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UNIFORM EUROPEES
AANBESTEDINGSDOCUMENT (UEA)
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Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) moet gebruikt worden bij opdrachten met een
geraamde waarde gelijk aan of boven de Europese drempels.
De kandidaten of inschrijvers dienen het UEA in te vullen en mee op te laden bij hun aanvraag tot deelneming.
Dit document is een Word-versie die overeenstemt met het sjabloon van de online tool:
https://uea.publicprocurement.be/
De kandidaat gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie relatie met
de POM West-Vlaanderen. Alle teksten, documenten en stukken opgesteld door de kandidaat 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 de POM West-Vlaanderen
een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen op kosten van de kandidaat.
Een behoorlijk ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dient bij de aanvraag tot
deelneming te worden gevoegd.
De ondertekening op het indieningsrapport in e-tendering moet gebeuren d.m.v. een gekwalificeerde
elektronische handtekening die uitgaat van een bevoegd persoon (of personen).
Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming indienen.
Limietdatum: maandag 13 mei 2019

Limietuur: 14 uur
Deze limietdatum en limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de kandidaten. Elke aanvraag tot
deelname die op of na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige aanvragen tot deelname
worden niet aanvaard.
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)2 740 80 00 of
e.proc@publicprocurement.be.
De bewijzen dat de personen of entiteiten, die de UEA ondertekende, statutair of bij volmacht bevoegd zijn
om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen, dienen bij de UEA te worden toegevoegd.
Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één of meerdere van
onderstaande documenten:
-

Uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en
een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in
het Belgisch Staatsblad, omtrent de meest recent benoeming van bestuurder(s)/zaakvoerder(s);

-

Volmacht op het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander
persoon;

-

Andere documenten ter staving van bevoegdheid.

Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat het ondertekenen van het UEA nooit een daad van dagelijks
bestuur kan zijn.
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UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT
DEEL I: GEGEVENS OVER DE PLAATSINGSPROCEDURE EN DE
AANBESTEDENDE DIENST OF AANBESTEDENDE ENTITEIT
Identiteit van de aanbesteder
Officiële benaming:
POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Informatie over de aanbestedingsprocedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
In toepassing van artikel 38, §1, 1°, c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze
opdracht gegund worden bij mededingingsprocedure met onderhandeling omdat de opdracht niet kan gegund
worden zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met
de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s.
De procedure verloopt in twee fasen:
1. Algemene oproep tot kandidaten (fase 1)
In de eerste fase dient de kandidaat-inschrijver zijn aanvraag tot deelneming in. In deze fase wordt hij
beoordeeld op betrouwbaarheid en bekwaamheid.
2. Indienen van de offerte (fase 2)
Wanneer zijn aanvraag tot deelneming aanvaard wordt en hij gunstig gerangschikt is, ontvangt de
kandidaat-inschrijver het volledige bestek en een uitnodiging om zijn offerte in te dienen.
Titel:
Raamcontract ERP Software
Beknopte omschrijving:
De opdracht bestaat erin een softwarepakket (type ERP) aan te bieden met hosting, support en softwareontwikkeling. Er wordt gekozen om te werken met een ‘standaardpakket’ waarbij er bijkomende
ontwikkelingen kunnen gebeuren die specifiek aan de behoeften van een openbaar bestuur voldoen. Een
volledig op maat ontwikkeld pakket, waarbij van nul wordt gestart, aanbieden, wordt niet toegelaten.
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De uitvoering van deze raamovereenkomst verloopt via de toewijzing van individuele deelopdrachten, t.t.z. de
implementatie van afzonderlijke modules van het ERP-pakket of het digitaliseren van bepaalde processen, en
dit conform de prijzen van de raamovereenkomst (t.t.z. de uurtarieven of tarieven per mandag). De exacte
timing van elk implementatietraject zal dus verder worden gepreciseerd tijdens de uitvoering van de
raamovereenkomst.
Indien hij dit nodig acht, zal de opdrachtgever hiervan de behoeften en de voorwaarden aan de dienstverlener
meedelen, met het oog op het opstellen van een offerte voor deze deelopdracht. Voor de gunning van de
deelopdracht kan de opdrachtgever de partij met wie de raamovereenkomst werd afgesloten schriftelijk
raadplegen en hem, indien nodig, verzoeken zijn offerte voor deze deelopdracht aan te vullen.
Omwille van het bedrijfskritisch aspect enerzijds en het specifieke voorwerp van de opdracht, nl. licentie op
software, met bijhorend onderhoud en support, anderzijds, geldt dit onderdeel van de raamovereenkomst
voor onbeperkte duur.
De implementatie van alle beoogde onderdelen van het ERP-pakket is beperkt tot vier jaar, tenzij omwille van
de technische of organisatorische complexiteit van deze implementatie, of omwille van interne
capaciteitsredenen de implementatie van bepaalde onderdelen wordt uitgesteld.
→ kritische succesfactoren:
De POM West-Vlaanderen is op zoek naar een integrator die kwalitatief een ERP softwarepakket kan
implementeren bij een openbaar bestuur en met kennis van zaken een integratie maken met het
gegevensdelingsplatform van MAGDA (https://overheid.vlaanderen.be/magda) en een integratie van digitale
facturatie op basis van PEPPOL BIS-formaat van het type XML kan doen.
Het gaat om een raamopdracht met 1 inschrijver. De aanbestedende overheid kan tevens als aankoopcentrale
fungeren.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de procedure stop te zetten met betrekking tot deze
opdracht (artikel 85 van de Wet van 17 juni 2016), zonder dat de kandidaat of inschrijver aanspraak kan maken
op enige schadevergoeding. De aanbestedende overheid is evenmin verplicht om alle deelopdrachten te
gunnen.
De diverse deelopdrachten zullen door de aanbestedende overheid, indien zij dit nuttig acht, binnen de vier
jaar besteld worden. Rekening houdende met de aard van de opdracht en de specificiteit van de
dienstverlening zal het onderhoud van de geleverde software (updates,…) de duur van 4 jaar overschrijden. Dit
is verantwoord omdat de transitie van de dienstverlening vrij complex is en hoge investeringskosten met zich
meebrengt, zowel voor de aanbestedende overheid als de dienstverlener.
De kandidaat-deelnemer dient aan alle deelopdrachten deel te nemen.
De diverse deelopdrachten worden als bijlage bij de oproep tot deelneming gevoegd teneinde de kandidaatdeelnemers toe te laten een correcte inschatting te maken van hun mogelijkheid tot deelname. Alle
meegeleverde documentatie door de aanbestedende overheid dient evenwel als strikt vertrouwelijk te
worden beschouwd. De aanbestedende overheid wijst er tevens op dat de beschrijving van de deelopdrachten
zoals deze als bijlage wordt toegevoegd, louter indicatief is en er nog verduidelijkingen/wijzigingen aan de
beschrijving van deze deelopdrachten mogelijk zijn.
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Nog om deze correcte inschatting mogelijk te maken geeft de aanbestedende overheid ook de minimumeisen
mee waaraan een latere eventuele offerte zal moeten aan voldoen. Deze dienen samen gelezen te worden
met de bijlage waarvan hierboven sprake.
Minimumeisen:
a)
De inschrijver dient een attest te kunnen voorleggen opgesteld door een erkend bedrijfsrevisor of door
een autoriteit of instantie die bevoegd is om dergelijke attesten af te leveren waaruit blijkt dat de
boekhoudsoftware van het ERP pakket voldoet aan de Belgische boekhoud- en BTW-wetgeving.
b)
De inschrijver dient te vertrekken van een bestaand software pakket
c)
De inschrijver levert een technisch ontwerp aan, waar minstens volgende aspecten aan bod komen:
Het technisch ontwerp van de interface vanuit MAGDA, met het ontwerp van toepassing met
betrekking tot het bijwerken van gegevens.
Het databankgegevensmodel.
Het authenticatie- en autorisatieontwerp.
Inschatting van gegevenshoeveelheden en databank- en performantiesizing.
Het ontwerp van de hostingoplossing.
d)
De inschrijver moet volgende software modules/onderdelen kunnen aanleveren:
HRM processen (minimaal tijdsregistratie, onkosten en aanvragen vakantie en soortgelijke)
Contactbeheer
Boekhouding, met een goedkeuringsflow voor inkomende facturen en/of
verantwoordingsstukken – budget - besteladministratie.
Het boekhoudpakket dient te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door Boek III, Titel III, Hoofdstuk 2 van
het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 en haar latere wijzigingen en haar
uitvoeringsbesluiten, waarbij de POM West-Vlaanderen de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden
dient te volgen (artikelen III. 83 en III. 84 van het Wetboek)
Website, mailings, evenementen
Projectplanning en opvolging
Registratie documenten
Creatie dashboards
Reservatiesysteem
e)
De inschrijver moet hosting in een cloudomgeving aanbieden, in een pay-per-usemodel.
f)
De data moeten gehost worden binnen de Europese Unie
g)
ISO-27001 – veiligheidscertificaat bij hosting
h)
Beschikbaarheid van een supportdesk binnen de kantooruren (8u tot en met 17u). Het supportteam
dient Nederlandstalig te zijn.
i)
Het beschikken over een systeem van beheer en opvolging van incidenten en problemen en het
voorzien van backup, logmanagement, herstel en releasemanagement.
j)
Verstrekken van opleiding ter plaatse in de kantoren van de opdrachtgever
k)
De aangeboden software dient voldoende kwalitatief en veilig te zijn, wat afdoende dient te worden
verantwoord in de offerte, bvb. door attestatie van regelmatige audits door een externe partij .
l)
Aanwezigheid van een duidelijk en professioneel plan van aanpak voor de opdracht, zowel voor de
opdracht in haar globaliteit als voor deelopdracht 1
m)
Aanwezigheid van een projectteam met een vast aanspreekpunt voor de opdracht en een
projectmanager
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Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit (indien van
toepassing):
2018/7690-17
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DEEL II: GEGEVENS OVER DE ONDERNEMER
DEEL II A GEGEVENS OVER DE ONDERNEMER
Identificatie
Naam:

Adres (straat en huisnummer, plaats, postcode, land:

Internet adres (indien van toepassing):

Telefoonnummer:

E-mail:

Contactpersoon of –personen

BTW-nummer (indien van toepassing):

Vermeld, indien er geen btw-nummer van toepassing is, een ander nationaal identificatienummer, indien
vereist en toepasselijk:

Algemene informatie
Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote onderneming 1 ?
In de zin van de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Deze informatie is uitsluitend vereist voor statistische doeleinden. Microonderneming: een onderneming met minder dan tien werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan
2 miljoen euro. Kleine onderneming: een onderneming met minder dan vijftig werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks

1
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( ) Ja

( ) Nee

Officiële lijst van erkende ondernemingen
Indien van toepassing: is de onderneming ingeschreven op een officiële lijst van erkende ondernemingen of is
deze in het bezit van een gelijkwaardig certificaat (bijvoorbeeld op grond van een nationaal (voor)selectiesysteem)? Dit betreft in hoofdzaak de erkenning van aannemers.
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beantwoord de resterende gedeelten dit deel, afdeling B, en indien relevant, afdeling C; vul deel V in,
indien van toepassing, en vul in elk geval deel VI in..
a) Vermeld het relevante registratie- of certificeringsnummer, indien van toepassing:

b) Indien het inschrijvings- of certificeringscertificaat elektronisch beschikbaar is, vermeld dit:

c) Vermeld de referenties waarop de registratie of certificering is gebaseerd en, indien van toepassing, de
classificatie op de officiële lijst:

d) Heeft de registratie of certificering betrekking op alle voorgeschreven selectiecriteria?
( ) Ja
( ) Nee
Zo nee, vul bovendien al naargelang het geval de ontbrekende gegevens aan in deel IV, afdelingen A, B, C of D
ALLEEN wanneer dit in de betrokken aankondiging of aanbestedingsstukken wordt gevraagd:
e) Kan de ondernemer een certificaat overleggen inzake de betaling van socialezekerheidsbijdragen en
belastingen of gegevens verstrekken met behulp waarvan de aanbestedende overheid of entiteit een dergelijk
certificaat rechtstreeks kan verkrijgen door in een lidstaat een gratis toegankelijke nationale databank te
raaplegen?
( ) Ja
( ) Nee
Indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn, vermeld dit:

balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro. Middelgrote onderneming: een onderneming die micro noch klein is, met minder dan
250 werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen
euro.
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Wijze van deelneming
Neemt de onderneming samen met anderen deel aan de aanbestedingsprocedure (combinatie)?
( ) Ja

( ) Nee

Zo ja, zorg ervoor dat de overige betrokkenen een afzonderlijk UEA-formulier opmaken
+ vul het onderstaande in:
a) Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor specifieke taken
enz.):

b) Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de aanbestedingsprocedure
deelnemen:

c) Indien van toepassing, de benaming van de deelnemende combinatie:

