
 

 

G000505 – Online reserveren en betalen     

Selectieleidraad 
Online Reserveren en betalen (afgekort ORB) 
 

I. Voorwerp van de opdracht 

Stad Gent en Digipolis zijn op zoek naar een partner (met eventuele onderaannemers) om in 
samenwerking met de stad een laagdrempelige online marktplaats te creëren waarop de 

burger een divers aanbod van producten en diensten kan bekijken, selecteren en betalen. De 
modules voor deze online marktplaats kunnen vervolgens door de partner aan andere overheden 
en instellingen vermarkt worden. Zie Conceptnota voor verdere details. 
 
Deze opdracht op initiatief van Digipolis Gent kadert binnen het PIO (Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten), zie https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/online-

reserveren-en-betalen-orb. Het doel van het PIO-programma is om de koopkracht van de Vlaamse 
overheid strategisch in te zetten voor innovatie en zo bij te dragen tot een performante overheid, 
tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Concreet 
begeleidt het PIO andere overheden bij innovatieve aanbestedingsprojecten en cofinanciert ze die 
innovatie-aankopen ook à rato van 50% mits de oplossingen voldoende relevant en innovatief zijn. 
Zie http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/ 
 

In grootte-orde investeren Stad Gent en Digpolis de komende 5 à 6 jaar samen €1mio in dit 
project. Voor nazorg en support wordt 15% van het projectbudget per jaar gebudgetteerd, dus dat 
is nog eens €600.000 voor de periode 2023-2026. 

 

II. Plaatsingsprocedure 

Opdracht voor Diensten  
 

Mededingingsprocedure met onderhandeling (EU) 
 

III. De selectieprocedure 

III.1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

1. Publicatie van de oproep tot kandidaatstelling op het Public Procurementplatform (e-
Notification) 

2. Selectiefase: indienen aanvraag tot deelneming (kandidatuur) 

a. Beoordeling van de ingediende kandidaturen op minimale vereisten 
b. Selectiegesprekken met indieners die voldoen aan de minimale vereisten (pitches 

30 minuten door een gemengd team) 
c. Eindbeoordeling van de ingediende kandidaturen en pitches 
d. Inschrijvers, waarvan de kandidatuur niet voldoet aan de selectiecriteria en/of 

een te lage score haalt, worden niet meegenomen naar de volgende ronde. 
3. Gunningsfase: geselecteerde kandidaten ontvangen het bestek van de opdracht en 

mogen een offerte indienen 
a. Infomoment voor alle geselecteerde kandidaten samen, voorzien in januari 2021, 

mogelijkheid om vragen in te sturen over het bestek tot 5 werkdagen vooraf   
b. Onderhandelingsfase met de geselecteerde inschrijvers op basis van de eerste 

offerte 
c. Desgevallend, indienen van een definitieve offerte (Best and Final Offer) 
d. Vergelijking en beoordeling van de offertes 

e. Gemotiveerde gunningsbeslissing 
4. Start Opdracht 

 

Desgevallend kan de opdrachtgever beslissen om na de beoordeling geen verdere 
onderhandelingen te organiseren en direct over te gaan tot de gunning van de opdracht. De 

https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/online-reserveren-en-betalen-orb
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/online-reserveren-en-betalen-orb
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het verloop van de procedure te wijzigen naar 

voortschrijdend inzicht. De inschrijvers kunnen hieruit geen rechten putten. 

 
Het projectteam en de samenwerking starten bij voorkeur zo snel mogelijk na gunning.  
 
Zie conceptnota voor meer details zoals de timing.  

 

III.2. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: 

  
₋ Wet inzake overheidsopdrachten 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); 
₋ Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

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

- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

- De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk, B.S. 18 september 1996; 
- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over 

het welzijn op het werk; 
- Regelgeving met betrekking tot LIMOSA (Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse 

werkgevers een limosa-aangifte doen indien zij tijdelijk of gedeeltelijk werknemers in België 
tewerkstellen).  Alle informatie is beschikbaar via www.limosa.be 

- VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
 

 

III.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 III.4.). 
  
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. 

  

 
 

http://www.limosa.be/
http://www.limosa.be/
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Bewijsmiddelen: 

 
De kandidaat legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als 
verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie III.6. voor meer informatie 
over het UEA. 
 
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit UEA. 
 
