadden we graag kennis genomen welk concept aangeboden kan worden . Graag hadden
we volgende documentatie ontvangen:
-Documentatie over uw bedrijf
-Beschrijving van de behandelunit
-Technische specificaties van de behandelunit
-Beschrijving van de lamp voor installatie aan het plafond
-CE attest van de behandelunit en CE attest lamp
-2 referenties van de beschreven behandelunit

De behandelunits en lamp moeten over volgende eigenschappen beschikken :
- Behandelunit: beweegbare armen voor tablet voor roterende instrumenten (die werken op perslucht, elektriciteit en water)
met geïntegreerde kleine spoelkom.
- Het systeem moet te gebruiken zijn voor zowel rechtshandige als linkshandige gebruikers ma.w. de armen moeten
verplaatsbaar zijn.
- Hoog – laag stoelverstelling, goed positioneerbare armsteunen, goede toegankelijkheid van tandarts naar patiënt
- Soepele verstelling en rotatie van de behandelstoel via voetbediening en handbediening (dit geldt voor 8 stoelen, 1 stoel alleen
handbediening vereist voor de stoel die verschuifbaar moet zijn)
- Overzicht van de benodigde aansluitingen voor o.a. water, perslucht, elektrische aansluitingen
- Ergonomisch zowel voor de patiënt als voor de tandarts
- Gemakkelijk aan te passen hoofdsteun
- Bijhorende onderzoekslamp: Installatie aan het plafond boven de behandelunit
Het is mogelijk dat uw firma voor een kennismakend gesprek wordt uitgenodigd.

VI.2) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 02/01/2023
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