Gelieve alle documenten ter staving in te dienen bij de aanvraag tot deelneming. De kandidaat dient de
gevraagde documenten in te dienen volgens onderstaande bestandsnamen:
Firmanaam_UEA
Firmanaam_statuten
Firmanaam_volmacht

DEEL II B INFORMATIE OVER DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
ONDERNEMER
Vermeld, indien van toepassing, naam en adres van een of meer personen die gemachtigd zijn om de
ondernemer bij deze aanbestedingssprocedure te vertegenwoordigen:
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Naam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres (straat en huisnummer, postcode, plaats, land):

Telefoonnummer

E-mail

Functie/optredend als:

Herhaal bovenstaande velden voor elk van de vertegenwoordigende personen
Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging (vorm, reikwijdte, doel enz.):

DEEL II C INFORMATIE OVER BEROEP OP DRAAGKRACHT VAN ANDERE
ENTITEITEN
Doet de ondernemer een beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de
selectiecriteria van deel IV en de (eventuele) criteria en regels van deel V?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, verstrek voor elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier met de informatie die wordt
gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel II en in deel III. Dit formulier moet door de betrokken entiteiten
naar behoren worden ingevuld en ondertekend.
Er zij op gewezen dat het daarbij ook gaat om niet rechtstreeks tot de onderneming van de ondernemer
behorende technici of technische organen, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in
het geval van overheidsopdrachten voor werken, de technici of technische organen die de ondernemer ter
beschikking zullen staan om de werkzaamheden uit te voeren.
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Vermeld de specifieke draagkracht waarop de ondernemer steunt voor elk van de betrokken entiteiten:

DEEL II D INFORMATIE BETREFFENDE ANDERE ONDERAANNEMERS, OP
WIENS DRAAGKRACHT DE ONDERNEMER GEEN BEROEP DOET
Is de ondernemer van plan een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan derden te geven?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, benoem, voor zover bekend de onderaannemers die worden voorgesteld (naam, maatschappelijke zetel,
ondernemingsnummer:

Vermeld de informatie die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III voor elk van de
(categorieën van) betrokken onderaannemers indien de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit
expliciet om deze informatie vraagt naast de informatie in deel I.
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DEEL III: UITSLUITINGSGRONDEN
DEEL III A GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET STRAFRECHTELIJKE
VEROORDELINGEN
Artikel 67, § 1, van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 vermeldt de volgende uitsluitingsgronden 2:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

deelneming aan een criminele organisatie
omkoping
fraude
terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel
uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of
strafbaar feit
witwassen van geld en financiering van terrorisme
kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de
onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om een van de
hiervoor genoemde redenen veroordeeld bij een definitief geworden rechterlijke beslissing die niet ouder is
dan vijf jaar of die expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?
( ) Ja

( ) Nee

Zo ja,
Datum veroordeling

Grond:

Wie is veroordeeld

Duur van de uitsluitingsperiode voor zover deze rechtstreeks in de veroordeling is bepaald
2 Deze verplichte uitsluitingsgronden worden nader omschreven in artikel 61 van het KB Plaatsing klassieke sectoren van 18 april 2017 en in het overeenstemmend artikel van
het KB plaatsing speciale sectoren.
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Heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent (“self-cleaning”) ?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf de genomen corrigerende maatregelen:

Zijn deze gegevens voor de aanbestedende diensten kosteloos beschikbaar uit een databank van een EUlidstaat?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, vermeld:
URL (internetadres):

Code:

Uitgevende instantie:

Bij het indienen van de aanvraag tot deelneming moeten volgende documenten bezorgd worden:
- Een uittreksel uit het strafregister van de vennootschap, maximaal 3 maanden oud op uiterste tijdstip
van ontvangst van de aanvragen tot deelneming; OF;
- Een verklaring onder eed en gegronde reden voor het niet aanleveren van het uittreksel uit het
strafregister; OF;
- Een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of
een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst en gegronde reden voor
het niet aanleveren van het uittreksel uit het strafregister, in landen waar niet in een eed is voorzien.
- Een uittreksel uit het strafregister van de natuurlijke persoon van het bestuurs-, leidinggevend of
toezichthoudend orgaan van de onderneming of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of
controlebevoegdheid heeft, die de aanvraag tot deelneming ondertekent, maximaal drie maanden oud
op het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming.
Gelieve alle gevraagde documenten ter staving van de uitsluitingsgronden in te dienen bij de aanvraag tot
deelneming. De kandidaat dient de gevraagde documenten in te dienen volgens onderstaande
bestandsnamen:
Firmanaam_strafregister_vennootschap
Firmanaam_strafregister_natuurlijke persoon
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DEEL III B UITSLUITINGSGRONDEN IN VERBAND MET FISCALE EN SOCIALE
SCHULDEN
Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van belastingen of
sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?
Belastingen:
( ) Ja