De kandidaat dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

₋ de Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op 
het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming; 

  
₋ de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 

zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest 
uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan 

heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
  

₋ de buitenlandse kandidaat: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en 
sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. 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 rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie 
van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

  
Non-discriminatie: 
  
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende 

overheid, in elke fase van de plaatsingssprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat uit te sluiten 

die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd 
voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. 
  
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden 
geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt 

vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als 
uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer 
verstaan: 
  
₋ het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 

bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

₋ de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen 

en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

III.4. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, ART. 65-

69 EN 70-71 KB PLAATSING) 

De kandidaat verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de minimale selectiecriteria hierna 
in III.4. De voor te leggen stukken dienen niet aan het UEA te worden toegevoegd maar zal de 
aanbestedende overheid opvragen indien noodzakelijk. Documenten 1 en 2 voor de kwalitatieve 
selectiecriteria moeten wel ingediend worden als onderdeel van de inschrijving. Zie III.6. voor 
meer informatie over het UEA. 

 
De kandidaat dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria: 
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Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen: 

  
De vereisten met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen zijn: 

₋ Ingeschreven in beroeps- of handelsregister in lidstaat van vestiging 

 
De kandidaat bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van: 

₋ Stavingsdocumenten die beroeps- of handelsregister bevestigen 
  
Economische en financiële draagkracht: 
  
De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn: 

 
₋ de grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren 

van de verrichte en goedgekeurde prestaties dient minimaal €40.000 excl. BTW te zijn. 
Opgelet, in het kader van overheidsopdrachten kunnen nooit voorschotten betaald worden. 

₋ over voldoende personeel beschikken om in te zetten en indien nodig vlot vervanging te 

kunnen regelen voor alle fasen van het traject zoals implementatie, nazorg en vermarkting 

zoals omschreven in de conceptnota.  
₋ een verzekering tegen beroepsrisico’s of, in voorkomend geval, een bankverklaring. 

 
Niettemin, wanneer de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de door de 
aanbestedende overheid gevraagde referenties voor te leggen, kan hij zijn economische en 
financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt 
acht. 

  
De kandidaat bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van: 

₋ desbetreffende jaarrekeningen (voor de Belgische kandidaat zal de aanbestedende 
overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen via http://telemarc.belgium.be ) 

₋ bewijs van verzekering 
₋ bankverklaring 

  

Technische en beroepsbekwaamheid: 
  
De kwalitatieve vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: 
 

₋ 3 relevant geachte referenties (document 1) van opdrachten die door de indiener 
gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht,  

○ met korte toelichting van de uitdaging en aanpak zowel organisatorisch als 
technisch waarbij ook duidelijk vermeld wordt wat de relevantie en 
herbruikbaarheid is gelinkt naar de inhoud van deze uitdaging,  

○ met toelichting van de rol en verantwoordelijkheid van de kandidaat, 
○ met vermelding van het bedrag,  
○ de ontwikkelingsperiode en optioneel de datum van effectieve ingebruikname  
○ en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.  

○ Waar de indiener instaat voor de nazorg (wat houdt deze in en hoe wordt deze 
georganiseerd?) en support (welke dienstverlening wordt aangeboden?) 

 

Een referentie is relevant wanneer ervaring opgedaan werd  

• met agile werken (must – werkt uitsluitend)  

• met volgende technologische oplossingen (zie bijlage 4 technische requirements 
betreft architectuur voor meer details) 

o microservices (must – werkt uitsluitend)  

o API first (must – werkt uitsluitend)  
o modulaire, open architectuur (absolute must – werkt uitsluitend) 

Het is aangeraden te focussen op referenties die ook ervaring tonen 

• met openbare dienstverlening (bij voorkeur) 

• met marktplaatsen  

• met online betalen  

• met financiën en juridische regels specifiek in openbare dienstverlening 

• met gebruikerservaring, WCAG compliancy, GDPR, …  

• met (linked en/of enterprise) open data  

• met nazorg 

http://telemarc.belgium.be/
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• met opstellen van billijke business modellen (bij voorkeur) 
 

 

₋ Hoe zal de opgebouwde ervaring en expertise uit eerdere projecten gecombineerd 
ingezet worden in dit dossier (document 2)? Hoe pak je dit gewoonlijk aan? Beschrijf in 
grote lijnen de aanpak voor oa de projectwerking en architectuur, welke profielen je 
daarvoor nodig hebt. Omschrijf het gedeelte van de opdracht waar expertise zal ingehuurd 

worden ter ondersteuning en uitbouw van de eigen kennis of waarvoor onderaannemers 
zullen ingeschakeld worden. Hoe zou je nazorg en support kunnen organiseren? Hoe zou je 
de vermarkting aanpakken obv de opgebouwde kennis en ervaring?   
 

