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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338255-2017:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
2017/S 164-338255

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Smals
Fonsnylaan 20
Brussel
1060
België
Contactpersoon: Christophe Stoquart
Telefoon:  +32 27875898
E-mail: tenders@Smals.be 
NUTS-code: BE100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282615

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282615
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Smals-
BB-001.014%2F2017-EU-F02

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ander type: zie nadere inlichtingen

I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zie nadere inlichtingen

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Organisatieadvies.
Referentienummer: Smals-BB-001.014/2017-EU-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
79400000

mailto:tenders@Smals.be
https://www.smals.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282615
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282615
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282615
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https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Smals-BB-001.014%2F2017-EU-F02
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
De huidige opdracht voor diensten richt tot de sluiting van een raamovereenkomst met dienstverleners met
het oog op het verder te versterken van de interne managementondersteunende capaciteit van de Openbare
Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) en andere openbare diensten.
De opdracht is opgedeeld in 4 percelen:
— perceel 1: strategie en organisatie,
— perceel 2: audit, risicobeheer en interne controle,
— perceel 3: analytische boekhouding en kostprijsberekening,
— perceel 4: Het Nieuwe Werken.

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Strategie en organisatie
Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
79400000

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Dit perceel 1 betreft het begeleiden van veranderingstrajecten, zowel op methodologisch vlak als op menselijk
vlak, en de begeleiding bij het management van strategie, organisatiestructuur en processen. Hiernaast wordt
ook begeleiding gewenst bij het ontwikkelen en uitwerken van werklast-, productiviteits- en prestatiemetingen.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
Zie bestek.
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II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
Smals is een vereniging van openbare instellingen van sociale zekerheid, van de sector van de
gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de
gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun
informatiebeheer.

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Audit, risicobeheer en interne controle
Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
79400000
79210000
79212000
79212200
79417000

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Dit perceel 2 betreft het uitvoeren van de interne auditfunctie, de methodologische begeleiding en coaching
van interne auditoren en het uitvoeren of assisteren van auditopdrachten. In het kader van risicobeheer en
interne controle gaat het om de ontwikkeling van een methodologie voor risicobeheer, het begeleiden van de
uitvoering van risicoanalyses, het begeleiden van de ontwikkeling, de evaluatie en de implementatie van interne
controlesystemen en het begeleiden van sensibilisering en opleiding van sleutelactoren in de organisatie op
vlak van risicobeheer.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
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Zie bestek.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
Smals is een vereniging van openbare instellingen van sociale zekerheid, van de sector van de
gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de
gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun
informatiebeheer.

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Analytische boekhouding en kostprijsberekening
Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
79400000
79210000

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Dit perceel 3 betreft het begeleiden van de OISZ bij het opzetten, implementeren, evalueren en verbeteren van
een systeem van analytische boekhouding en kostprijsberekening: strategie, methoden en technieken, rollen en
verantwoordelijkheden, etc.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
Zie bestek.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
Smals is een vereniging van openbare instellingen van sociale zekerheid, van de sector van de
gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de
gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun
informatiebeheer.

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Het Nieuwe Werken
Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
79400000

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Dit perceel 4 betreft het begeleiden van openbare diensten bij de omschakeling van traditioneel management
naar „Het Nieuwe Werken” of bij de verdere doorvoering ervan bij een openbare dienst die reeds een
aantal deelaspecten van HNW heeft gerealiseerd: een visie en algemene doelstellingen formuleren, de
directie op beleidsniveau en operationele directie begeleiden, de keuze van technische hulpmiddelen
ondersteunen, teamleiders begeleiden in hun veranderende werksituatie, begeleiding van de door te voeren
gedragsveranderingen bij medewerkers, enz.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
Zie bestek.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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: neen
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II.2.14) Nadere inlichtingen
Smals is een vereniging van openbare instellingen van sociale zekerheid, van de sector van de
gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de
gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun
informatiebeheer.

