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e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN
ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Let op: Als de gecorrigeerde of toegevoegde informatie een belangrijke wijziging van de voorwaarden in de
oorspronkelijke aankondiging van opdracht tot gevolg heeft en daardoor het beginsel van gelijke behandeling
en het streven naar concurrentiegerichte aanbestedingen in het gedrang komen, moeten de oorspronkelijk
gestelde termijnen worden bijgesteld.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële
benaming:

Smals

Postadres:

Fonsnylaan 20

Plaats:

Brussel

Land:

België

Contactpunt(en):

Smals

T.a.v.:

Christophe Stoquart

E-mail:

Smals-BB-001-024-2012@smals.be

Postcode:

1060

Tel.

+32 27875898

Fax

+32 25111242

Internetadres(sen) (indien van toepassing)
Adres van de aanbestedende dienst (URL):
Adres van het kopersprofiel (URL):

I.2) TYPE AANKOOPCENTRALE
Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)
Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/17/EG – “Nutssectoren” valt)
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming (zoals vermeld in de
oorspronkelijke aankondiging)
eHR
II.1.2) Korte beschrijving (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de analyse, installatie en onderhoud van een eHR systeem met
portaalfunctionaliteiten ter vervanging van het huidige eHR systeem. De onderliggende modules zijn: signaletieke
gegevens, telefoonboekje, organogram, functiebeheer, performance management, learning & development en
rapportering.
II.1.3) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zoals vermeld in de
oorspronkelijke aankondiging)
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht

72212450

Subcategorieën (indien van toepassing)
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AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
Openbaar
Niet-openbaar
Versneld niet-openbaar
Onderhandeling
Versnelde onderhandelingsprocedure
Concurrentiegerichte dialoog

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (zoals vermeld in de oorspronkelijke
aankondiging, indien van toepassing)
Smals-BB-001.024/2012-EU-F02_1
IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen (indien bekend)
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via:
SIMAP
OJS eSender
Inloggegevens:

BE001

Referentie van de
aankondiging:

2012-513276 (jaar en documentnummer)

IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft (indien van toepassing)
Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2012 (dd/mm/jjjj)
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) DEZE AANKONDIGING BETREFT
(indien van toepassing; alle gewenste vakjes aanvinken)
Onvolledige procedure
Rectificatie
Aanvullende informatie
VI.3) GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE
(indien van toepassing; vermeld altijd de afdeling plus het nummer van het desbetreffende punt om aan te
geven waar de tekst/datums moeten worden gecorrigeerd of toegevoegd)
VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven
informatie
In beide
VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken
In de oorspronkelijke aankondiging
In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie)
In beide (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie)
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:

Te lezen:

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Om de opdracht makkelijker Om de opdracht makkelijker
toegankelijk te maken, kunnen toegankelijk te maken, kunnen
de kandidaten een standaard de kandidaten een standaard
kandidatuursdossier aanvragen kandidatuursdossier aanvragen
op
het
e-mailadres op
het
e-mailadres
Smals-BB-001-024-2012@smals.be.
Smals-BB-001-024-2012@smals.be.

VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)
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VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten (indien van toepassing)
VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)
VI.4) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
20/06/2012 (dd/mm/jjjj)