 
Minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: 

₋ een gedagtekende en gehandtekende verbintenis om in het kader van deze opdracht voor 
alle medewerkers die klantencontact hebben enkel Nederlandstalige medewerkers in te 
zetten en alle niet-technische teksten (documenten, mails, …) in het Nederlands te 

schrijven (document 3) 
 

 
 De kandidaat bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: 

 
₋ Lijsten, bewijsstukken, verklaringen en omschrijvingen die de hier gevraagde technische 

en beroepsbekwaamheid aantonen. 
  
 
De kandidaat verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria in 
III.4. De voor te leggen stukken dienen niet aan het UEA te worden toegevoegd maar zal de 

aanbestedende overheid opvragen indien noodzakelijk (uitgezonderd document 1, 2 en 3). Zie 
III.6. voor meer informatie over het UEA. 
 
 

Selectiebeperking 
De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet Overheidsopdrachten het recht om 

het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot minimaal drie (3) à vijf (5), voor zover er 
voldoende geschikte kandidaten zijn. De beoordeling wordt gebaseerd op de documenten die 
bezorgd worden en de informatie die tijdens de eventuele pitch aanvullend gepresenteerd wordt.  
 

Selectiecriteria Gewicht 

Referenties onderneming 50% 

Ervaring en expertise  50% 

Totaal 100% 

 

De beoordeling van de criteria zal als volgt gaan 

Alle kandidaten die voldoen aan de minimale vereisten zoals beschreven onder “Geschiktheid om 

de beroepsactiviteit uit te oefenen”, “Economische en financiële draagkracht” en “Technische en 
beroepsbekwaamheid” zullen kwalitatief beoordeeld worden op basis van de documenten 1 en 2 
en eventuele pitch, gefocust op de gegeven referenties van de onderneming, ervaring en expertise 
met de onderdelen van de opdracht (alle inhoud van de opdracht).   

III.4.1. Referenties onderneming (document 1) – 50% 

De 3 gegeven referenties worden samen, in hun geheel, beoordeeld op relevantie, 
herbruikbaarheid en effectief gebruik door de afnemer. De score op 10 wordt omgerekend naar 

50%. 
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Een score van minder dan 5/10 geeft aan dat het dossier voor dit criterium niet voldoet aan de 

vereiste intenties en niet in aanmerking komt voor selectie. 
 

Beoordeling  Score 

Uitstekend Referenties voor alle aparte onderdelen van het project, 

afgerond conform de geformuleerde verwachtingen in de 
conceptnota en in gebruik bij minstens 1 klant. 

10/10 

Zeer goed Referenties voor meerdere onderdelen van het project, 
afgerond conform de geformuleerde verwachtingen in de 
conceptnota en in gebruik bij minstens 1 klant. 

8/10 

Goed Referenties voor één onderdeel van het project, afgerond 
conform de geformuleerde verwachtingen in de conceptnota 
en in gebruik bij minstens 1 klant. 

6/10 

Matig  Referenties voor meerdere onderdelen van het project in 
ontwikkeling conform de geformuleerde verwachtingen in de 

conceptnota. 

4/10 

Onvoldoende Referenties voor één onderdeel van het project in 
ontwikkeling conform de geformuleerde verwachtingen in de 
conceptnota. 

2/10 

Niet conform  Geen referenties 0/10 

 

III.4.2. Ervaring en expertise (document 2) – 50% 

Ervaring en expertise uit zich in de manier waarop oa projecten (samenwerking), architectuur, 
nazorg en vermarkting aangepakt worden. Daarbij wordt gekeken naar de expertise zowel voor de 
uitvoeringsfase, als de nazorg, alsook de vermarkting van de gevraagde oplossing.  
 
 

De score op 10 wordt omgerekend naar 50%. Een score van minder dan 5/10 geeft aan dat het 

dossier voor dit criterium niet voldoet aan de vereiste intenties en niet in aanmerking komt voor 
selectie. 
 
 

Beoordeling  Score 

Uitstekend De manier waarop gewoonlijk gewerkt wordt, ligt volledig in 
lijn met de noodzakelijke ervaring en expertise voor alle 

(technische) onderdelen en fasen van het project, conform 
de geformuleerde verwachtingen in de conceptnota. Er is ook 
ervaring met nazorg en vermarkting van producten.  