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:
Niet van toepassing.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Percelen 1 tot 4: specifieke gemiddelde jaaromzet:
De kandidaat dient een verklaring te bezorgen betreffende zijn gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde
diensten, en dit voor de laatste 3 beschikbare boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
Percelen 1 tot 4: specifieke gemiddelde jaaromzet:
De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde diensten, berekend voor de laatste 3 beschikbare boekjaren, moet
hoger zijn dan:
— perceel 1: 1 500 000 EUR
— perceel 2: 280 000 EUR
— perceel 3: 100 000 EUR
— perceel 4: 100 000 EUR.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1) Percelen 1 tot 4: verrichting van diensten van de vastgestelde soort:
De kandidaat dient een lijst op te geven van de voornaamste analoge prestaties uitgevoerd tijdens de laatste 3
jaar, met vermelding van:
— de naam van het project,
— de opdrachtgever met publiek of privé-statuut,
— de gegevens van een contactpersoon,
— een beschrijving van de opdracht,
— een beschrijving van de uitvoering in praktijk van de opdracht,
— een beschrijving van de genomen maatregelen om de kwaliteit te garanderen,
— het bedrag,
— de datum.
Als Smals het noodzakelijk acht contact op te nemen met deze referenties, dan zal zij de kandidaat hier vooraf
van op de hoogte brengen.
2) Percelen 1, 3 en 4: gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting:
De kandidaat dient een verklaring te bezorgen met de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting in verband met
gevraagde diensten voor België tijdens de afgelopen 3 jaar.
3) Perceel 2: onderwijs- en beroepskwalificaties:
De kandidaat vermeldt het aantal tewerkgestelde personen waarover hij beschikt die over minimum 1
certificatie beschikken erkend in België in verband met het onderwerp van het perceel, met name auditdiensten,
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risicobeheer en interne controle binnen een openbare instelling, op het moment van indiening van de
kandidatuur.
Eventuele minimumeisen:
1) Percelen 1 tot 4: verrichting van diensten van de vastgestelde soort:
De kandidaat stuurt minimum 3 referenties door, afgestemd op de gevraagde diensten:
— perceel 1: de kandidaat stuurt minimum 3 referenties door betreffende het geslaagde begeleiden van
veranderingstrajecten en/of het geslaagde begeleiden bij het management van strategie, organisatiestructuur
en de processen binnen een openbare instelling,
— perceel 2: de kandidaat stuurt minimum 3 referenties door betreffende auditdiensten, risicobeheer en interne
controle binnen een openbare instelling,
— perceel 3: de kandidaat stuurt minimum 3 referenties door betreffende het geslaagde begeleiden van een
systeem van analytische boekhouding binnen een openbare instelling,
— perceel 4: de kandidaat stuurt minimum 3 referenties door betreffende het geslaagde begeleiden binnen een
openbare instelling naar nieuwe wijzen en vormen van werkorganisatie (in verband met het concept van „Het
Nieuwe Werken”).
2) Percelen 1, 3 en 4: gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting:
Voor elk perceel moet het aantal personeelsbezetting tewerkgesteld door de kandidaat voor de uitvoering van
de gevraagde diensten voor België voor het laatste jaar hoger of gelijk zijn aan 5.
3) Perceel 2: onderwijs- en beroepskwalificaties:
Het aantal tewerkgestelde personen waarover de kandidaat beschikt die over minimum 1 certificatie beschikken
erkend in België in verband met het onderwerp van het perceel, met name interne auditdiensten, risicobeheer
en interne controle binnen een openbare instelling, moet hoger of gelijk zijn aan 10 op het moment van
indiening van de kandidatuur.

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3

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
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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

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2017
Plaatselijke tijd: 14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
1) Punt IV.1.3) Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3 per perceel.
2) Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) kan gedownload worden door het bestand „espd-
request.ZIP” aan te klikken onder de rubriek „documenten” in huidige aankondiging van opdracht op e-
Notification https://enot.publicprocurement.be

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13
Brussel
1000
België
Internetadres:http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Niet van toepassing
N.v.t.
PA
België

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Smals VZW

https://enot.publicprocurement.be
http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles
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Fonsnylaan 20
Brussel
1060
België
E-mail: tenders@Smals.be 

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
25/08/2017

mailto:tenders@Smals.be