( ) Nee

Socialezekerheidsbijdragen:
( ) Ja
( ) Nee

Zo ja, vermeld:
a) Betrokken land of lidstaat:

b) Betrokken bedrag:

c) Is deze niet-nakoming met andere middelen vastgesteld dan een rechterlijke of administratieve beslissing?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf welke middelen zijn gebruikt

Zo nee, indien deze niet-nakoming bij een rechterlijke of administratieve beslissing is vastgesteld, is deze
beslissing definitief en bindend?
( ) Ja
( ) Nee
Vermeld dat datum van de veroordeling of de beslissing

In geval van een veroordeling: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin expliciet is vastgesteld:

d) Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door het betalen van de verschuldigde belastingen of
sociale premies, met inbegrip van lopende rente of boeten indien toepasselijk, of het aangaan van een
bindende regeling daartoe?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen:
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e) Zijn deze gegevens voor de aanbestedende diensten kosteloos beschikbaar uit een databank van een
lidstaat?
URL (internetadres):

Code:

Uitgevende instantie:

In onderstaande gevallen dient de kandidaat-deelnemer bij het indienen van het UEA de volgende stukken
mee in te dienen met het UEA teneinde controle door de aanbestedende overheid mogelijk te maken:
- De Belgische entiteit die personeel tewerkstelt, onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving van
een andere lidstaat van de Europese Unie, op basis van een aangeleverd recent attest (maximum drie
maanden oud) uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid met bevestiging dat voldaan is aan
de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomst de wettelijke
bepalingen va het land waar hij gevestigd is;
- De niet-Belgische entiteiten, op basis van te leveren certificaten inzake fiscalen en sociale schulden
(maximum drie maanden oud). Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het
betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter
vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een
plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechtelijke of administratieve instantie,
notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de
ondernemer gevestigd is.
- Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te
zoeken in geval van een buitenlandse kandidaat, moet de buitenlandse kandidaat deze bewijzen
onmiddellijk kunnen aanleveren.
- Een kandidaat die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc.),
moet een eigen verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.
Voor de Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid de documenten ter verificatie van de
uitsluitingsgronden van de artikelen 68 en 69, 2° van de wet Overheidsopdrachten zelf via elektronische weg
opvragen.
Gelieve alle gevraagde documenten ter staving in te dienen bij de aanvraag tot deelneming. De kandidaat
dient de gevraagde documenten volgens onderstaande bestandsnamen in te dienen:
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-

Firmanaam_personeel_anderelidstaat
Firmanaam_niet_BE_socialeschuld
Firmanaam_niet_BE_fiscale_sculd

DEEL III C FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN (MET BETREKKING TOT
INSOLVENTIE, BELANGENCONFLICTEN, BEROEPSFOUTEN, ETC.)
De facultatieve uitsluitingsgronden worden nader omschreven in artikel 69 van de Wet Overheidsopdrachten
van 17 juni 2016:
1) Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht
Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en
arbeidsrecht conform artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, geschonden?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf:

Zo ja, heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent (“self-cleaning”, corrigerende
maatregelen)?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf de genomen corrigerende maatregelen

2) Faillissement, insolventie, regeling met schuldeisers, met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde
van nationaal recht, activa beheerd door vereffenaar, staking van bedrijfsactiviteiten, gerechtelijke
organisatie
Is op de ondernemer één van de volgende gevallen van toepassing?
- Verkeert in staat van faillissement of vereffening?
- Heeft de werkzaamheden gestaakt?
- Ondergaat een gerechtelijke reorganisatie?
- Er is een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig?
- Hij verkeert in een vergelijkbare toestand ingevolge soortgelijke procedure die bestaat in andere
nationale reglementeringen?
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( ) Ja

( ) Nee

Zo ja,
- Omschrijf dit nader.
- Geef de redenen waarom de ondernemer desondanks in staat is om de opdracht uit te voeren, gelet
op de toepasselijke nationale voorschriften en maatregelen betreffende de voortzetting van de
activiteiten in deze situaties.