10/10 

Zeer goed De manier waarop gewoonlijk gewerkt wordt, ligt bijna 
volledig in lijn met de noodzakelijke ervaring en expertise 
voor alle (technische) onderdelen en fasen van het project, 

conform de geformuleerde verwachtingen in de conceptnota. 

Er is ook ervaring met nazorg en vermarkting van producten. 
 
Voor niche-kennis zullen experten ingeschakeld worden.  

8/10 

Goed De manier waarop gewoonlijk gewerkt wordt, ligt bijna 

volledig in lijn met de noodzakelijke ervaring en expertise 
voor alle (technische) onderdelen en fasen van het project, 
conform de geformuleerde verwachtingen in de conceptnota. 
Er zal bovendien ingezet worden in de toekomst op nazorg 
en vermarkting van producten. 
 
Voor niche-kennis zullen experten ingeschakeld worden. 

6/10 

Matig  De manier waarop gewoonlijk gewerkt wordt, is ligt slechts 
gedeeltelijk (beperkt tot bepaalde onderdelen of fasen) in lijn 
met de noodzakelijke ervaring en expertise voor alle 
(technische) onderdelen en fasen van het project, conform 

de geformuleerde verwachtingen in de conceptnota. 

4/10 
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Er zal bovendien ingezet worden in de toekomst op nazorg 

en vermarkting van producten. 
 

Voor niche-kennis zullen experten ingeschakeld worden.  

Onvoldoende De manier waarop gewoonlijk gewerkt wordt, ligt heel 
minimaal in lijn met de gevraagde aantoonbare kennis en 
ervaring. 

2/10 

Niet conform  De manier waarop gewoonlijk gewerkt wordt, ligt in het 
geheel niet in lijn met de gevraagde aantoonbare kennis en 
ervaring.  

0/10 

 
 

III.5. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN 

(ART. 74 KB PLAATSING) 

De kandidaat kan zich, met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie uit 
III.4., 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 Formulier  
“Onderaanneming”, dat als bijlage achteraan bij deze selectieleidraad gevoegd werd. 
  

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

uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals bedoeld in bepaling III.3., onverminderd de 

mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden. 
  

₋ Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming 
van de aanbestedende overheid. 
  

₋ Indien de kandidaat een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en 
financiële criteria, zijn de kandidaat en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich 
beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.  De entiteiten of 
onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te 
aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis. 

 
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de 

draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 
  
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. 

 

III.6. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGS DOCUMENT (ART. 73 

WET, ART. 38 KB PLAATSING) 

De kandidaat legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld 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 III.3.) en dat de kandidaat voldoet aan de kwalitatieve 

selectiecriteria (zie III.4.). 
  
Voor opmaak van het UEA kan de kandidaat gebruik maken van het model dat mee opgeladen werd 

bij de opdrachtdocumenten op e-Notification. 
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Met het oog op de aan- en invulling van het model-UEA gaat de kandidaat als volgt te werk: 
1) Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be; 
2) Op de vraag “Wie bent u?” antwoordt u: “Ik ben een ondernemer”;  

3) Op de vraag “Wat wilt u doen?” antwoordt u: “Een UEA (aanvraag of antwoord) importeren”; 
4) Importeer het model-UEA dat in xml-formaat door de Aanbestedende Overheid bij deze 

Selectieleidraad ter beschikking werd gesteld; 
5) Selecteer uw land en klik op “Volgende”; 
6) Doorloop het formulier en antwoord op alle openstaande vragen / rubrieken; 
7) Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op “Overzicht” onderaan de pagina.  Het 

door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in XML- en in PDF-

formaat. 
8)  Voeg het ingevulde UEA in PDF- en XML-formaat toe aan de Aanvraag tot Deelneming. 

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

 

De kandidaat vermeldt op eigen initiatief eventuele corrigerende maatregelen in dit UEA. 
  
De kandidaat moet tevens: 
- een ingevuld 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 III.5.); 

- 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. 
 

III.7. TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN 

De aanvraag tot deelneming bestaat minstens uit volgende documenten: 
  

- formulier Aanvraag tot deelneming; 
- ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de kandidaat (III.6.); 
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat 

beroep doet in het kader van het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria (III.4.); 
- 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; 
- De hierboven vermelde documenten 1, 2 en 3. 

  

 

III.8. Indiening en opening van de aanvraag tot deelneming 

Uiterlijk vóór 13/11/2020 vóór 9u. 
 
