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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345756-2021:TEXT:NL:HTML

België-Brugge: Medische apparatuur
2021/S 131-345756
Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)
Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres: Ruddershove 10
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Aankoopdienst AZ
E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Telefoon: +32 50452222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azsintjan.be
I.3)

Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/357/103/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres: Ruddershove 10
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Aankoopdienst AZ
E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be
Telefoon: +32 50452222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azsintjan.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
eten.publicprocurement.be

I.4)

Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis

I.5)

Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp
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II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Digitaal platform anatomopathologie
Referentienummer: 2020-SJB-05-121

II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur

II.1.3)

Type opdracht
Leveringen

II.1.4)

Korte beschrijving:
Het AZ Sint-Jan Brugge - Oostende wenst voor de Campus Sint-Jan een overeenkomst af te sluiten voor het
leveren, installeren, programmeren, het in bedrijf stellen, de LIS connectie alsook alle vereiste koppelingen,
validatie en implementatie van een volledig gedigitaliseerde histologische workflow. Dit betreft scanners,
hardware en software alsook de onderhoudscontracten (inclusief herstellingen, support: bij voorkeur 24/7).
De looptijd: aankoop met onderhoud/support gedurende vier jaar, te verlengen in functie van de levensduur van
de toestellen
De opleiding van de betrokken zorgprofessionals maakt deel uit van deze opdracht.
De opdrachtnemers zullen verzekeren dat het eerste gebruik veilig en conform de planning kan plaatsvindenen kan mee evolueren met toekomstige ontwikkelingen in de markt.
Beoogde situatie:
het doel van deze aankoop is de huidige digitale workflow verder te [...] (zie opdrachtdocumenten).

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:
Scanners, viewer software, nodige hardware waaronder servers, software voor uitwisseling van beelden met
externen
Perceel nr.: 1

II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
85111800 Pathologiediensten

II.2.3)

Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Voornaamste plaats van uitvoering:
Aankoopdienst, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding:
Zie II.2.1)

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
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Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
Zal in het bestek worden beschreven.
II.2.10)

Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja

II.2.11)

Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
1. Toegestane opties (Zullen in het bestek beschreven worden.);
2. Vereiste opties (Zullen in het bestek beschreven worden.).

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

II.2)

Beschrijving

II.2.1)

Benaming:
Software voor AI (gekoppeld)
Perceel nr.: 2

II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
48180000 Medische software

II.2.3)

Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Voornaamste plaats van uitvoering:
Aankoopdienst, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding:
Zie II.2.1)

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: ja
Beschrijving van verlengingen:
Zal in het bestek worden beschreven.

II.2.10)

Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja

II.2.11)

Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
1. Toegestane opties (Zullen in het bestek beschreven worden.);
2. Vereiste opties (Zullen in het bestek beschreven worden.).
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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

4/6

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:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als
bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)

Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de
opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum
waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar
zijn;
2. de inschrijver dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsrisico's;
3. de inschrijver dient verzekerd te zijn voor arbeidsongevallen.
Eventuele minimumeisen:
1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die voorwerp van deze opdracht is, bedraagt minimaal tweemaal de
opdrachtwaarde;
2. Voorleggen van een attest van de actueel geldende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor
beroepsrisico's;
3. Voorlegging van een attest van de actueel geldende verzekering arbeidsongevallen.

III.1.3)

Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. bekwaamheid personeel: overzicht van de kwalificaties, talenkennis, ervaring en opleidingsniveau van het
huidig medewerkersbestand dat belast wordt met deze opdracht;
2. een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van toelevering en van dienstverlening
kunnen geboden worden;
3. enkel voor perceel 1: een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij
gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze
bestemd waren;
4. enkel voor perceel 2: een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij
gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze
bestemd waren.
Eventuele minimumeisen:
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1. Met personeel van de inschrijver dat rechtstreeks in contact zal komen met het ziekenhuis moet in het
Nederlands kunnen gecommuniceerd worden;
2. Een document dat de volgende elementen bevat:
— omschrijving van de toeleveringsketen, van productie tot levering,
— omschrijving van noodplannen en garanties m.b.t. de toeleveringszekerheid en de zekerheid van
dienstverlening,
— omschrijving van de bedrijfsstructuur,
3. Minimum twee referenties van laboratoria met gelijkaardige geïntegreerde digitale workflow incl. gegevens
contactpersoon (mits toestemming) of gegevens van de betrokken dienst.
De inschrijver moet deze referenties per perceel in max. een A4 blad (recto verso) beschrijven. De volgende
items moeten minimaal belicht worden: kwaliteitsborging, support, gebruik, delen van casussen met externe
pathologen of centra;
4. Minimum twee referenties van laboratoria met gelijkaardige geïntegreerde digitale workflow incl. gegevens
contactpersoon (mits toestemming) of gegevens van de betrokken dienst.
De inschrijver moet deze referenties per perceel in max. een A4 blad (recto verso) beschrijven. De volgende
items moeten minimaal belicht worden: kwaliteitsborging, support, gebruik, gebruiksvriendelijkheid met name
aantonen dat er voldoende integratie is in de diagnostische workflow en/of de viewer software.
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 één onderneming

IV.1.5)

Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren

IV.1.8)

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

IV.2)

Administratieve inlichtingen

IV.2.2)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:30

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:
Nederlands

IV.2.6)

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)

Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
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VI.3)

Nadere inlichtingen:
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/

VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 10
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611

VI.5)

Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2021
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