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:
Internetadres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukken:

3) Vervalsing van de mededinging
Heeft de ondernemer met andere ondernemers overeenkomsten gesloten die op vervalsing van de
mededinging zijn gericht?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, omschrijf:
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Zo ja, heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent (“self-cleaning”, corrigerende
maatregelen)?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf de genomen corrigerende maatregelen

4) Ernstige beroepsfout
Heeft de ondernemer zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten? Zie, indien van toepassing, de
definities in de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken.
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, omschrijf:

Zo ja, heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent (corrigerende maatregelen)?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf de genomen corrigerende maatregelen

5) Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure
Is de ondernemer zich bewust van enig belangenconflict, zoals vermeld in de nationale wetgeving, de
betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken, als gevolg van zijn deelneming aan de
aanbestedingsprocedure ?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, omschrijf:
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6) Direct of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure
Heeft de ondernemer of een met de ondernemer verbonden onderneming de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit geadviseerd, of is de ondernemer of een met hem verbonden onderneming betrokken
geweest bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, omschrijf:

7) Tekortkomingen bij uitvoering van eerdere overheidsopdracht
Heeft de ondernemer blijk gegeven van aanzienlijk of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een
wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerde opdracht met een aanbesteder of een
eerdere concessieovereenkomst, en heeft dit geleid tot het nemen van ambtshalve maatregelen,
schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, omschrijf:

Zo ja, heeft u maatregelen genomen om aan te tonen dat u betrouwbaar bent (corrigerende maatregelen)?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja, beschrijf de genomen corrigerende maatregelen
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8) Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en
verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure
Heeft de ondernemer in een van de volgende situaties verkeerd:
a) hij heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie
die nodig is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting zijn dan wel of aan de selectiecriteria wordt
voldaan,
b) hij heeft dergelijke informatie achtergehouden,
c) hij heeft de door de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gevraagde ondersteunende
documenten niet onverwijld kunnen verstrekken, en
d) hij heeft getracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit
onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in
de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een
belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?
( ) Ja

( ) Nee

DEEL IV: SELECTIECRITERIA
De kwalitatieve selectiecriteria zullen de aanbestedende overheid in staat stellen te oordelen over de
financiële, economische en technische bekwaamheid van de kandidaat-deelnemers om onderhavige opdracht
uit te voeren op grond van de vereisten van dit bestek.
De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van de jaarlijkse omzet
exclusief btw die minimum € 300.000,00 per jaar dient te bedragen. Dit zal beoordeeld worden aan de hand
van het omzetcijfer uit de jaarrekening van het meest recent afgesloten boekjaar. Indien de jaarrekening van
het meest recent afgesloten boekjaar bij de Nationale Bank van België werd ingediend, moet er geen kopie
van die jaarrekening aan het dossier worden toegevoegd. De aanbestedende overheid zal zelf de jaarrekening
elektronisch opvragen via de website van de Nationale Bank. Kandidaten die geen jaarrekening bij de
Nationale Bank van België hebben neergelegd, voegen bij hun aanvraag de jaarrekening van het meest recent
afgesloten boekjaar.
De technische bekwaamheid zal worden beoordeeld aan de hand van:
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•

•

De ervaring met gelijkaardige opdrachten. De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een
overzicht van gepresteerde, gelijkaardige diensten (levering, implementatie en onderhoud van ERPpakketten) gedurende de laatste drie jaar met vermelding van aard van de opdracht, het
gefactureerde bedrag, de periode en de naam van de opdrachtgever. Minstens twee van deze
diensten worden gestaafd door een attest van goede uitvoering, ondertekend namens de klant die
deze diensten heeft afgenomen.
Capaciteit en deskundigheid voor dergelijke opdracht. Teneinde dit criterium te kunnen beoordelen,
voegt de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming een omschrijving van het gedeelte van de
opdracht dat de kandidaat eventueel in onderaanneming wil geven en een overzicht van de
onderaannemers die eventueel op de opdracht kunnen ingezet worden.

Aan de hand van deze documenten zal de aanbestedende overheid evalueren of de kandidaat voldoende
relevante ervaring heeft om deze opdracht uit te voeren.
Op grond van artikel 73 §1 van het KB van 18 april 2017 kan de kandidaat zich beroepen op de draagkracht van
onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met het
oog op het voldoen aan de selectiecriteria (behalve voor criteria inzake de geschiktheid om de
beroepsactiviteit uit te oefenen).
In voorkomend geval zijn de volgende regels van toepassing:
-

De kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn aanvraag tot deelneming, waaruit de
verbintenis van deze 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 dit bestek gevoegd werd.