Tav      Via 
Digipolis Gent    Public Procurement 
Bellevue 1    e-tendering 

B-9050 Ledeberg   https://eten.publicprocurement.be/ 
 
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden 
van artikel 52, § 1 van het KB Plaatsing. 
 

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

https://uea.publicprocurement.be/
https://eten.publicprocurement.be/
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http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (02) 740 

80 00 
De ingediende aanvraag tot deelneming moet niet (elektronisch) ondertekend zijn. 
 

Ter informatie: indien u geselecteerd wordt voor de tweede stap van de procedure en een 
uitnodiging ontvangt om uw offerte in te dienen, zal u uw offerte wel dienen te 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. 
Als voorbereiding hierop kan u de indiening van uw aanvraag tot deelneming via e-Tendering 
aangrijpen om te testen of u op technisch vlak klaar bent voor het plaatsen van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening.  Deze handtekening wordt echter standaard niet 

gecontroleerd op o.m. de ondertekeningsbevoegdheid in deze eerste stap van de procedure. 

 
De aanvragen tot deelnemingen die niet vóór dit moment ingediend worden, zullen uitgesloten 

worden.  

 

Beschikbare documenten 

Er is een conceptnota, bijlagen en deze selectieleidraad inzake deze opdracht verkrijgbaar. Deze 

worden gratis ter beschikking gesteld op het officieel federaal platform op 
https://enot.publicprocurement.be/    
 
Ingeval het platform niet beschikbaar is kunnen deze documenten ook gratis aangevraagd worden 
bij de aankoopdienst van Digipolis. Telefoon: 09 266 09 00 - Fax: 09 231 55 21 - E-mail: 
overheidsopdrachten.gent@digipolis.gent . 
 

De aanvragen tot deelneming worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld 
PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig. 

 
Taalgebruik 
 
De kandidaat maakt zijn aanvraag tot deelneming op in het Nederlands.  
Hij gebruikt in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de Aanbestedende Overheid uitsluitend 
het Nederlands. 
De Aanbestedende Overheid kan desgevallend een vertaling vragen van de in een andere taal 
opgestelde schriftelijke informatie, documentatie en beschrijvingen gevoegd bij de Aanvraag tot 

Deelneming. De kosten van dergelijke vertaling vallen steeds ten laste van de Kandidaat. 

  

mailto:overheidsopdrachten.gent@digipolis.gent
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Formulier aanvraag tot deelneming (bijlage 1) 

 

Opdrachtgever 
 

Digipolis 

Generaal Armstrongweg 1 
2020 Antwerpen 

 

Inschrijver, de vennootschap of natuurlijk persoon 
Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, adres zetel 
 

 
 
 

 

R.S.Z.-inschrijving 
nr(s) 

 

BTW nr. (s)  

 

Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 
Voor- en achternaam 

 

 

Contactpersoon 
 

Voornaam 

Naam 

Functie 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Faxnummer 
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Formulier onderaanneming (bijlage 2) 

Gegevens entiteit op wiens draagkracht de inschrijver zich beroept 

 

Naam rechtspersoon/natuurlijke persoon (1) ………………………………… 

gekend onder ondernemingsnummer ………………………………………… (indien rechtspersoon) 

met adres te ……………………………………………………………………… 

vertegenwoordigd door…………………………………………………………. 

 

op wiens draagkracht beroep wordt gedaan door (gegevens inschrijver) 

 

Naam inschrijver (2) …………………………………….................... 

gekend onder ondernemingsnummer ……………………………(indien rechtspersoon) 

met adres te ………………………………………………………….. 

vertegenwoordigd door ………………………………………….…. 

 

verbindt er zich toe om, in het geval dat bovenvermelde opdracht wordt toegewezen aan 

de inschrijver, hij/zij de nodige middelen – waarop de inschrijver zich voor de 

kwalitatieve selectie op beroept – ter beschikking stelt tot goede uitvoering van deze 

Opdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld te ………………………………… 

 

Entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan (1) 

(handtekening) …………………………………………………. 

(naam) …………………………………………………………... 

(hoedanigheid) ……………………………. …………………..(mandaat ondertekenaar toevoegen) 

 

Kandidaat Inschrijver (2) 

(handtekening) …………………………………………………. 

(naam) …………………………………………………………... 

(hoedanigheid) ……………………………. …………………..(mandaat ondertekenaar toevoegen) 
 