-

Op deze entiteiten op wiens draagkracht men een beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van
toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden of om
vervanging te eisen voor deze entiteiten zoals bepaald in artikel 73§1.

-

Indien de kandidaat een beroep doet op draagkracht van andere entiteiten in het kader van relevante
beroepservaring, is hij verplicht om de diensten waarvoor deze beroepservaring vereist is
daadwerkelijk te laten uitvoeren door deze entiteiten. Het inzetten van andere onderaannemers is
onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid.

-

Indien de kandidaat een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten in het kader van de
economische en financiële criteria, zijn de kandidaat en die entiteiten, hoofdelijk aansprakelijk voor de
uitvoering van de opdracht. Deze entiteiten dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te
aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten zich beroepen op de draagkracht van de
deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.
Indien de kandidaat uitgenodigd wordt om in de tweede fase van de plaatsingsprocedure een offerte in te
dienen, zal de aanbestedende overheid controleren of in voorkomend geval bovenstaande vermeldingen in de
aanvraag tot deelneming van de kandidaat overeenstemmen met diens offerte.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 21 van 24

De ondernemer verklaart dat hij voldoet aan alle voorgeschreven selectiecriteria:
( ) Ja

( ) Nee

Gelieve alle documenten ter staving van de kwalitatieve selectiecriteria bij die de aanbestedende overheid
niet zelf kan opvragen, bij de aanvraag tot deelneming te voegen.

DEEL V: BEPERKING VAN HET AANTAL GESELECTEERDE
KANDIDATEN
Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
Beoogd maximumaantal: 8
Indien na het toepassen van de uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie nog meer dan 8 waardevolle
kandidaten overblijven, zal de aanbestedende overheid deze reduceren tot een maximum van 8 op basis van
volgende objectieve criteria:
a) Een kwalitatieve rangschikking van de resterende kandidaten op basis van de kwalitatieve
selectiecriteria, waarbij de ervaring van de dienstverlener met gelijkaardige opdrachten het
belangrijkste element vormt. (50 punten)
b) Het kunnen voorleggen van beroepservaring op het vlak van MAGDA integratie (30 punten)
c) Ervaring met overheden of publiekrechtelijke instellingen, in het bijzonder met entiteiten met het
statuut van ‘gemengd en gedeeltelijk BTW-plichtige’. (20 punten)
De ondernemer verklaart dat:
hij op de volgende wijze voldoet aan de objectieve en niet-discriminerende criteria en regels ter beperking van
het aantal geselecteerde kandidaten:

Geef, in geval bepaalde certificaten of andere vormen van bewijsstukken zijn vereist, aan of de ondernemer
over de vereiste documenten beschikt:
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( ) Ja

( ) Nee

Zo ja, welke:

Vermeld, indien een aantal van deze certificaten of andere vormen van bewijsstukken elektronisch beschikbaar
zijn (voor elk daarvan) 3 :
Internetadres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukken:

3

Vermeld in de kader hierboven duidelijk op welk punt deze bewijsstukken betrekking hebben.
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DEEL VI: SLOTOPMERKINGEN
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de delen II-V verstrekte
informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn van de consequenties van het
afleggen van een valse verklaring.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor bedoelde certificaten
en andere vormen van bewijsstukken te kunnen overleggen, tenzij:
(a) de aanbestedende dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten rechtstreeks kan
verkrijgen door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke nationale databank 4 , of;
(b) de aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit reeds over de betrokken informatie beschikt.
Ondergetekende(en) stemt/stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende overheid of aanbestedende
entiteit vermeld in deel I toegang krijgt tot de stukken ter staving van de informatie die is verstrekt in dit
Uniform Europees Aanbestedingsdocument, met het oog op de onderhavige plaatsingsprocedure.
Datum, plaats, functie en handtekening(en):

Op voorwaarde dat de ondernemer in dit UEA de noodzakelijke informatie heeft verstrekt (internetadres, afgevende entiteit, precieze
referentienummers van de stukken) waardoor de aanbestedende dienst of aanbestedende instantie daartoe in staat wordt gesteld.
Indien voorgeschreven, moet dit vergezeld gaan van de betreffende instemming met een dergelijke raadpleging.

4

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 24 van 24

